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RESUMO 
 
O presente artigo objetiva discutir o desenvolvimento histórico 
da política de assistência social, considerando as 
particularidades sócio-históricas na qual emerge, ressaltando a 
característica assistencialista e benevolente sob a qual 
permanece atrelada ainda hoje, mesmo diante de inúmeros 
avanços. Destacamos ainda, os impasses e desafios à sua 
efetivação e sua funcionalidade no enfrentamento a pobreza, 
utilizando os programas de transferência de renda como 
principal mecanismo. Nesta perspectiva, realizamos um 
pequeno comparativo entre o desenvolvimento destes 
programas nos governos de Fernando Henrique Cardoso e 
Luís Inácio Lula da Silva, salientando as principais 
semelhanças e diferenças no que tange a esta problemática. 
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ABSTRACT 
 

This article aims to discuss the historical development of social 
welfare policy, considering the socio-historical particularities in 
which emerges, emphasizing the welfare and benevolent 
feature under which remains tied today, despite numerous 
advances. We also point out the dilemmas and challenges to its 
effectiveness and its functionality in fighting poverty, using the 
income transfer programs as the main mechanism. In this 
perspective, we conducted a small comparison between the 
development of these programs in the government of Fernando 
Henrique Cardoso and Luiz Inácio Lula da Silva, highlighting 
the main similarities and differences with respect to this issue. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

 Em decorrência do processo de redemocratização e do movimento de luta e 

resistência da classe trabalhadora, a Constituição Federal foi promulgada em 1988, a qual 

instaura a Seguridade Social do país que resulta em um novo direcionamento para a 

proteção social brasileira, incorporando a saúde, previdência e assistência social como 

políticas públicas, sob uma nova concepção de direito, pautada nos princípios de igualdade 

e universalidade. A este respeito, retrata Moura, Boschetti e Salvador: 

[...] A seguridade social, na definição constitucional brasileira, é um conjunto 
integrado de ações do Estado e da sociedade voltadas a assegurar os direitos 
relativos à saúde, à previdência e à assistência social, incluindo também a proteção 
ao trabalhador desempregado, via seguro-desemprego. Pela lei, o financiamento da 
seguridade social compreende, além das contribuições previdenciárias, também 
recursos orçamentários destinados a este fim e organizados em um único 

orçamento. (2013, p. 481) 

 

É importante ressaltar que, com a Seguridade Social, a assistência social pela 

primeira vez na história é considerada como política pública, o que permite o deslocamento 

da concepção assistencialista e clientelista na qual esta política surge e se desenvolve, 

aspecto que abordaremos adiante. Nesta perspectiva,  

de acordo com a LOAS, a assistência social é direito do cidadão e dever do Estado; 
é política de seguridade social não contributiva que prevê os mínimos sociais, 
realizada através de um conjunto integrado de iniciativas públicas e da sociedade 
para garantir o atendimento às necessidades básicas. (MONNERAT, SOUZA, 2011, 
p. 45). 

 

Todavia, no decorrer dos anos 1990, o ajuste neoliberal traz implicações sobre a 

Seguridade Social e consequentemente sobre a Assistência Social, tornando-a fragmentada 

e focalizada. Nesse sentido, a opção politica do Brasil pelo neoliberalismo, que enfatiza o 

desenvolvimento econômico e a valorização da acumulação de riqueza através da 

exploração e alienação da classe subalternizada e pela privatização de serviços e políticas 

públicas, repassando responsabilidades do Estado para o setor empresarial, resulta na 

perda de direitos e retrocesso das lutas trabalhadoras, descontruindo o significado de 

cidadania, implementando a reforma de Estado, e configurando o desmonte da Seguridade 

Social.  

Este cenário reflete sobre a dimensão da vida social da população brasileira, 

derivando no acirramento das expressões da “questão social”. Mas, a pobreza é 

considerada como o único problema social a ser enfrentado pelo aparato estatal, nesse 
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sentido todos os esforços são direcionados para tal combate, atribuindo a política de 

assistência social a responsabilidade por solucioná-lo, sem considerar os aspectos 

estruturais do processo de formação sócio histórico no qual o país desenvolveu-se. Diante 

da conjuntura de acirramento das problemáticas sociais, os governos de Fernando Henrique 

Cardoso e Luís Inácio Lula da Silva, e posteriormente o de Dilma Rousseff, apostam na 

inovação dos programas de transferência de renda no enfrentamento do pauperismo. No 

entanto, cada governo possui semelhanças e particularidades específicas. 

 

 

2. DESENVOLVIMENTO  

 

2.1 O desenvolvimento histórico da política de assistência social: seus desafios e 

impasses à sua efetivação 

 

 A história da assistência social revela sua concepção atrelada ao assistencialismo e 

benemerência, o que acarreta na dificuldade por parte da sociedade em efetivá-la como 

direito. Por esta razão, apenas com a Constituição Federal de 1988 (CF/88), a assistência 

social é reconhecida como direito do cidadão e dever do Estado. 

Fazendo um resgate histórico da assistência social brasileira, evidenciamos que esta 

vagarosamente vai constituindo uma responsabilidade do Estado. Assim, em 1942, durante 

o Governo de Getúlio Vargas, houve a criação da Legião Brasileira de Assistência (LBA), a 

qual surge a partir de iniciativa privada, com a finalidade de auxiliar os familiares dos 

combatentes da Segunda Guerra Mundial. Mantendo-se ainda a concepção de assistência 

com um caráter caritativo, a instituição demarcou uma inovação no sentido de que o 

governo passou a assumir de forma superficial as responsabilidades. Sendo, esta uma 

ocupação da primeira dama, concepção que perdura até os dias atuais. Desde então, até 

1985 não houve nenhuma alteração no caráter caritativo da assistência social. Durante o 

Regime Ditatorial, mesmo com todos os avanços no âmbito da proteção social neste 

período. Somente em 1985, houve uma tentativa de inserir a assistência no plano de 

governo como política social, no I Plano Nacional de Desenvolvimento da Nova República (I 

PND), todavia, não se materializa como direito de fato.  
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Com a promulgação da CF/88, surge uma nova concepção de assistência social, o 

que configura um avanço significativo no campo jurídico, no entanto, do ponto de vista 

concreto, este ainda é um processo que esteve em construção a partir dos anos de 1990, 

mas a CF/88, na perspectiva da ação concreta não configura legitimidade e 

operacionalização dessa política. Em 1993, foi promulgada a Lei Orgânica da Assistência 

Social (LOAS), a qual regulamenta a assistência como política social.  

Nos anos de 1990, o Brasil opta pela concepção neoliberal, a qual não cogitou a 

plena efetivação da CF/88 e da LOAS, desviando a assistência como um dever do Estado, o 

qual coloca essa política social para a esfera do “voluntariado das empresas socialmente 

responsáveis”, destacando neste aspecto o papel das ONG’s, que passam a ser 

responsáveis por viabilizar o atendimento às necessidades sociais, o que reafirma a 

tendência do favor. Por outro lado, a assistência social desenvolvida no âmbito estatal na 

maioria das vezes é reduzida a programas compensatórios e focalizados na extrema 

pobreza.  

Um exemplo que contraria a perspectiva de direito da assistência social é identificado 

no governo de FHC, com o Programa Comunidade Solidária, cuja finalidade era a 

distribuição de cestas básicas, ignorando o que estabeleceu o LOAS. Vale ressaltar que 

ainda neste momento a coordenação do PCS era atribuído a primeira dama. Outro aspecto 

deste programa era a sua consonância com o projeto de contrarreforma do Estado deste 

governo, atribuindo a responsabilidade a agencias e organizações sociais pela 

implementação da seguridade, o que explica as várias parcerias do governo com o terceiro 

setor, mesmo assim, permanece a concepção conservadora na segunda administração do 

governo de FHC, impossibilitando novamente a implementação da LOAS, que adiou a lógica 

de direito da assistência social. 

O ano de 1990 foi marcado por contexto de crise, em decorrência da opção política 

do país ao favorecimento neoliberal, fazendo com que milhares de postos de trabalhos 

fossem fechados acirrando as expressões da “questão social”. Este cenário resulta na 

redução da assistência social a programas clientelistas ineficientes. 

O governo que sucede FHC é o de Luís Inácio Lula da Silva o qual trazia a 

expectativa de mudanças no que tange as políticas de assistência social, uma vez que este 

emergia do Partido dos Trabalhadores, um partido de esquerda, que apresentava um 

discurso numa perspectiva contraria a de FHC. Mas, as primeiras ações do seu governo, 

nos mostra que esta direção não ocorreria de fato. Neste governo percebem-se duas 

novidades, no âmbito da política de assistência, a exemplo da aprovação do PNAS em 
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2004, e da NOB/SUAS em 2005, para gerir essa política instaurando “em todo território 

brasileiro de um mesmo regime geral de gestão e alcance da política brasileira de 

assistência social, com a perspectiva de responder à universalidade de um direito de 

cidadania” (LEITE apud SPOSATI, 2006, p.117).  

Os instrumentos legais do governo Lula foram relevantes para a afirmação da política 

social enquanto direito, embora havendo contradições e limites. Cabe ressaltar que este 

avanço, são resultados também da luta da categoria dos Assistentes Sociais. 

Outra novidade são os programas de transferência de renda, que mesmo não sendo 

exclusividade do Brasil, adquirem maior proporção apenas no governo Lula, tidas 

inicialmente como iniciativa de combate a pobreza.  

Os programas de transferência de renda se constituíram como carro chefe deste 

governo no âmbito das políticas sociais, o qual certamente trouxe implicações nas eleições 

de 2006, ressaltando em sua reeleição, bem como para a eleição e reeleição da então 

presidente Dilma Rousseff. Mas, devemos ressaltar que as políticas sociais compreendem 

um conjunto mais amplo e complexo, para além dos Programas de Transferência de Renda. 

Apesar dos progressos neste campo, é preciso enfatizar que a assistência social não 

avançou qualitativamente como deveria. 

 Nesta perspectiva salientamos alguns desafios postos à materialização da política 

de assistência social na atual conjuntura brasileira. 

  À medida que o país adota o neoliberalismo como política econômica, favorecendo 

os interesses do capital e beneficiando os grupos monopolistas em oposição à classe 

trabalhadora, fazendo com que seja propagada a concepção de direito individual e não de 

direitos coletivos, naturalizando a desigualdade social, obscurecendo a real função social 

das políticas sociais, que é a redistribuição dos recursos sociais através de serviços sociais 

e assistenciais. Nesse sentido, o maior desafio é sintetizar a política da assistência como 

política de direito e não de favor, tendo em vista o interesse do Estado em perpassar a 

imagem de um Estado paternalista, com a finalidade de manter o controle e a ordem social, 

ajustando a classe trabalhadora aos interesses neoliberais.  

 Podemos afirmar que o avanço da globalização implica na efetivação e 

implementação de direitos, uma vez que esta rebate na desregulamentação da força de 

trabalho, no achatamento salarial, aumento do desemprego, corte dos programas sociais, 

diminuição dos benefícios da seguridade social, configurando o desmonte da cidadania 

social. Fazendo com que sejam retomadas práticas clientelistas e assistencialistas, 
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filantropia social e empresarial. Desse modo o maior desafio histórico e que permanece 

ainda hoje é como fazer da população deserdada e manipulável, cidadãos conscientes e 

organizados.  

 Outro desafio enfrentado no âmbito da política de assistência social é o desrespeito 

as leis complementares da Constituição Federal que ocorrem em vários governos, 

consequentemente há um descaso com a classe trabalhadora, fazendo com que as políticas 

permaneçam assistencialistas, mantendo a população pobre e boa parte miserável, excluída 

do direito a cidadania, subordinada aos benefícios públicos, desmobilizando os movimentos 

sociais. 

Diante das análises aqui expostas podemos concluir que a política de assistência 

social surge para amenizar as algumas expressões da “questão social” decorrentes de 

problemas estruturais da nossa sociedade, a exemplo do desemprego e da pobreza, que 

adquirem proporção maior nas décadas de 1960 e 1970, os quais passam a ser 

considerados uma ameaça internacional. Destacamos neste momento, assim como o fez 

Cogiolla (2013), a importância dos acordos internacionais realizados através do Banco 

Mundial e do FMI, por exemplo, na atenção direcionada ao desenvolvimento e investimento 

em políticas para combater tais problemáticas. Gostaríamos de ressaltar, neste aspecto, a 

criação dos programas de transferência de renda que se iniciam no governo FHC e são 

enfatizados no governo Lula, mas que emergem em consonância com o desmonte da 

seguridade social o que representou uma desconstrução de direitos.  

 Assim, chamamos atenção para o questionamento da opção pelos programas de 

transferência de renda em substituição de programas de direito. Podemos apontar como 

umas das razões, o barateamento da força de trabalho o que decorre numa acumulação 

ampliada do capital.  Essas ações apresentam-se como formas compensatórias às quedas 

do salário real, retirando certas obrigações do capitalista em atender exclusivamente as 

necessidades de sobrevivência e reprodução da força de trabalho. Com isso, na conjuntura 

atual, parte desses custos são retirados das empresas e atribuídas ao Estado o qual tem a 

função de prover as necessidades básicas dos trabalhadores, por meio das políticas sociais.  

 Isto desconstrói o significado de cidadania, que vem sendo posta a baixo pela classe 

dominante que busca a todo custo a exploração. Ademais, a focalização destes programas 

conferem estabilidade política para o governo, a medida que obscurece a concepção de 

direito, trazendo a percepção desses programas como assistencialismo, fazendo perpetuar 

a cultura do favor. Assim, ressaltamos a importância do assistente social trabalhar na 
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perspectiva de esclarecer a comunidade em relação de seus direitos e dos programas de 

assistência social. 

 Podemos afirmar que a essencial problemática sobre a qual a política de assistência 

social se debruça é o combate à pobreza, que tem como principais mecanismos de 

enfrentamento os programas de transferência de renda, com ênfase no governo Lula, a qual 

esta torna-se uma das questões centrais de sua gestão. Contudo, ao centralizar os esforços 

da política de assistência apenas ao enfrentamento da pobreza é como se houvesse um 

reducionismo das demais expressões da questão social apenas a este fenômeno. 

 Embora haja inúmeras críticas quanto ao programa, considerando que este traz 

vários benefícios para o governo, uma vez que proporciona estabilidade política, que resulta 

na dependência política dos cidadãos a este governo; estabilidade econômica, uma vez que 

os Programas de Transferência de Renda atribuem poder de consumo a este segmento, 

possibilitando movimentar a economia; e estabilidade social. Além do fato de não haver um 

controle eficaz, nem uma rotatividade entre as famílias carentes. Ainda assim, é inevitável 

mencionar que os PTR trouxeram benefícios para a população assistida, e foram os 

principais contribuintes para a redução do índice de miséria no país, mesmo em contradição 

com o número de desemprego, que se elevou. Atentando também para o fato de que esta 

população não retirou-se de sua situação. 

 

 

2.2 Programas de transferência de renda no governode fenando Henrique Cardoso e 

Luís Inácio Lula da Silva 

 

 Para compreendermos como se deu o desenvolvimento dos programas de 

transferência de renda, é necessário atermos sobre uma análise sucinta a respeito do 

contexto social que antecede e no qual emergem estas políticas. Assim, após longos anos 

de lutas, a classe trabalhadora conquista amplos direitos com a Constituição Federal de 

1988, todavia, na década seguinte, a mencionar 1990, o país embebecido pela ideologia 

neoliberal, realiza políticas sobre esta perspectiva, resultando na ampliação do desemprego, 

pobreza e precarização dos serviços públicos, inicia desse modo, uma séria de reformas na 

Previdência Social, através do discurso de incluir os trabalhadores sem direito a 

aposentadoria. No entanto, isto não ocorreu. 
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Fernando Henrique Cardoso ao assumir a Presidência no ano de 1995, 

permanecendo até o ano de 2002, tem sua política direcionada para a intensificação da 

liberalização e da privatização, reformas estruturais, consolidou o Plano Real, com o objetivo 

de controlar a inflação do país. A politica econômica brasileira encontrava-se submetida ao 

capital internacional. E com as privatizações estatais as empresas nacionais não tinham 

poder de concorrência com internacionais, nesse sentido, restou-lhes, dentre outros, a 

terceirização de serviços e fechamento de unidades. Diante desse cenário, há o acirramento 

da “questão social”. 

Assim, podemos apontar que, “a pobreza relativa no bloco latino-americano teve 

piora entre 1987 e 1998, com 0,3% a mais de sua população vivendo sob a linha de pobreza 

absoluta. [...] Durante o período ‘neoliberal’ (a década de 1990), o desemprego urbano no 

Brasil teve forte expansão. [...] A distância entre o número de pessoas aptas ao trabalho e o 

número de trabalhadores que conseguiam emprego tendeu a crescer, criando um exército 

industrial de reserva de novas dimensões”. (Coggiola, 2013). Os programas de transferência 

de renda assumem nesse contexto o papel de redutor da extrema pobreza, atuando de 

formanão contributiva, focalizada e seletiva, passa a combater as mazelas do processo de 

globalização e de investida do capital, com ênfase no enfrentamento a pobreza. 

Deste modo, FHC desenvolve o Programa Leite é Saúde, em 1996; a Política 

Nacional de Alimentação e Nutrição, no ano 2000; tivemos também, o Programa Alvorada; o 

Programa de Distribuição Emergencial de Alimentos; o Bolsa Escola; o Bolsa Alimentação, 

que substitui o Leite é Saúde. 

No entanto, ao analisarmos os governos seguintes, o de Lula e, posteriormente, o da 

Dilma, ambos do partido do PT, dando ênfase apenas ao governo de Lula, o qual inicia-se 

em 2003 e estende até 2010. Podemos ressaltar que, com base na afirmação de Emir Sader 

(2013, p. 138), houve os primeiros passos para uma ruptura com o modelo neoliberal 

desenvolvido nos governos anteriores, como o de Collor, Itamar e FHC. Desse modo, nota-

se que neste governo, tem-se um reposicionamento das políticas públicas, com 

Um conjunto de programas e ações do Estado, tais como os de garantia de renda 
(seguridade social e Bolsa Família, por exemplo), de garantia de bens e serviços 
(saúde, água, luz, entre outros) e de regulamentação (como o salário mínimo), 
mesmo que demandando melhor articulação, conformou uma maior mobilização de 
recursos fiscais e ‘uma nova política social, capazes de enfrentar a pobreza e a 
desigualdade endêmicas’ e favorecer a ampla recuperação do mercado interno 
(MATTOSO, 2013, p. 115).   

Configurando um novo patamar para as políticas sociais, no enfrentamento da 

“questão social”, tais como: o Plano Brasil Sem Miséria, Programa Fome Zero com o 
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programa de transferência de renda: (Cartão-Alimentação); Bolsa-Alimentação; Auxílio-Gás; 

Bolsa-Escola; dando origem ao principal programa de transferência de renda o Bolsa 

Família. Sendo este, uma unificação de todos esses programas e “procedimentos de gestão 

e execução das ações de transferência de renda e do cadastro único” (COGGIOLA, 2013, 

p.85).  

“A criação do Programa Bolsa Família realizou uma inovação no campo dos 

benefícios monetários e permitiu a consolidação do pilar da garantia de renda como parte 

efetiva da política pública de assistência social no país” (SITCOVSKY, 2013, p.129). 

Pode-se notar então que há algumas diferenças entre os programas de transferência 

de rendo no governo FHC e no governo Lula, em que o primeiro possuía um conjunto mais 

fragmentado de políticas, enquanto que o governo do PT utilizou o crédito como um 

elemento importante no acréscimo do consumo dos segmentos de menor renda, dos 

assalariados, dos aposentados. Desenvolveu-se ainda a unificação dos programas de 

transferência de renda, o que permitiu a ênfase nessa política, do mesmo modo que, houve 

a ampliação do número de beneficiados e elevação da remuneração, de elevação do valor 

pago.  

Vale ressaltar que, o governo Lula utilizou-se dos programas de transferência de 

renda para atenuar a pobreza, pois uma vez que ampliou o número de famílias beneficiárias, 

consequentemente retirou paliativamente algumas famílias da situação de extrema pobreza. 

Este cenário permitiu que os programas de transferência de renda proporcionassem ao 

governo Lula, estabilidade não apenas social, ao financiar uma renda aos mais pobres, mas 

também, lhe conferiu estabilidade econômica, uma vez que, através de tais programas, os 

beneficiários tivessem poder de consumo, mas principalmente estabilidade política, ao fazer 

com que tais famílias sintam-se presa a tal política, a depender da reeleição do governo.  

 

3 CONCLUSÃO 

  

 Diante do exposto, percebe-se que a Assistência Social, enquanto parte do sistema 

de Seguridade Social brasileira, apresenta avanços e regressões em sua trajetória. 

Constata-se que sua concretização enquanto direito do cidadão e sua regularização com a 

promulgação da LOAS foram de extrema importância para esses avanços que mais tarde 

foram obstruídos pela ofensiva neoliberal adotada no Brasil, que trouxe consigo o 

acirramento das expressões da “questão social” e a focalização do enfrentamento da 
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extrema pobreza por parte dos governos, combatidos com politicas de cunhos 

assistencialistas, focalizados e paliativos, características essas que apesar dos avanços 

ainda estão presentes na realidade atual. 

 Nesse contexto, percebemos a importância do papel dos programas de transferência 

de renda para o então enfretamento da pobreza extrema no país, programas esses que vem 

sendo concretizados desde o governo de FHC e que passam a ter ainda mais ênfase 

quando o PT assume o poder. Esses então conseguem auferir a população, mesmo que 

paliativamente, benefícios em questão monetária, na mesma medida em que possibilita o 

aumento do poder de consumo desses cidadãos e concedem ainda uma estabilidade 

politica para o governo e a desmobilização da massa.  

 Vale salientar que embora haja benefícios com as políticas e programas, é preciso 

que o Estado desenvolva medidas mais eficazes para não apenas a superação da pobreza, 

mas que também acarrete o enfrentamento das demais expressões da “questão social” 

presentes na sociedade brasileira e que trazem dificuldades para a população.  
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