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INTRODUÇÃO 

 

 

Este estudo tem por objetivo discutir a condição da política 

social de assistência brasileira no âmbito da crise estrutural do 

capital e da estratégia neoliberal. Um dos motivos que nos 

conduziu a desenvolver esta temática foi devido à posição 

estratégica que a política social de assistência desempenha 

historicamente no processo de formação e intervenção dos 

assistentes sociais. Além deste, fomos também estimuladas a 

pesquisar sobre este assunto com vistas a suficientemente 

compreender as inquietações e os desafios vivenciados nas nossas 

experiências de estágio supervisionado, as quais ocorreram em 

instituições assistenciais1. 

Desse modo, o interesse em conhecer mais profundamente 

as causas subjacentes às mudanças regressivas, ocorridas no 

campo das políticas sociais em geral e, mais particularmente, as 

                                                           
1Os nossos estágios supervisionados ocorreram nos denominados Centro de 

Referência de Assistência Social (CRAS), caracterizados como a “porta de 

entrada” para o acesso aos serviços e benefícios assistenciais. Apesar de termos 

estagiado em diferentes municípios (Marciana em Novo Lino; Paulynne em 

Maceió), as atividades desenvolvidas no setor do Serviço Social foram 

similares, uma vez que fazem parte da mesma política social – assistência 

social – elaborada para aplicação uniforme em todo o país. A diferença se 

concentra apenas no montante de recursos disponibilizados para cada 

instituição específica, variando conforme o contingente populacional. Dessa 

forma, ao final dessa experiência ímpar para a nossa formação profissional, 

decidimos aprofundar nossos estudos sobre a política social de assistência, a 

fim de desvelar os impactos que os programas de transferência de renda – em 

especial o Programa Bolsa Família (PBF) – vêm causando a essa política, tendo 

em vista que, no cotidiano do nosso estágio, observamos a sua predominância 

nas atividades realizadas, em detrimento dos serviços socioassistenciais. 
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relacionadas à assistência – que tivemos oportunidade de 

conviver no âmbito da nossa prática de estágio –, nos impulsionou 

a realizar esta investigação. Para tal propósito, passamos a 

encaminhar os procedimentos de ordem técnica, teórica e 

metodológica, visando operacionalizá-la. 

Assim, do ponto de vista técnico-instrumental, nos 

posicionamos em favor de uma pesquisa de âmbito bibliográfico 

e documental, tendo em vista as lacunas herdadas da graduação, 

neste campo específico do conhecimento. Com relação à 

perspectiva teórico-metodológica, de imediato optamos pela 

marxista, uma vez que a nossa formação acadêmica foi 

preferencialmente realizada através desta tradição científica, 

aliada à nossa identificação pessoal. 

Referenciada, portanto nestas opções de natureza técnica e 

teórico-metodológica, decidimos investigar a condição da política 

social de assistência a partir da contextualização de determinados 

processos macroeconômicos, a exemplo da crise estrutural do 

capital e do neoliberalismo, procurando capturar as mediações 

destes processos no contexto do Estado e das políticas sociais. 

Para efetivamente configurar o complexo de relações a eles 

pertinentes, recorremos a autores representativos da corrente 

marxista, a exemplo de I. Mészáros, R. Antunes, F. Teixeira, C. 

Montaño, E. Behring, entre outros. 

A resultante desse conjunto de decisões de dimensões 

técnica, teórica e metodológica – tomadas a partir da elaboração 

do nosso projeto de TCC, realizado no âmbito do 6º período do 

curso, e estendendo-se até poucos dias atrás, através das várias 

reuniões ocorridas com a nossa orientadora – materializa-se por 

fim neste trabalho. Na sua configuração expositiva, ele apresenta-

se estruturado em duas seções organicamente articuladas, onde 
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contextualizamos os determinantes econômicos, políticos e sócio-

históricos imanentes ao nosso objeto de pesquisa. 

Desse modo, na primeira seção denominada “Crise 

estrutural do capital, reação burguesa e seus impactos na 

seguridade social brasileira”, fazemos uma recuperação dos 

temas macroeconômicos necessários à adequada reconstituição 

do nosso objeto de pesquisa. Contudo, antes de adentrarmos na 

temática propriamente dita desta seção, realizamos uma breve 

reflexão sobre os condicionamentos econômicos e políticos que 

provocaram a crise do capitalismo liberal, em ascensão no século 

XVIII, e sua substituição pelo modelo fordista-keynesiano, cujo 

apogeu se inicia nos anos de 1940, estendendo-se até o final dos 

anos de 1960 do século XX. 

Em seguimento, elaboramos uma caracterização do 

fenômeno denominado pelo filósofo István Mészáros de “crise 

estrutural do capital”, iniciado a partir de 1970. Desse modo, 

buscamos explicitar, com base no referido filósofo, a origem, as 

dimensões e as consequências desta crise que vem atingindo, de 

maneira avassaladora, o sistema sociometabólico do capital, 

composto pelo tripé: capital, trabalho assalariado e Estado. 

Ainda no âmbito desta seção, realizamos um resgate acerca 

da denominada reação burguesa, investigando suas ações frente à 

crise estrutural do capital, e estando formada por três processos 

específicos, mas que se articulam entre si: a 

mundialização/globalização do capital; a reestruturação 

produtiva; e o neoliberalismo. O primeiro se reporta às mudanças 

e estratégias empresariais e dos países no cenário internacional, 

implicando também a hegemonia do capital financeiro; o segundo 

se apresenta como uma forma de flexibilizar a organização do 

trabalho e as relações trabalhistas; e o terceiro se propõe a 
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liberalizar os mercados, desregulando as relações estatais. 

Objetivando problematizar este processo contemporâneo, 

destacamos os seus impactos desastrosos sobre o Estado e as 

políticas sociais, enfatizando a ação do neoliberalismo e seus 

princípios relacionados à focalização, privatização e 

descentralização. 

Finalizando a primeira seção, analisamos o desmonte que 

vem ocorrendo no âmbito da política de seguridade social 

brasileira, proporcionado pelo neoliberalismo. Para tanto, 

discorremos sobre o processo de desarticulação e fragmentação 

de suas políticas sociais constitutivas (saúde, previdência e 

assistência), ocasionado pela estratégia neoliberal. 

Complementando estas considerações, ressaltamos os motivos 

pelos quais a contrarreforma do Estado brasileiro, ocorrida na 

década de 1990, acabou obstaculizando a concretização dos 

direitos conquistados na seguridade social, através da 

promulgação da Constituição Federal de 1988.  

Na segunda seção denominada “A particularidade da 

política social de assistência brasileira e sua funcionalidade frente 

às estratégias de combate à pobreza”, discorremos sobre a política 

social de assistência no contexto da ofensiva neoliberal, 

desvelando a sua atuação no âmbito das estratégias de combate à 

pobreza, plenamente viabilizada nos programas de transferência 

de renda. Para isso, iniciamos esta seção abordando as 

características da questão social enquanto um fenômeno típico do 

capitalismo. Concomitante a esta abordagem mais geral, 

discorremos sobre a sua particularidade no Brasil, sinalizando 

seus fundamentos históricos, políticos, econômicos e sociais. 

Ainda fazemos alusão ao trato que o Estado brasileiro vem 

concedendo a este fenômeno, como também problematizamos as 
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estratégias de enfrentamento das suas refrações, as quais se 

materializam através das políticas sociais. 

Em seguida nos detemos a respeito do processo de 

desestruturação, que vem ocorrendo na seguridade social 

brasileira, tendo em vista a ação do neoliberalismo. Destacamos 

ainda neste ponto o fato da política social de assistência se 

sobressair em relação às outras áreas componentes da seguridade 

social (saúde e previdência), visto que o Estado a demanda de 

maneira mais intensa para atuar, principalmente nas estratégias de 

combate à pobreza, através dos programas de transferência de 

renda. Explicitamos ainda sobre as consequências desse processo 

para a política social de assistência, ressaltando a focalização das 

suas ações nos grupos mais vulneráveis, e sinalizando a 

intensificação da burocracia e da técnica no âmbito da sua gestão 

e execução. 

Na última subseção deste trabalho, salientamos os aspectos 

referentes aos programas de transferência de renda no país – com 

destaque para o Programa Bolsa Família –, que se constituem na 

principal estratégia do governo brasileiro de combate à pobreza, 

vigente na atualidade. Para tanto, fazemos um breve resgate 

histórico sobre a sua institucionalização, apresentando em 

seguida suas características, limites e possibilidades. Refletimos 

também sobre as consequências da predominância destes 

programas na política social de assistência, principalmente a 

partir do segundo mandato do governo Lula, quando se iniciou no 

Brasil o denominado neodesenvolvimentismo, e suas estratégias 

de crescimento econômico e justiça social.  

Para encerrar esta parte introdutória do trabalho, fazemos 

um último registro. Nessa direção, ressaltamos que, apesar de este 

trabalho ter sido elaborado no âmbito de um curso de graduação, 
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estando, portanto, passível de fragilidades, e até mesmo, de 

equívocos teórico-metodológicos, esperamos que ele contribua 

para o debate e as discussões realizadas na academia, como 

também nas instituições socioassistenciais. Tomamos tal 

iniciativa porque temos plena convicção de que as discussões e a 

crítica construtiva são o caminho mais adequado para o 

conhecimento efetivo do real e, por isso, colocamo-nos desde já 

à disposição. 
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SEÇÃO I 

 

CRISE ESTRUTURAL DO CAPITAL, REAÇÃO BURGUESA E 

SEUS IMPACTOS NA SEGURIDADE SOCIAL BRASILEIRA 

 

 

Para uma melhor compreensão sobre os impactos do 

neoliberalismo nas políticas sociais contemporâneas, 

particularizando a política de assistência social brasileira, faz-se 

necessário realizar um resgate histórico do capitalismo 

contemporâneo a partir dos anos 1970 do século XX – marco da 

sua crise estrutural – até os dias atuais, salientando as 

especificidades do Brasil neste cenário. 

 

1.1 Crise do liberalismo e advento do estado interventor 

 

Seguindo as orientações individualistas da teoria liberal2, os 

detentores do capital realizavam a acumulação de capital 

                                                           
2 O liberalismo defendido nas teses de David Ricardo e de Adam Smith, 

principalmente, se trata de uma ideologia política que legitimou o capitalismo, 

predominantemente no período que vai de meados do século XIX até a terceira 

década do século XX, tendo como ideia fundamental o princípio do trabalho 

como mercadoria e sua regulação pelo livre mercado. No âmbito desta 

ideologia, o mercado é considerado por Smith como uma “mão invisível” 

capaz de regular as relações econômicas e sociais, com vistas a produzir o bem 

comum da sociedade. Alguns princípios essenciais orientam a ideologia 

liberal, tais como: predomínio do individualismo, da liberdade e 

competitividade, como também da lei da necessidade; naturalização da 

miséria; manutenção de um Estado mínimo; a concepção de que o bem-estar 

individual maximiza o bem-estar coletivo; o entendimento de que as políticas 
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exacerbadamente, sem limites nem restrições legais, explorando 

ao máximo a classe trabalhadora, sem lhe garantir nenhum 

direito. Até que, ao longo da segunda metade do século XIX e 

início do século XX, as bases liberais começam a dar sinais de 

declínio, como consequência de processos políticos e econômicos 

existentes na época. Behring e Boschetti (2011) destacam dois 

dos mais relevantes desses processos. Para as autoras, 

 

O primeiro foi o crescimento do movimento operário, que passou a 

ocupar espaços políticos e sociais importantes, como o parlamento, 

obrigando a burguesia a ‘entregar os anéis para não perder os dedos’, 

diga-se, a reconhecer direitos de cidadania política e social cada vez 

mais amplos para esses segmentos [...]. As mudanças no mundo da 

produção, com o advento do fordismo [foi um dos elementos 

importantes nesse cenário de defensiva do capital] [...]. O segundo e 

não menos significativo processo foi a concentração e monopolização 

do capital, demolindo a utopia liberal do indivíduo empreendedor 

orientado por sentimentos morais (BEHRING; BOSCHETTI, 2011, p. 

67-68). 

  

Dentre outros processos, estes foram essenciais para que o 

capitalismo adentrasse em uma de suas maiores crises, que 

começou com retrações na acumulação e no lucro de capitais, no 

início da Primeira Guerra Mundial (1914), se estendendo até 

1929, quando chegou ao ápice da crise com a denominada Grande 

Depressão (1929 – 1932). Para os especialistas em economia, esta 

foi a maior crise do sistema econômico mundial até aquele 

momento, atingindo em cheio o sistema financeiro norte-

                                                           
sociais devem ser um paliativo, pois estimulam o ócio e o desperdício etc 

(BEHRING; BOSCHETTI, 2011). 
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americano a partir do dia 24 de outubro de 1929, dia em que 

ocorreu o crack (quebra) da Bolsa de Valores de Nova York. 

Este período de crise foi marcado por uma profunda 

mudança no âmbito econômico, político e social de toda a 

sociedade capitalista, pois conforme Teixeira (1998), 

 

A Grande Depressão joga nas ruas milhares de trabalhadores no mundo 

todo. Falências de empresas se seguem em uma cadeia sucessiva, 

arrastando na sua esteira grandes blocos de capitais. As prateleiras 

abarrotadas de mercadorias faziam os preços despencarem em uma 

velocidade aterrorizante para seus proprietários, que viam da noite para 

o dia, seu capital virar fumaça. As próprias instituições políticas da 

sociedade viam-se ameaçadas na sua existência, pondo em risco a 

própria sobrevivência do sistema. Parecia que o capitalismo estava 

chegando ao fim e com ele todas as teorias e ideologias liberais 

(TEIXEIRA, 1998, p. 211-212). 

 

Dessa forma, o liberalismo ortodoxo de Adam Smith, que 

sustentava a tese de que a plena liberdade do mercado era a 

instância suprema para o desenvolvimento da vida humana, se vê 

exaurido pela própria condição econômica que surgira.  Nesse 

contexto, o Estado precisava abandonar seu posto de vigia da 

economia para se tornar salvaguarda de apoio direto ao processo 

de acumulação do capital, iniciando-se, a partir desse momento 

histórico, a fase do capitalismo regulado pelo Estado 

(TEIXEIRA, 1998). 

Foi nesse solo propício de crise do liberalismo ortodoxo que 

desabrochou a ideologia keynesiana, a qual assentou-se sob uma 

vertente heterodoxa da teoria liberal. Desse modo, associado 
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simultaneamente ao fordismo3 e ao modelo beveridgiano de 

proteção social4, o keynesianismo criou as condições necessárias 

para o estabelecimento dos Estados de Bem-Estar-Social 

europeus, proporcionando a conquista dos direitos sociais para 

um contingente expressivo da classe trabalhadora. Considerado 

um liberal heterodoxo5, o economista inglês John Maynard 

Keynes pensou a crise econômica caracterizada por ele como “déficit 

de demanda efetiva”, ou “crise de subconsumo”, de maneira 

                                                           
3 O fordismo consiste no modelo econômico criado por Henry Ford, em 1914, 

que agregou o binômio produção em massa/consumo em massa. Ford se 

apropria das ideias tayloristas do modo de produção para instaurar a indústria 

automobilística com base na produção em série, buscando designar o 

trabalhador para o cumprimento de cada tarefa específica, com vistas a 

economizar tempo e custo, evitando assim desperdícios na produção 

(BEHRING; BOSCHETTI, 2011). 
4 O modelo beveridgiano de proteção social teve sua origem na Inglaterra do 

século XX, mais especificamente em 1942, pelo economista inglês William 

Beveridge. Caracteriza-se por possuir um caráter assistencial e distributivo, em 

que os direitos sociais se propõem ser universais e garantidos a todos. Além 

disso, aos segmentos mais pauperizados são concedidos auxílios mínimos para 

a sobrevivência. O financiamento de tais gastos sociais é realizado por meio 

de impostos fiscais, que têm a gestão delegada pelo poder público – 

representado pelo Estado. O objetivo desse modelo é combater a pobreza. Na 

particularidade da seguridade social brasileira, inaugurada em 1988, seguem 

esse modelo as políticas de assistência social e de saúde (BEHRING; 

BOSCHETTI, 2011). 
5 Keynes era um liberal heterodoxo porque, embora buscasse saídas capitalistas 

para a crise do próprio capitalismo, rompia com algumas ideias liberais 

conservadoras em relação ao sistema, como também defendia alguns 

princípios diferentes dos sustentados pelos conservadores. Nessa direção, 

Keynes defendia a intervenção do Estado na economia, acentuando que suas 

funções deveriam ser de produtor e regulador. Mas isso não significava, 

obviamente, a socialização dos meios de produção. Com tais formulações, 

Keynes não deixa de defender a liberdade individual e a economia de mercado, 

mas o faz fora da lógica liberal dogmática, ortodoxa e conservadora 

(BEHRING, BOSCHETTI, 2011). 
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contrária às ideias do liberalismo clássico, especialmente no que 

se refere à Lei de Say – onde “as produções são sempre 

compradas” (SWEEZY apud MONTAÑO; DURIGUETTO, 

2011, p. 56). Para ele, a demanda é que determina a oferta de bens, 

e não o contrário.  

Em sua obra intitulada Teoria geral do emprego, do juro e 

da moeda, publicada em 1936, Keynes vai propor a reativação da 

produção e, consequentemente, a superação da crise. Para tal, 

toma como instrumento fundamental a intervenção estatal, 

entendida como a responsável pelo estímulo à produção e à 

demanda efetiva. Além disso, posiciona-se em favor da produção 

em massa/consumo em massa – defendida pelo fordismo –, 

buscando alcançar o “pleno emprego” e assim diminuir a 

insatisfação dos trabalhadores, gerando uma “sucessão de 

ganhos” para ambas as partes, como: maior poder aquisitivo, 

elevados investimentos produtivos e maiores lucros. 

Dessa forma, o modelo fordista-keynesiano foi se 

expandindo na sociedade como modelo viável à superação da 

crise cíclica capitalista, alcançando seu ponto culminante a partir 

do ano de 1945, que dará início aos chamados “Anos de Ouro do 

Capitalismo”, perdurando até finais dos anos 60 do século XX. 

Essa onda longa expansiva (nos termos de Mandel), só foi 

possível por meio da articulação entre determinados fatores, a 

exemplo da situação excepcional da guerra e do fascismo; da 

terceira Revolução Tecnológica, com a introdução da 

eletromecânica, que proporcionava menos desperdício e maiores 

taxas de lucro; e da derrota histórica do movimento operário, 

proporcionada pelo destino do projeto socialista, que ocasionou a 

perda de identidade da classe trabalhadora (BEHRING, 

BOSCHETTI, 2011). 
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Para uma melhor compreensão do salto regressivo do 

desemprego, é válido ressaltar como funcionam as crises 

capitalistas, até então cíclicas – isto porque a crise a ser 

deflagrada a partir dos anos de 1970 não seria mais caracterizada 

com tal denominação. Nessa direção, salientamos que as referidas 

crises perpassam por diferentes fases: “estabilidade, animação 

crescente, prosperidade, superprodução, craque, estagnação, 

estabilidade, etc.” (MARX apud MONTAÑO; DURIGUETTO, 

2011, p.181). Diante dessas oscilações econômicas, fica notório 

que o início de um ciclo desemboca sempre no final de outro, 

fazendo parte da reprodução do capital os períodos de crise, uma 

vez que eles desempenham duas funções essenciais: uma como 

consequência intrínseca do desenvolvimento capitalista; e outra 

como causa, motor da recuperação econômica e da retomada da 

taxa de lucro. 

 

1.2 A crise estrutural do capital segundo mészáros 

 

Após três décadas dos denominados “Anos Gloriosos”, ou 

seja, no período correspondente ao fim dos anos 1960 e início dos 

anos 1970, novos processos se apresentam no bojo do modo de 

produção burguês, abalando a sua estrutura. Nessa direção, tem-

se que o capitalismo, até então baseado no modelo de acumulação 

fordista-keynesiano, começa a dar sinais de uma profunda crise. 

Sobre este momento Teixeira (1998) explica que, 

 

De acordo com os teóricos da economia política da social-democracia, 

assiste-se, a partir de então, uma erosão crescente do compromisso entre 

capital e trabalho, da chamada ‘relação salarial fordista’. Lutas 

operárias contestando a organização do trabalho, reivindicações de 

salários reais acima dos ganhos de produtividade, a crise fiscal do 
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Estado, instabilidade financeira, inflação, etc., tudo isso cortou o círculo 

virtuoso de crescimento e de desenvolvimento social, jogando a 

economia em uma crise estrutural, que se arrasta até os dias de hoje 

(TEIXEIRA, 1998, p. 214). 

 

No âmbito deste “novo” cenário, o sistema do capital, a 

partir de então, começa a experimentar uma crise, não mais cíclica 

como as anteriores, mas com características até então 

desconhecidas, apresentando-se como uma crise estrutural. As 

características, determinações e consequências desta crise foram 

desveladas de forma singular por István Mészáros. A sua 

produção teórica mais célebre sobre este assunto é o livro “A 

Crise Estrutural do Capital” (2011), que consiste no conjunto de 

seus artigos e entrevistas, tanto atuais quanto remotas, que 

analisam os elementos determinantes desta crise que, pelo menos 

no início, deixou sem reação os teóricos e ideólogos do sistema.  

De forma geral, Mészáros (2011) faz uma análise profunda 

e reflexiva sobre a sociedade capitalista, realizando uma 

abrangente e profunda crítica às estruturas que caracterizam o 

sistema sociometabólico do capital. Nessa direção, estuda os 

fenômenos sociais que se manifestam em meio à crise crônica, de 

maneira articulada, visto que a crise afeta todas as esferas do 

sistema capitalista.  

Segundo Mészáros (2011), o sistema capitalista é formado 

fundamentalmente pelo tripé capital, trabalho assalariado e 

Estado. Estas três dimensões interrelacionadas e organicamente 

vinculadas, dão sustentação ao capitalismo nas condições atuais. 

Para o autor, a eliminação de um ou dois desses pilares é 

insuficiente para a superação desse modo de produção. Por isso, 

é preciso eliminar, destruir estas três dimensões fundamentais 
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para que a humanidade experimente uma nova forma de 

sociabilização.  

Prosseguindo a sua reflexão sobre as dimensões da crise 

estrutural, Mészáros (2011) ressalta que, 

 

A imensa expansão especulativa do aventureirismo financeiro 

[especulação financeira ou capital financeiro] – sobretudo nas últimas 

três ou quatro décadas – é naturalmente inseparável do aprofundamento 

da crise dos ramos produtivos da indústria, assim como das resultantes 

perturbações que surgem com a absolutamente letárgica acumulação de 

capital (na verdade, acumulação fracassada) no campo produtivo da 

atividade econômica. Agora, inevitavelmente, também no domínio da 

produção industrial a crise está ficando muito pior (MÉSZÁROS, 2011, 

p. 25 – grifo do autor). 

 

Neste trecho, o autor expõe que a crise do capital se 

manifesta tanto no setor industrial da produção, quanto no setor 

financeiro capitalista. Em seguida, prossegue apresentando uma 

das mais drásticas e visíveis consequências dessa crise, ao admitir 

que, 

 

Naturalmente, a consequência necessária da crise sempre em 

aprofundamento nos ramos produtivos da ‘economia real’ [...] é o do 

desemprego por toda a parte numa escala assustadora crescimento, e a 

miséria humana a ele associada (MÉSZÁROS, 2011, p. 25). 

 

Em conformidade ao entendimento de Mészáros (2011), 

expande-se na atualidade uma miserabilidade humana sem 

precedentes, decorrente de uma modalidade de desemprego que 

também pode ser caraterizado como crônico e estrutural, já que é 

decorrente de uma crise com este perfil. Por isso, para o autor, 

não há possibilidades de resgate do sistema capitalista dentro dele 
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próprio. Ou seja, nenhuma reforma para salvar o sistema pode se 

efetivar, já que estão inteiramente esgotadas as possibilidades da 

sua retomada do crescimento, a exemplo da realizada ao longo 

dos “anos de ouro”. Em decorrência dessa posição, o autor faz 

uma afirmação categórica, ao admitir que: “Esperar uma solução 

feliz para esses problemas vinda das operações de resgate do 

Estado capitalista seria uma grande ilusão” (MÉSZÁROS, 2011, 

p. 25). 

De maneira abrangente, podemos admitir que a crise 

estrutural do capital destruiu, de maneira definitiva, a crença 

difundida largamente pelo keynesianismo de que o Estado 

interventor podia controlar, para sempre, as crises capitalistas. 

Para o autor, tal intento apenas pode ser realizado diante de crises 

cíclicas ou episódicas, sendo improcedente nos casos de 

enfrentamento de uma crise de dimensões estruturais. 

Nesse sentido, a forte recessão de 1974-19756 foi uma crise 

clássica de superprodução, ou seja, uma crise de lucratividade 

desenvolvida pela ausência das vendas do que se produzia, porém 

com consequências que não atingiram apenas o setor industrial ou 

produtivo, mas o setor financeiro, como também as relações 

sociais, econômicas e até culturais em geral. Ou seja, se trata de 

uma crise singular em relação às cíclicas7, trazendo 

consequências drásticas para toda a sociedade. Portanto, para 

Mészáros, as características desta crise descartam a possibilidade 

de que ela seja uma crise cíclica tradicional, muito menos uma 

                                                           
6 Essa nova crise se manifestou inicialmente com a elevação do preço do 

petróleo em 1973 e 1975 (MONTAÑO; DURIGUETTO, 2011). 
7 Para Mészáros, as crises cíclicas têm um caráter episódico, não afetando a 

totalidade das dimensões constitutivas do sistema capitalista.  
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“onda longa recessiva” para depois de reativada a economia, vir 

a experimentar uma “onda longa expansiva”. 

Esta crise, conforme Mészáros (2002), tem sua origem dentro das 

três dimensões internas e principais do capitalismo, constituídas pela 

produção, consumo circulação/distribuição/realização. Para o autor, 

enquanto estas três dimensões estiverem funcionando, o máximo que 

pode ocorrer são crises cíclicas, mesmo que apenas uma dessas seja 

afetada. Porém, quando a tripla dimensão começar a sofrer descontroles 

e perturbações em conjunto, é sinal de inércia do crescimento e de que 

o sistema não está mais sendo capaz de lidar com as próprias 

contradições do seu interior, de maneira que, ao invés de dissipar ou 

absorver tais contradições, acaba acumulando-as, prejudicando o 

sistema capitalista como um todo, em todas as esferas (econômica, 

social, cultural), de maneira universal. 

Ainda sobre a recessão ocorrida no período 1974-1975, 

salientamos que a inflação já não estimulava a demanda, 

contrariando a teoria keynesiana de que a oferta determina a 

demanda. Ou seja, o Estado capitalista tentou amortecer a crise, 

mas uma efetiva retomada depois desta fase recessiva foi 

impossível. A paralisação ocorrida no setor produtivo ocorreu 

devido ao fato de que o próprio Estado adentrou numa forte crise 

fiscal (BEHRING; BOSCHETTI, 2011). Mesmo assim, segundo 

Mészáros, o Estado ainda não deixou de buscar a reativação da 

economia, e o fez intervindo e auxiliando o setor financeiro, 

enxertando valores exorbitantes de recursos públicos em seu 

âmbito. Para este teórico: “o papel direto do Estado capitalista no 

mundo parasitário das finanças é não só fundamentalmente 

importante [...], mas também potencialmente catastrófico” 

(MÉSZÁROS, 2011, p. 26).  

Em meio à crise contemporânea, os países de economia e 

desenvolvimentos periféricos, principalmente os latino-
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americanos, inclusive o Brasil, começam a se endividar 

sobremaneira, em especial com os Estados Unidos, chegando ao 

ponto de não conseguirem mais pagar a dívida contraída, a não 

ser amortecendo apenas seus juros. Porém, existe uma face desse 

assunto que Mészáros desvela. Segundo ele, o montante da dívida 

desses países, contabilizado em bilhões de dólares, é 

insignificante se comparado à dívida dos EUA (contabilizada em 

cifras de trilhões de dólares). Nesse sentido, o autor admite que: 

 

O agravante da realidade hoje é que o resto do mundo tem cada vez 

mais dificuldades para preencher o “buraco negro” produzido numa 

escala sempre crescente pelo insaciável apetite dos Estados Unidos por 

financiamento da dívida [...] como demonstrado pelas repercussões 

globais da recente crise hipotecária e bancária norte americana. Essa 

circunstância traz para muito mais perto o necessário calote dos Estados 

Unidos, cuja escala pode ser mais ou menos brutal (MÉSZÁROS, 2011, 

p. 27). 

 

Através dessa afirmação, Mészáros (2011) prenunciava, 

baseado em dados da realidade – a citada crise hipotecária e 

bancária dos EUA – a possibilidade de um calote final da dívida 

do país8, que seria de grandeza imensurável e jamais vista 

anteriormente. 

                                                           
8 O autor refere-se à crise cíclica de 2007, que consistiu numa crise imobiliária, 

ocorrida quando o dólar subiu drasticamente, além das bolsas de valores. Além 

deste fato, refere-se também à possibilidade do iminente calote da dívida dos 

EUA, em 2013, noticiado massivamente pela mídia, que foi evitado pelo 

Congresso norte-americano no dia 16 de outubro do referido ano, quando foi 

assinado pelos democratas e republicanos do Congresso o acordo para elevar 

o teto da dívida do país que atingiu em maio do mesmo ano o limite do seu 

endividamento de US$ 16.699 trilhões. 

(http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/2013-10-16/entenda-quais-seriam-as-

consequencias-de-um-calote-da-divida-dos-eua.html; http:// g1. 

http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/2013-10-16/entenda-quais-seriam-as-consequencias-de-um-calote-da-divida-dos-eua.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/2013-10-16/entenda-quais-seriam-as-consequencias-de-um-calote-da-divida-dos-eua.html
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Ainda como característica desse momento de crise 

estrutural do capital, o supracitado autor ressalta a destruição 

catastrófica dos recursos naturais. Sabemos que a natureza se 

constitui um elemento indispensável à sobrevivência humana, 

sendo um elemento essencial no processo de trabalho e, por isso, 

fundante do ser social e da sociabilidade humana como tal. Mas, 

conforme Mészáros, 

 

[...] o problema da ecologia é real já há algum tempo, ainda que, 

evidentemente, por razões inerentes à necessidade do crescimento 

capitalista, poucos tenham dado atenção a ele. Marx, entretanto [...], 

abordou essa questão dentro das dimensões de seu verdadeiro 

significado socioeconômico, e isto há mais de 125 anos. [...] Marx 

compreendeu perfeitamente, já naquela altura, que uma reestruturação 

radical do modo predominante de intercâmbio e controle humano é o 

pré-requisito necessário para um controle efetivo das forças da 

natureza, que são postas em movimento de forma cega e fatalmente 

autodestrutiva, sobretudo em virtude do modo predominante, alienado 

e reificado de intercâmbio e controle humanos (MÉSZÁROS, 2011, p. 

52-53). 

 

Desse modo, no aspecto relativo à destruição da natureza, a 

sociedade atualmente passa a ser responsabilizada por reparar esta 

consequência devastadora advinda do capitalismo. Assim, o 

capital destrói e a sociedade se responsabiliza pelos gastos da 

recuperação. Nesse caso, “é sempre a comunidade dos produtores 

que cobre os custos de tudo”, afirma Mészáros (2011, p. 53). Mas, 

                                                           
globo.com/economia/noticia/ 2013/10/senado-dos-eua-aprova-acordo-para-

impedir-calote-na-divida.html). Se este acordo não fosse assinado, o calote 

histórico dos EUA seria inevitável. Porém, com o agravamento da crise 

estrutural em todo o mundo, não podemos descartar esta possibilidade para um 

futuro não muito distante. 
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segundo o autor, é óbvio que essa possibilidade é inviável, visto 

que a sociedade civil é incapaz de arcar com esses custos devido 

ao modo predominante de controle social extremamente alienado. 

A relação entre capital e trabalho assalariado, conforme foi 

citado no início da seção, também sofre as consequências 

devastadoras da crise, pois “abala e torna anacrônica a 

subordinação do trabalho socioestrutural ao capital” 

(MÉSZÁROS, 2011, p. 54). Sobre este aspecto, o autor em foco 

menciona algumas mudanças ocorridas no decorrer da crise, 

como o enfraquecimento da organização industrial na atualidade, 

através da qual os trabalhadores não podem fazer greves mais 

fortalecidas como nos primórdios da indústria; além da relação de 

dependência existente entre os vários ramos da indústria, que 

possibilita o funcionamento do sistema produtivo como um todo. 

Ou seja, a indústria está interligada em todos os seus setores, 

proporcionando uma dependência entre todos e evitando 

problemas na produção em geral. 

No âmbito da relação supramencionada, o autor cita 

também o fato de que o tempo disponível dos trabalhadores, que 

seria utilizado para um fictício “lazer” – porque não recupera as 

energias gastas no trabalho –, fica cada vez mais impossível na 

prática, até mesmo para os ditos trabalhadores intelectuais, visto 

que até estes estão sendo afetados pelo desemprego estrutural e 

crescente.  

Prosseguindo em sua análise, o autor menciona a existência 

da contradição entre a necessidade do trabalhador ser um 

consumidor das mercadorias produzidas e a sua exclusão do 

controle da produção e da distribuição das mesmas, alegando ser 

este aspecto um fator recorrente do capitalismo, que traz mais 
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consequências ao sistema, baseado na divisão fragmentada do 

trabalho. 

Por fim, salienta a determinação do capitalismo como um 

modo de produção mundialmente articulado, o que tem 

contribuído para a estratificação das estruturas tradicionais de 

controle social e político, incapacitando-o de se tornar um sistema 

unificado de controle mundial.  

Isto é, para o autor, existe uma crise de hegemonia, de 

soberania e de autonomia dos Estados nacionais em todas as 

esferas. Todos estes aspectos remetem para a questão do controle 

social, que atualmente está submerso numa contradição 

fundamental. Para ele, 

 

[...] a contradição entre uma perda efetiva de controle e a forma vigente 

de controle, o capital, que pela sua própria natureza somente pode ser 

controle, dado que é constituído mediante uma objetivação alienada da 

função de controle, como um corpo reificado separado e em oposição 

ao próprio corpo social. Não surpreende, portanto, que nos últimos anos 

a ideia de controle dos trabalhadores tenha ganho importância em 

muitas partes do mundo (MÉSZÁROS, 2011, p. 56 – grifo do autor). 

 

Dessa maneira, conforme o autor, existe uma crise também 

do controle social que emana de dentro do próprio sistema. Por 

natureza, esse controle social consiste numa forma de controle, 

mas que é incapaz de providenciar um efetivo, racional e 

adequado controle social em âmbito mundial. Até as instituições 

capitalistas responsáveis por este controle social no geral estão 

sendo abaladas por esta crise, como a religião, a educação, a 

família e a política. Nessa direção, admite o fato de que esta crise 

estrutural não se trata de uma crise apenas no âmbito da economia 
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ou da política, ou ainda de outras esferas separadamente, mas uma 

crise que atinge a totalidade das forças de controle do capitalismo.  

É nesse momento que o sistema é impulsionado a tomar 

conhecimento dos seus próprios limites, e isso, logicamente, 

ocorre de maneira alienada pelos seus ideólogos e defensores. 

Porém, para os estudiosos críticos, a exemplo de Mészáros 

(2011), é certo, diante das consequências, severidade e sintomas 

desta crise, que o capital está se aproximando de seus próprios 

limites estruturais. A crise estrutural do capital é a séria 

manifestação do encontro do sistema com seus limites 

intrínsecos. 

Na medida em que se aprofunda a crise crônica do sistema 

capitalista, aumenta a preocupação da classe dominante 

(burguesia) em resgatar o capital, adotando medidas estratégicas 

– obviamente dentro do próprio sistema do capital – de resolução 

e saída para esta situação caótica e catastrófica, baseando-se nas 

estratégias utilizadas para a crise dos anos 1930. Uma delas seria 

o investimento no complexo industrial-militar, mas que se torna 

inviável para a crise atual devido ao seu agravamento e ao fato de 

que este complexo não é causa, mas efeito da crise. Outra 

estratégia seria expandir o capital dominante para os países ditos 

subdesenvolvidos, atenuando a relação de exploração sobre estes 

e buscando expandir o capital internacional. Porém, esta também 

seria uma saída ineficiente, porque tais países já desenvolvem 

medidas de reprodução dominante.  

Até mesmo o investimento de dinheiro público que o 

Estado vem fazendo na economia é uma ação ineficiente para 

salvar o sistema. Isso porque, segundo Mészáros, foi graças à 
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[...] tendência às crescentes intervenções do Estado, a serviço da 

expansão do capital, em assuntos econômicos que, em primeiro lugar, 

conduziu ao atual estado de coisas. O resultado de tais intervenções foi 

[...] o crescimento canceroso de setores não produtivos da indústria no 

interior da estrutura global da produção do capital (MÉSZÁROS, 2011, 

p. 67). 

 

Para o autor, a intervenção estatal na economia 

proporcionou tanto o crescimento exorbitante de setores não 

produtivos na indústria, no âmbito da produção capitalista, quanto 

provocou “a grave distorção da estrutura capitalista de custos sob 

o impacto de contratos realizados sob a justificativa ideológica de 

que eram ‘vitais para o interesse nacional’” (MÉSZÁROS, 2011, 

p.67 – grifo do autor). Na prática, os custos de tais contratos 

acabaram excedendo o orçamento previsto e os desvios das 

verbas investidas se constituiu um fator verídico no âmbito da 

distorcida contabilidade capitalista, apesar das ditas 

“investigações” para “punir” os acusados dos desvios. Apesar 

destas contradições, o Estado continua intervindo na economia 

capitalista, buscando fazer uma verdadeira ação de resgate do 

sistema e, consequentemente, acelerando o aparecimento destas 

contradições. 

Fica claro, portanto diante deste quadro de possíveis 

estratégias de saída da crise estrutural do capital, que nenhuma 

delas é eficiente e eficaz para salvar o sistema, visto que tais 

respostas ou saídas emanam do interior do próprio sistema, e 

principalmente, do Estado (que lhe é próprio). Para o autor, tais 

estratégias são inviáveis para resolver esta situação, uma vez que 

são respostas que buscam apenas atingir os efeitos da crise, e não 

as suas causas. Nessa direção, Mészáros explica que apenas as 

saídas e soluções estruturais poderiam tirar a humanidade desta 
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situação terrível de crise estrutural e, para isso, propõe, baseado 

em Marx, que “a única maneira é uma genuína transformação 

socialista do sistema”9 (MÉSZÁROS, 2011, p. 131).  

Para o autor, o capitalismo que é por natureza imoral 

quando busca incessantemente o lucro à custa da miséria dos 

trabalhadores, provavelmente não pode sobreviver por muito 

tempo porque é incontrolável. Uma prova disto é que está 

submerso na maior e mais profunda crise em todos os sentidos. E 

essa situação não deve e nem pode durar para sempre, ou pelo 

contrário, significaria a destruição e o fim da humanidade. 

Argumenta Mészáros: “A fraude, a dominação do capital e a 

exploração da classe trabalhadora não podem continuar para 

sempre” (MÉSZÁROS, 2011, p. 133). Para ele, os produtores (a 

classe trabalhadora) não podem continuar para sempre sob 

controle. E ainda, o autor afirma que a questão não é apenas 

destruir um grupo de capitalistas e colocar outras pessoas no 

mesmo lugar, visto que os capitalistas, segundo Marx, são 

simplesmente personificação do capital. Neste caso, “a única 

solução possível é encontrar a reprodução social com base no 

controle dos produtores. Essa sempre foi a ideia do socialismo”10. 

A solução está então nas mãos da classe trabalhadora, que é a 

produtora de tudo que é necessário para nossa subsistência. Desse 

modo, é esta classe, e somente ela, quem pode dar o passo rumo 

à transição para o socialismo, através da revolução. 

                                                           
9 O socialismo proposto por Mészáros implica a destruição da estrutura 

sociometabólica do capitalismo, constituída pelo capital, pelo Estado e pelo 

trabalho assalariado. Tal fato não ocorreu no denominado “socialismo real”, 

vigente até os anos de 1990 do século XX.  
10 Ibidem. 
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1.3 As alternativas burguesas à crise estrutural do capital e suas 

repercussões na sociedade brasileira 

 

A crise do capitalismo, iniciada nos anos de 1970, como já 

foi bem definida acima segundo os estudos de Meszáros (2011), 

é considerada por Behring e Boschetti (2011) como uma crise de 

superprodução, que vem se avolumando desde o final dos anos 

1960. Segundo as autoras, essa crise é gerada, respectivamente, 

pelo desenvolvimento de três condições fundamentais: pela queda 

da demanda global, pela inexorável erosão da taxa média de 

lucros e pelo aumento maciço do desemprego. Para elas, essa 

última condição é decorrente da introdução da tecnologia e, 

consequentemente, da redução da força de trabalho, da queda do 

volume do comércio mundial, e da alta dos preços das matérias-

primas importadas. Em se tratando da potência econômica, status 

até então ocupado pelos Estados Unidos, as autoras afirmam que 

a perda da hegemonia americana e o surgimento das economias 

japonesas e alemãs também foram fatores importantes para 

favorecer a crise, uma vez que acirraram a concorrência mercantil 

(BEHRING; BOSCHETTI, 2011). 

Diante desses fatores, o sistema do capital, através dos 

segmentos burgueses, buscou alternativas para conter a recessão 

profunda, por meio de tentativas para uma reanimação monetária. 

Porém, essas estratégias possuíam um cariz keynesiano, 

dificultando o processo de recuperação do ciclo. Durante a década 

de 1970 até meados dos anos 1980 do século XX, as estratégias 

ensaiadas foram hesitantes e frágeis, pois não aumentavam os 

índices de produção nem absorviam o desemprego, que crescia a 

cada dia em longa escala.  É valido assinalar que Behring e 

Boschetti (2011), citando Mandel, consideram que a “onda longa 
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depressiva” perpassa também por momentos de retomada, ou 

seja, de recuperação e de crescimento econômico. Entretanto, 

para ele, a partir da crise de 1970, os momentos de retomada 

foram marcados por uma depressão dos fatores de crescimento. 

Nesse âmbito, as políticas sociais abrangentes do Estado de bem-

estar social não visam mais sustentar a demanda, e sim restaurar 

exclusivamente o lucro, pois o Estado nesse momento atuou como 

uma almofada amortecedora anticrise (MANDEL apud 

BEHRING; BOSCHETTI, 2011). 

A partir da década de 1980, temos um contexto marcado 

pela revolução tecnológica e organizacional da produção, em que 

a busca pelo diferencial da produtividade do trabalho, como fonte 

de superlucros, gerou o desemprego crônico e estrutural. Nesse 

momento, as alternativas keynesianas se deparam com a crise 

fiscal do Estado e com os riscos de inflação galopante. Conforme 

as autoras supracitadas, isso se deu pelo exaurimento do modelo 

fordista, pois o pleno-emprego dificultou a extração da mais-

valia. Aliado a este aspecto, a ampliação do poder político dos 

trabalhadores favoreceu uma maior resistência à exploração 

capitalista, e a generalização da revolução tecnológica diminuiu 

o diferencial de produtividade. A resultante desse processo 

culminou na queda da taxa de lucro.  

Nessa perspectiva, os esforços capitalistas, objetivando dar 

continuidade ao seu ciclo reprodutivo, foram voltados ao 

processo de reestruturação, ou seja, buscaram, por meio de uma 

resposta conservadora – mais conhecida como reação burguesa –

, minimizar os efeitos provocados pela crise global. De acordo 

com Porto (2007), a materialidade dessa reação se deu mediante 

a articulação orgânica de três processos específicos: a 
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mundialização do capital, a reestruturação produtiva e o 

neoliberalismo. 

Por intermédio da viabilização das propostas contempladas 

pela reação burguesa, o capitalismo inicia o processo de retomada 

da taxa de lucro, no qual o pacto anterior – materializado pelo 

pleno emprego e pelo crescimento econômico – chegava ao seu 

declínio. Esse processo inaugura um período regressivo para os 

trabalhadores, com a existência de uma correlação de forças 

desfavorável do ponto de vista político e das lutas de classes, pois 

para os empresários capitalistas era preciso retirar dos 

trabalhadores o poder e os privilégios existentes na fase fordista. 

No bojo da reação burguesa, a mundialização do capital – 

também denominada de globalização – é caracterizada, conforme 

as referidas autoras, como a reformulação das estratégias 

empresariais e dos países no âmbito do mercado mundial e das 

mercadorias do capital. Sua efetivação implicou a redivisão social 

e técnica do trabalho e a alteração da relação centro/periferia, 

adicionando um forte método de financeirização da produção 

social. Nesses termos, a mundialização marca um período de 

esgotamento da perspectiva keynesiana de regulação das relações 

econômicas, políticas e sociais e do compromisso de classes 

firmado para gerar crescimento econômico, com impacto na 

estrutura das desigualdades sociais. Analisando esse processo, 

Porto (2007), afirma que: 

 

Aliado ao reforço das políticas de tonalidade liberalizante, têm ocorrido 

impactos desastrosos na relação entre Estado e economia, em que, nesse 

âmbito, as instituições de Bretton Woods, representadas pelo FMI 

[Fundo Monetário Internacional], Banco Mundial e Organização 

Mundial do Comércio (OMC), desempenharam um papel-chave. A 

resultante desse processo tem implicado a redução drástica da 
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quantidade e da qualidade do nível de empregos, bem como das 

políticas públicas (PORTO, 2007, p. 49). 

 

Assim, pode-se afirmar que esse novo estágio de 

desenvolvimento do sistema capitalista, protagonizado pela 

pujança da mundialização do capital, necessita de maneira 

concomitante de dois elementos fundamentais: a reestruturação 

produtiva – com a flexibilização tanto do processo produtivo 

quanto da organização do trabalho; e do neoliberalismo, visando 

uma reconstituição social e política. Esses três processos se 

realizam de maneira imbricada e interdependente no seio da 

totalidade concreta, que é a sociedade burguesa contemporânea, 

e configuram a reação burguesa à crise global do capital 

(BEHRING; BOSCHETTI, 2011). 

No que se refere à reestruturação produtiva, este fenômeno 

se desenrola essencialmente na órbita microeconômica, e diz 

respeito às transformações estruturais ocorridas no âmbito da 

produção e do trabalho, viabilizadas pelo grande aporte 

tecnológico, e materializada na automação, na robótica e na 

microeletrônica. A expressão mais paradigmática da 

reestruturação produtiva consiste no regime de acumulação 

flexível, que foi criado pelo japonês Taiichi Ohno e implantado 

nas fábricas de automóveis da Toyota, no Japão, após o fim da 

Segunda Guerra Mundial. Por meio dele, objetiva-se acelerar o 

consumo e reduzir a vida útil da mercadoria.  

Refletindo sobre esta estratégia burguesa de enfrentamento 

à crise estrutural do capital, a autora Paniago (2010) admite que 

 

[...] a reestruturação produtiva implementada pelo sistema capitalista 

para recuperar a lucratividade decrescente promoveu profundas 
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alterações nos processos e relações de trabalho, infligindo perdas 

superlativas para a classe trabalhadora (PANIAGO, 2010, p. 116).     

 

Na dinâmica produtiva do modelo toyotista – hegemônico 

no âmbito do processo de reestruturação produtiva 

contemporâneo – tem-se a produção incentivada pela demanda e 

o crescimento pelo fluxo.  Decorrente dessa lógica, o trabalho na 

fábrica é realizado pela subdivisão dos seguintes setores: 

transporte, produção propriamente dita, estocagem e controle de 

qualidade. Nessa relação, é válido ressaltar que apenas a produção 

agrega valor ao produto. As demais atividades precisam ser 

limitadas ao máximo, pois além da falta de espaço para ocupar os 

trabalhadores, uma vez que os locais disponíveis para o processo 

de produção foram consideravelmente diminuídos em relação aos 

espaços do modelo keynesiano, o desperdício é um elemento 

fortemente combatido na linha produtiva da Toyota, pois a 

produção é baseada no modelo de gestão denominado just-in-

time, que implica a economia de todos os elementos da produção 

e a eliminação de todos os desperdícios, de todas as “sobras” e de 

todos os tempos mortos no interior da jornada de trabalho. 

Portanto, tais prerrogativas requerem a busca permanente de 

eficiência e a diminuição de custos, as quais são realizadas através 

da racionalização do processo de trabalho. 

Com essas mudanças, ocorrem alterações no âmbito da 

organização do trabalho, pois a relação equivalente a um homem 

e uma máquina – característica do fordismo – é substituída pelo 

trabalhador polivalente no toyotismo, que manuseia várias 

máquinas em um mesmo espaço sócio-ocupacional. Dessa forma, 

se manifesta uma articulação de duplo movimento que limita e 

obstaculiza a concretização dos direitos trabalhistas da classe 
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operária. Em um primeiro momento, a nova tática capitalista de 

contratar apenas um funcionário para realizar diversas atividades, 

suprime a necessidade do trabalhador em vender sua força de 

trabalho com vistas à sua sobrevivência, pois acresce e aprofunda, 

nos termos de Marx, o exército industrial de reservas. Em um 

segundo momento, a generalização da flexibilização leva as 

fábricas a contratarem empresas terceirizadas para lhes fornecer 

serviços/produtos e as impõem os métodos toyotistas.   

Outra alteração que acompanha as mudanças 

desencadeadas no contexto da atual reestruturação produtiva diz 

respeito ao contrato de trabalho, que é modificado para as 

subcontratações de empresas, constituindo-se num fenômeno 

inédito na história da produção, tornando-se apenas possível 

devido à mundialização do capital. Desse modo, a mundialização 

permite a realização de um determinado produto por meio de 

mercadorias advindas de vários países. A rigidez do contrato 

(realizada no fordismo) − com seus direitos trabalhistas, seus 

“altos custos para o capitalista”, e seus sindicatos fortes − só traria 

consequências negativas a ambas as “partes” da relação: para o 

capitalista geraria um elevado investimento, um risco 

imensurável para seu capital, altos custos de produção (por 

“elevados” salários, direitos trabalhistas etc.), enfim, perda de 

lucros e até, talvez, uma crise financeira que poderia levar a 

empresa a uma quebra; para o trabalhador, esta rigidez derivaria 

em elevações do desemprego. Assim, deveriam criar-se postos de 

trabalho com baixos salários de base incrementados pelas 

compensações, prêmios, comissões etc., com isenção ou renúncia 

de benefícios trabalhistas, com precariedade em relação à 

permanência no cargo, ou seja, que reflitam relações contratuais 

flexíveis, de tal modo que impliquem a redução dos custos de 
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produção da força de trabalho ao capitalista e a maleabilidade da 

quantidade de trabalho pago em função das variações da demanda 

de mercado. Assim, a rigidez do contrato de trabalho deveria ser, 

segundo os capitalistas, substituída pela flexibilização.  

Nessa nova relação produtiva, a terceirização reina e em seu 

império sobressaem-se a redução dos salários e a degradação da 

proteção social. Esse processo de terceirização, ao distribuir em 

firmas menores o trabalho antes realizado na grande indústria, 

fragmenta e dispersa completamente os trabalhadores. 

Em decorrência da implementação dessas mudanças 

ocorridas no bojo da produção capitalista, é correto admitir que o 

toyotismo pode ser definido pelos denominados cinco zeros: zero 

estoques, zero defeitos, zero panes, zero atrasos e zero papéis 

(burocracia). Conforme Gounet (1999), é possível resumir o 

toyotismo em uma sentença: “é um sistema de organização da 

produção baseado em uma resposta imediata às variações da 

demanda e que exige, portanto, uma organização flexível do 

trabalho (inclusive dos trabalhadores) e integrada” (GOUNET, 

1999, p. 29).  

No âmbito do mercado de trabalho, por sua vez, e sempre 

em nome da competitividade, a busca da flexibilidade exige a 

“livre contratação” entre capital e trabalho, sem nenhum tipo de 

restrição; exige a “livre negociação” sem intervenção e 

regulamentação por parte do Estado. O objetivo é flexibilizar a 

jornada de trabalho, a remuneração e os direitos sociais 

existentes. Por isso, este modelo exige mais do trabalhador que o 

fordismo. Nele, a intensificação do trabalho chega a patamares 

sobre-humanos; o sistema utiliza o mínimo de força de trabalho e 

paga o máximo de horas extras possíveis. E para isso é necessário 

acabar com os sindicatos ou aliar-se a eles para evitar 
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mobilizações contra esse novo padrão produtivo. Tal estratégia 

vem a ser fundamental para o novo sistema.      

Segundo Antunes (1999), as principais diferenças entre o 

toyotismo e o fordismo são facilmente reveladas. No toyotismo a 

produção vincula-se à demanda e atende às individualidades do 

mercado, sendo, portanto variada e heterogênea; enquanto no 

fordismo a produção era em série e em massa. Assim, no primeiro 

modelo o trabalho é desenvolvido em equipe com multivariedade 

de funções, as quais implicam a execução de atividades, tais 

como: operar as máquinas, fazer a manutenção, difundir 

informações, realizar o controle de qualidade etc. O resultado é a 

formação de um tipo de trabalhador com maior iniciativa e 

capacitação, em particular aqueles pertencentes ao núcleo central 

da força de trabalho da empresa, que torna dispensável algumas 

das funções de gerência e controle exercidas pelos níveis 

hierárquicos intermediários, anteriormente existentes. No 

entanto, para que tudo isto ocorra, é necessária uma maior 

participação e envolvimento dos trabalhadores, no sentido da total 

identificação de seus objetivos e interesses com os da empresa. 

Nesse sentido, a ideologia da “parceria” e “qualidade” e os 

programas de qualidade total, juntamente com o alto nível de 

desemprego, se destacam enquanto instrumentos de 

convencimento e cooptação dos trabalhadores utilizados pelas 

empresas. A utilização de tais estratégias, no âmbito da produção 

toyotista ou flexível, difere drasticamente das adotadas pelo 

fordismo, que objetivava um trabalhador especializado em 

realizar apenas uma função, submetendo sua atuação 

repetitivamente.   

Além disso, o toyotismo funciona de acordo com o sistema 

kanban – que consiste na utilização de placas ou senhas de 



 

42 

comando, com vistas a controlar os estoques. Nesse padrão 

produtivo, os estoques são mínimos se comparados ao fordismo; 

e as empresas nipônicas possuem um complexo produtivo com 

estrutura horizontalizada, o que se estende para as suas empresas 

terceirizadas; ao contrário da empresa verticalizada fordista. O 

modelo japonês organiza Círculos de Controle de Qualidade 

(CCQ), no qual trabalhadores são incentivados à produtividade 

das empresas. Portanto, essas empresas aproveitam a capacidade 

intelectual de seus operários, sendo isto um recurso que o 

fordismo desprezava. É nesse sentido que o toyotismo implantou 

o emprego vitalício para uma parcela de seus trabalhadores, além 

de prêmios salariais relacionados à sua produtividade 

(ANTUNES, 1999). 

Assim, o regime de acumulação flexível, com seu aporte 

tecnológico, reduz a força de trabalho empregada, destrói as 

forças produtivas e o meio ambiente, e precariza a força humana 

de trabalho, por intermédio da aplicação de jornadas de trabalho 

exaustivas. E o capital, adotando essa nova forma de responder à 

crise, acaba por acentuar ainda mais o seu caráter destrutivo. 

Ainda nesse contexto de concorrência inter-capitais, em que se 

almeja o lucro e desconsidera-se a vida humana, Antunes afirma 

que: 

 

Essa lógica destrutiva, ao reconfigurar e recompor a divisão 

internacional do sistema do capital, traz como resultado a desmontagem 

de regiões inteiras que estão, pouco a pouco, sendo eliminadas do 

cenário industrial e produtivo, derrotadas pela desigual concorrência 

mundial (ANTUNES, 1999, p. 33). 

 

A partir dessas considerações sobre as mudanças 

desencadeadas pela atual reestruturação produtiva, constata-se, 
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contudo que ocorreu a superação parcial do padrão de 

acumulação fordista pois, apesar da predominância do toyotismo 

em todas as regiões do mundo, esse modelo produtivo não 

conseguiu superar totalmente o anterior. Ou seja, os dois modelos 

coexistem nas sociedades atualmente. O eixo principal dessa 

reestruturação produtiva concentra-se na retomada da total 

liberdade do mercado, abandonando as barreiras estatais do 

Welfare State.  

Por isso, o padrão hegemônico do processo de acumulação 

flexível, vigente na contemporaneidade, se dá, respectivamente 

por meio da redução dos direitos sociais e trabalhistas, do 

desmonte estatal via privatizações, da desregulação do Estado 

sobre as condições de uso da força de trabalho, e da adoção do 

neoliberalismo econômico e político enquanto ideário. 

Desse modo, o neoliberalismo, apontado também como 

uma das alternativas à crise estrutural de 1970, se constitui como 

um produto do liberalismo clássico11. O solo no qual se 

ascendiam as ideias neoliberais era propício ao seu 

desenvolvimento, pois os índices de crescimento estavam 

reduzidos e a inflação elevada, fazendo com que a crise se 

aprofundasse cada vez mais.  Dessa forma, os neoliberais 

consideram que o aprofundamento da crise advinha do poder 

excessivo e nefasto dos sindicatos e do movimento operário, 

responsabilizando-os por corroerem as bases de acumulação e 

aumentarem os gastos socais do Estado, gerando os processos 

inflacionários. Nessa direção, a ideologia neoliberal visa sustentar 

                                                           
11 A ideologia neoliberal não se refere a uma nova corrente liberal, mas sim a 

uma reatualização dos preceitos desse último, os quais são implementados em 

uma conjuntura diferente daquela na qual foram formulados. 
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o novo modelo de gestão produtiva, dado pelo processo de 

flexibilização, e a apoiar a liberdade dos mercados, através da 

diminuição do poder estatal.  

Objetivando configurar a sua emergência, o autor Anderson 

apud Behring e Boschetti (2011), afirma que o neoliberalismo 

nasceu após a Segunda Guerra Mundial, se caracterizando como 

uma reação teórica e política contra o Estado intervencionista do 

paradigma keynesiano. Seu principal defensor foi o economista 

austríaco Friedrich Hayek, que elaborou a obra intitulada “O 

Caminho da Servidão”, em 1944. O principal objetivo dessa obra 

era combater o keynesianismo e o solidarismo que fundaram as 

bases para a constituição do Welfare State pois, segundo o autor, 

era preciso acabar com a função interventiva do Estado que 

regulava o mercado, destruindo a liberdade dos cidadãos e a 

vitalidade da concorrência. 

Essa ideologia foi se expandido gradualmente, sendo 

enormemente favorecida pelas duas outras estratégias de 

enfrentamento da crise contemporânea. Nessa direção, o Chile, 

durante o governo do general Pinochet, em 1975, foi o primeiro 

país a adotar as ideias neoliberais12, as quais contribuíram para a 

abolição da democracia e na instalação de uma das mais cruéis 

ditaduras militares do pós-guerra13. Em 1979, o neoliberalismo 

alcançou a Inglaterra, no governo de Margaret Thatcher, que se 

                                                           
12 Para Anderson apud Behring e Boschetti (2011), a adoção dessa ideologia 

no Chile teve a influência de M. Friedman, e não de F. Hayek, como ocorreu 

anos mais tarde na Inglaterra. 
13 Para o autor supracitado, a ditadura militar chilena se desenvolveu através 

da adoção de um conjunto de medidas que resultaram na desregulação, no 

desemprego massivo, na repressão sindical, na redistribuição de renda para os 

ricos e na privatização dos bens públicos. 
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constituiu no primeiro país do capitalismo central a implementá-

lo.  

A aplicabilidade das políticas neoliberais, vigente na 

Inglaterra, implicou para as políticas públicas e sociais um 

retrocesso, principalmente nas questões do emprego, saúde, 

moradia e educação. Assim, o referido governo enfrentou os 

sindicatos, fez aprovar leis que limitaram a sua atividade, 

privatizou empresas estatais, afrouxou a carga tributária sobre os 

ricos e sobre as empresas, e estabilizou a moeda. Agindo nessa 

perspectiva, o governo conservador serviu de modelo para todas 

as políticas que se seguiram posteriormente, primeiro, na 

economia dos países centrais com seus respectivos governos: 

Reagan nos Estados Unidos (1980), Khol na Alemanha (1982), 

Schlutter na Dinamarca (1983); e depois por toda a Europa 

ocidental, que implementou suas diretrizes (ANDERSON apud 

BEHRING; BOSCHETI, 2011). 

Os mais relevantes princípios da ofensiva neoliberal são a 

contração da emissão monetária, a elevação das taxas de juros, os 

baixos impostos sobre os altos rendimentos, a abolição do 

controle sobre os fluxos financeiros, os níveis de desemprego 

maciços, o enfraquecimento das greves, a aprovação de 

legislações anti-sindicais, o corte nos gastos sociais e um 

ampliado programa de privatização (ANDERSON apud 

BEHRING; BOSCHETI, 2011). 

Conforme o autor supramencionado, dentre as 

consequências da implementação do aporte neoliberal, destacam-

se a crescente utilização dos recursos públicos para o 

financiamento do processo de reprodução/acumulação do capital, 

em detrimento do financiamento para a reprodução da classe 

trabalhadora; e a subordinação dos países periféricos aos 
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interesses dos países centrais, contribuindo para o enriquecimento 

cada vez maior de uma parcela desses países. Nesse contexto, os 

trabalhadores, especialmente os de países periféricos, encontram-

se em condições degradantes de vida, assolados ainda pelo 

desemprego estrutural. 

De maneira abrangente, as políticas neoliberais, juntamente 

com a reestruturação produtiva, têm provocado significativas 

reconfigurações nas políticas sociais. Dentre elas, têm relevo: 

 

O desemprego de longa duração ou estrutural, a precarização das 

relações de trabalho, a ampliação de ofertas de emprego intermitentes, 

em tempo parcial de caráter temporário, instável, e não associados aos 

direitos, e a expansão dos programas de transferência de renda 

(BEHRING; BOSCHETTI, 2011, p. 133).  

 

No que diz respeito particularmente à expansão dos 

programas de transferências de renda, trata-se de uma tendência 

burguesa utilizada como estratégia política para tutelar os 

usuários que necessitam da política de assistência social para 

sobreviver. Desse modo, eles contribuem para a concentração de 

renda e para a diminuição dos gastos sociais do Estado com o 

trabalho.  

A partir disso, as autoras supracitadas afirmam que há no 

século XXI um processo de desestruturação das políticas sociais 

nos países centrais, pois as reestruturações ocorridas seguem na 

direção da restrição, seletividade e focalização (BEHRING; 

BOSCHETTI, 2011). 

Nos países subdesenvolvidos ou periféricos, a 

implementação das políticas neoliberais não ocorreu de maneira 

muito diversa, pois elas seguiram os mesmos princípios, se 

diferenciando dos países centrais pela peculiaridade de cada 
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conjuntura em que se desenvolveram.  No Brasil, podemos 

destacar como um dos pontos que retardaram o processo de 

mundialização brasileira, a incompatibilidade de tempo em que 

aconteceram os processos históricos. Nessa direção, enquanto a 

reação burguesa ocorreu a partir da década de 1970 nos países 

centrais, na conjuntura brasileira temos o processo de ditadura 

pós-64 com o desenvolvimento do fordismo à maneira brasileira, 

por meio do “milagre econômico”14. É válido ressaltar que esse 

modelo econômico foi introduzido no Brasil sem a realização do 

pacto social ocorrido na Europa e nos Estados Unidos, que 

possibilitou os anos de crescimento econômico-político e social 

desses países.  

Assim, o “fordismo à brasileira” segue uma conjuntura de 

redistribuição muito restrita dos ganhos de produtividade para o 

trabalho (segmentando os trabalhadores), porém ampliando o 

mercado interno. No que tange à cobertura das políticas sociais, 

Behring e Boschetti (2011) relatam que elas são desenvolvidas de 

forma tecnocrata e conservadora, por meio da expansão dos 

direitos sociais, concomitante à restrição dos direitos civis e 

políticos, modernizando desse modo o aparato Varguista. Como 

nos demais países subalternos, a internacionalização da economia 

brasileira nada se refere à “bondade” do capital em favorecer tal 

desenvolvimento.  

Efetivamente, os capitalistas buscaram no Brasil, ainda com 

o modelo fordista de produção, nichos de valorização que 

                                                           
14 O milagre econômico se refere ao processo que engloba a produção em 

massa de automóveis e eletrodomésticos para o consumo de massa restrito, 

iniciado em 1955, com o plano de Metas, e intensificado no contexto da 

ditadura militar. 
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possibilitassem a exportação com pequenos custos para os 

empresários. Desse modo, a ampliação do mercado interno e o 

consequente crescimento econômico, se deram com a 

concentração em massa da classe operária nos principais centros 

urbanos do país. Por isso, pode-se admitir que a economia 

brasileira atuou como uma estratégia de valorização do capital em 

meio à crise de 1970, pois possuía um solo favorável para o 

incremento de exportações, seguindo o modelo do capitalismo 

internacional. Porém, foi preservada a peculiaridade que 

subalterniza o país, dada pela continuidade da condição de 

heteronomia, que faz o seu desenvolvimento possuir um caráter 

combinado e periférico15. 

Behring e Boschetti (2011), citando Faleiros, revelam que 

o período tecnocrata-militar buscou a adesão e legitimação do 

capitalismo por meio da expansão e modernização das políticas 

sociais, porém essas eram realizadas para conter a questão social 

enormemente acirrada pela perda das liberdades política e social 

da população. Nessa conjuntura, os governos autocrático-

burgueses se utilizavam dos meios coercitivos e da assistência 

para conter a classe trabalhadora e os movimentos sindicais, e de 

maneira simultânea ampliavam, mesmo que de forma tímida e 

fragmentada, as políticas sociais. 

No que se refere às políticas sociais de previdência, saúde e 

assistência social, as autoras supracitadas relatam que a 

                                                           
15 Essa maneira de desenvolvimento (combinado e periférico) é pressuposto 

primordial para o desenvolvimento do capitalismo, pois acirra a relação 

capital/trabalho, e divide os países entre ricos e pobres. Ou seja, promove a 

divisão entre aqueles que comandam a economia e os últimos com economias 

total e eternamente dependentes, que se tornam periféricas por não haver 

possibilidade de ascensão na sociedade capitalista. 
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previdência social foi unificada e centralizada no Instituto 

Nacional de Previdência Social (INPS), e com isso amplia-se a 

qualidade de segurado para os trabalhadores rurais (Funrural, 

1967), empregadas domésticas (1972), jogadores de futebol 

(1973), autônomos e ambulantes (1978). Na articulação entre 

previdência e assistência, temos a criação e incorporação da 

Legião Brasileira de Assistência (LBA) no Ministério da 

Previdência e Assistência Social (MPAS), em 1974. No que tange 

à política de saúde, há uma ênfase no atendimento curativo, 

individual e especializado, em detrimento da saúde pública, pois 

se incentivava a indústria de medicamentos e equipamentos 

hospitalares, orientadas pela lucratividade (BEHRING; 

BOSCHETTI, 2011) 

Pode-se com isto admitir que houve, no contexto da 

autocracia burguesa, uma forte ascensão da lógica privatista, uma 

vez que a previdência social ampliou apenas o contingente dos 

contribuintes; a saúde passou a ser valorizada e incentivada no 

que tange aos serviços e bens que permitissem a lucratividade, 

desmerecendo a universalidade da saúde pública; e a assistência 

social passou a ser implementada de maneira residual e tímida, 

por meio dos programas e serviços sociais prestados pela então 

LBA.  Além disso, a autocracia burguesa criou espaços para 

saúde, previdência e educação privadas, configurando um sistema 

duplo de acesso às políticas sociais para quem pode e quem não 

pode pagar. 

A partir de 1974, o sistema tecnocrata e conservador 

começava a dar sinais de enfraquecimento, pois a economia 

internacional restringia o fluxo de capitais, e também os limites 

internos. Os anos que se seguiram, conforme será explicitado na 

próxima subseção, foram marcados por lutas em busca da 



 

50 

democracia, o que proporcionou a adesão tardia do Brasil ao 

neoliberalismo. 

 

1.4 A desestruturação da seguridade social brasileira no contexto 

neoliberal 

 

Nesse contexto de expansão planetária do ideário 

neoliberal, ocorre a sua hegemonia nos estados nacionais, 

matizando as esferas política, econômica e social. No Brasil, a 

influência dessa ideologia provocou nefastos impactos à política 

de seguridade social, minando os seus recursos. Por isso, 

particularmente nesta subseção, discorreremos sobre este tema a 

partir de uma perspectiva mundial, mas com ênfase no cenário 

nacional. 

Como referido na subseção anterior, no final dos anos 1960 

do século XX, enquanto no cenário internacional ocorre a reação 

burguesa à crise capitalista, no Brasil, no contexto da ditadura 

militar (que se iniciou com o Golpe de 1964), vivia-se uma 

espécie de “fordismo à brasileira” (SABÓIA apud BEHRING; 

BOSCHETTI, 2011, p. 134). Iniciou-se, nesse período, um 

crescimento massivo da produção, principalmente de automóveis 

e de eletrodomésticos. Contudo, tal fato já vinha ocorrendo desde 

1955, com o Plano de Metas do governo Juscelino Kubitschek, 

que propunha o crescimento do país de 50 anos em 5, mas que se 

intensificou no regime ditatorial, apenas para uma porção restrita 

da população.  

Contudo, os mecanismos que objetivavam proporcionar o 

crescimento econômico foram introduzidos no país sem decisões 

democráticas. Ou seja, não houve a adoção dos consensos 

ocorridos nos anos de crescimento da Europa e dos EUA. Com 
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efeito, no Brasil ocorreu uma limitada redistribuição dos ganhos 

da produtividade do trabalho, mas que de alguma maneira 

ampliou o mercado interno e alimentou os sonhos de alguns 

brasileiros, integrantes da classe média. Esse avanço econômico, 

promovido pela ditadura, se relaciona a uma tendência de forte 

internacionalização da economia do país e a uma intensificação 

da modernização conservadora. Nesse contexto, também se 

ampliou a cobertura da política social, mas que foi materializada 

de forma tecnocrática e conservadora, atendendo os objetivos do 

regime. Um fato singular e contraditório acontecia: enquanto os 

direitos sociais se expandiam, se restringiam os direitos civis e 

políticos (BEHRING; BOSCHETTI, 2011). O governo fez 

algumas reformas, com a criação e reformulação de alguns 

órgãos, no âmbito da política social, como:  

 

A unificação, uniformização e centralização da previdência social no 

Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), em 1966. [...] [A 

criação] do Ministério da Previdência e Assistência Social [...] em 1974, 

incorporando a LBA, a Fundação Nacional para o Bem-estar do Menor 

(Funabem, criada em 1965) [...], a Central de Medicamentos (CEME) e 

a Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social 

(Dataprev). (BEHRING; BOSCHETTI, 2011, p. 136). 

 

Mais tarde, em 1977, através de uma reforma 

administrativa, essas instituições acima citadas, juntamente com 

o Instituto Nacional de Assistência Médica (Inamps) e o Instituto 

Nacional de Administração da Previdência Social (Iapas), se 

transformaram no Sistema Nacional de Assistência e Previdência 

Social (SINPAS). Ocorreu com essa agregação entre assistência, 

previdência e saúde uma intensa medicalização da saúde, com 

ênfase no atendimento curativo e individual em detrimento da 
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saúde pública. Dentre as três políticas, a assistência foi a que teve 

menor importância nesse processo de institucionalização. 

Com a crise da ditadura militar, a partir dos anos 1970, 

inicia-se uma abertura gradual do sistema, possibilitando a 

transição à democracia. Esta abertura, por sua vez, condicionou a 

aceitação, pelos governos brasileiros, das orientações neoliberais, 

já em ascensão no cenário mundial. Segundo as autoras Behring 

e Boschetti (2011), isso significa que a adesão brasileira ao 

neoliberalismo ocorreu tardiamente.  

Embora a década de 1980 – quando a sociedade brasileira, 

através das lutas sociais16, rompe de vez com o regime ditatorial 

e adentra no processo de democratização – seja considerada a 

década perdida do ponto de vista econômico, devido à 

intensificação do endividamento externo (legado pela ditadura 

militar) e suas consequências para a economia nacional, esses 

anos também podem ser tomados como referência, no que diz 

respeito a algumas conquistas democráticas no cenário nacional. 

A principal delas foi a elaboração e promulgação da Constituição 

Federal de 1988. 

A Constituição Federal de 1988, que se constitui na Carta 

Magna da nação brasileira, também é conhecida como 

                                                           
16 Sader apud Berhring e Boschetti (2011) destaca que a transição democrática 

foi intensamente “controlada pelas elites para evitar a constituição de uma 

vontade popular radicalizada” (SADER apud BEHRING; BOSCHETTI, 2011, 

p. 138). Isso significa que era possível que a massa dos trabalhadores se 

reunisse em torno de um projeto que beneficiasse a sua classe, em detrimento 

das classes dominantes, diante das demandas advindas do aprofundamento das 

expressões da questão social e das mudanças estruturais do país. Mas, isso não 

foi efetivado porque a elite da sociedade brasileira, diante de tal ameaça, tomou 

a direção da transição democrática do país nos anos 1980. E essa transição 

ocorreu, neste caso, sem muitas turbulências e resistências radicais. 
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“Constituição Cidadã” (caracterização feita pelo deputado 

paulista Ulisses Guimarães), porque, além de apresentar 

conquistas em relação aos direitos sociais, humanos e políticos, 

foi, em parte17, elaborada a partir das reivindicações apresentadas 

pelos diversos segmentos sociais participantes da Assembleia 

Nacional Constituinte, ocorrida no ano anterior à sua 

promulgação, em 1987. Assim, a Constituinte, apesar dos 

entraves políticos, tornou-se um espaço de lutas, disputas e 

também de esperanças para a classe trabalhadora do país, que 

começava a ter um papel decisivo nas decisões políticas ocorridas 

no cenário nacional, influenciando na elaboração de alguns eixos 

da Constituição, como na 

 

[...] reafirmação das liberdades democráticas; impugnação da 

desigualdade descomunal e afirmação dos direitos sociais; reafirmação 

de uma vontade nacional e da soberania, com rejeição das ingerências 

do FMI; direitos trabalhistas; e reforma agrária (BEHRING; 

BOSCHETTI, 2011, p. 141). 

 

O texto constitucional refletiu a disputa entre os diversos 

atores no cenário político brasileiro, que representavam classes, 

grupos e categorias com interesses e projetos distintos e 

específicos. Desse modo, a Constituição é fundamental para 

compreendermos a configuração das políticas sociais no contexto 

brasileiro, pois introduziu e instituiu a seguridade social que 

“compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos 

                                                           
17 Isso porque, na realidade e na prática, a tarefa de redefinição das políticas, 

no processo de retomada do Estado democrático de direito, não foi concedida 

à Assembleia Nacional Constituinte, como se afirma no discurso teórico, mas 

ao Congresso constituinte (BEHRING; BOSCHETTI, 2011). 
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Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os 

direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social” 

(BRASIL, 1988). Este documento salienta que a seguridade 

social brasileira é composta por uma tríade, na qual as políticas 

sociais referenciadas (saúde, previdência e assistência social) 

devem, em tese, estar organicamente articuladas para garantir a 

efetivação dos direitos sociais. 

Porém, neste cenário de pequenos avanços, é relevante 

destacar a influência do neoliberalismo nas decisões políticas e 

econômicas do país. O ajuste de cunho neoliberal, consolidado no 

Brasil nos anos 1990, já vinha se delineando e se desenvolvendo 

no país desde a década anterior.  

Nessa direção, o país, a partir dos anos 1990 do século XX, 

passa a sofrer com os ataques do projeto neoliberal, vivenciando 

um momento de contrarreforma do Estado18, que obstaculiza a 

concretização e efetivação das conquistas de 1988, asseguradas 

com a Constituição Federal, principalmente no âmbito das 

políticas sociais componentes da seguridade social brasileira. 

 Assim, a contrarreforma do Estado, com destaque para as 

privatizações que ocorreram de maneira intensa no governo de 

                                                           
18 Behring (2010) considera a denominada reforma do Estado como uma 

verdadeira contrarreforma, isto porque a referida reforma teve um significado 

apenas ideológico. Conforme a autora, a denominada reforma se fundamenta 

tão-somente em elementos fiscais que são mascarados pelo discurso de 

preocupação com a proteção social. A atuação do Estado no campo das 

políticas sociais ocorre de forma minimalista, ou seja, as políticas sociais de 

direito, realizadas pelo Estado, são rebaixadas a programas focais e seletivos, 

dirigidos aos indivíduos em situação de extrema pobreza. As ações e 

programas neste campo possuem um caráter assistencialista, emergencial e 

focalista, desmantelando assim o caráter universal da seguridade social 

inaugurada na CF de 1988.  
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Fernando Henrique Cardoso – embora este processo tenha se 

iniciado no governo de Fernando Collor – deu continuidade e 

consolidou esse princípio neoliberal, de tal forma que marcou 

profundamente o governo de FHC e o seu legado político no país 

e no mundo (BEHRING; BOSCHETTI, 2011). No campo da 

seguridade social, a ação da contrarreforma do Estado teve uma 

dimensão avassaladora, uma vez que impediu a sua efetivação. 

Segundo Behring (2010), a seguridade social, numa 

perspectiva dialética e crítica, deve ser compreendida como um 

processo histórico, dentro da totalidade social e histórica, 

trazendo consigo “limites e condições impostas pela política 

econômica e a conjuntura política” (BEHRING, 2010, p. 153). 

Para a autora, estes limites e condições devem ser enfrentados e 

superados através do delineamento de estratégias neste sentido, 

apesar de todas as dificuldades encontradas no percurso, as quais 

são impostas pelo regime do capital, principalmente no contexto 

de sua crise estrutural. Conforme a autora, 

 

[...] o esgotamento desse período [referindo-se ao período do Welfare 

State, quando houve ampliação dos direitos sociais no contexto do 

keynesianismo-fordismo, ou ainda, referindo-se aos Anos de Ouro do 

capital] e o ingresso numa onda longa de estagnação do capitalismo em 

sua fase madura colocam condições novas para a luta política do 

trabalho e que tem relação com a mudança da correlação de forças em 

favor do capital, nos seus esforços de retomada das taxas de lucros, com 

fortes impactos para a seguridade social (BEHRING, 2010, p. 154). 

 

A partir desta afirmação, entendemos que a crise estrutural 

do capital impactou intensamente o trabalho e os direitos sociais, 

principalmente os viabilizados pela seguridade social. Behring 

(2010) destaca os principais impactos deste processo no âmbito 

das políticas sociais. Nesse sentido, ressalta que a reestruturação 
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produtiva engendrou mudanças no mundo do trabalho, 

prejudicando ainda mais a classe trabalhadora, visto que as 

formas de exploração da força de trabalho se diversificaram para 

ampliar a taxa de lucro, em detrimento da própria força de 

trabalho. Para a autora, tal processo implicou um aumento da 

superpopulação relativa ou exército industrial de reserva, 

fenômeno que impulsiona o rebaixamento dos salários devido à 

grande oferta de força de trabalho. Nessa mesma direção, salienta 

também que a organização política dos trabalhadores vem sendo 

cada vez mais atacada e fragilizada por todo este processo. Além 

disso, o dinheiro público está sendo direcionado para a economia 

capitalista (principalmente o capital financeiro) em detrimento 

das políticas públicas. Nesse bojo, o mais evidente impacto 

consiste no 

 

[...] crescimento das demandas decorrentes do acirramento do 

desemprego, das desigualdades e do pauperismo, provocando a 

predominância das políticas de assistência social, com o que alguns 

autores vêm identificando um processo de assistencialização da 

Seguridade Social, já que isso ocorre no mesmo passo da contenção das 

demais políticas, imprimindo uma direção específica à alocação do 

fundo público para as políticas sociais, ao lado da refilantropização e 

do crescimento do chamado terceiro setor (BEHRING, 2010, p. 155). 

 

Neste contexto, é relevante destacar que a afirmação da 

autora procede da realidade brasileira de maneira evidente, visto 

que a política de assistência social é cada vez mais requisitada 

para atender às demandas decorrentes da precarização do 

trabalho, enquanto que as demais políticas partícipes da 

seguridade social – saúde e previdência social – são deixadas de 

lado no discurso sobre políticas sociais públicas, sendo entregues 
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massivamente à responsabilidade do terceiro setor e da iniciativa 

privada – a exemplo dos planos de saúde e da previdência privada. 

No Brasil, a proliferação dessa tendência regressiva, em 

relação à seguridade social, a qual se dá influenciada pelo 

neoliberalismo, compele também o Estado a tratar a pobreza 

como ausência de capacidades individuais, desvinculando-a desse 

modo da questão social gestada na totalidade estrutural do modo 

de produção capitalista. Esta concepção de pobreza, 

predominante nas ações estatais, deve-se ainda à influência das 

formulações teóricas do economista indiano Amartya Sen19. 

Assim, a concepção deste autor tem influenciado a formulação 

                                                           
19 As obras de Amartya Sem – Desenvolvimento como Liberdade (2001) e 

Desigualdade Reexaminada (2000), principalmente – tem influenciado na 

elaboração das políticas sociais em todos os países adeptos ao neoliberalismo 

na atualidade. Segundo Mauriel (2014), sua perspectiva teórica serviu de base 

para a teoria do desenvolvimento humano, propagada pelo Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e pelo Banco Mundial, e 

contribuiu bastante para a mudança no trato e no enfretamento da questão 

social. Segundo esta autora, a noção de pobreza utilizada por Amartya Sen 

consiste num desdobramento da sua discussão sobre desigualdade. Nessa 

direção, a concepção de desigualdade do autor abrange duas dimensões 

principais: a desigualdade econômica (de bens, de renda, de condições 

materiais efetivas), que se refere a uma situação externa aos indivíduos, 

remetendo à estrutura; e a desigualdade de capacidades (de potencialidades 

ligadas às características das pessoas), onde o foco está naquilo que as pessoas 

podem realizar. Decorrente dessa caracterização sobre desigualdade, sua 

concepção de pobreza também tem duas dimensões: a de renda e a de 

capacidades individuais. Acerca delas, Sen afirma que a segunda dimensão (a 

de capacidades) é mais importante no processo de desenvolvimento. Dessa 

forma, seu foco está no indivíduo e não na estrutura. O indivíduo deve obter e 

desenvolver a liberdade (capacidades) para então obter rendas no mercado. 

Dessa forma, é preciso eliminar privações de liberdade e aumentar as 

capacidades, promovendo o empoderamento individual. Neste âmbito, o papel 

do Estado está em garantir condições mínimas para promoção desse 

empoderamento.  
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das políticas sociais brasileiras, a exemplo da assistência social, 

pois considera o indivíduo, a família, a comunidade e o 

desenvolvimento de suas capacidades para superar as suas 

vulnerabilidades sociais, são elementos relevantes e salientados 

na Política Nacional de Assistência Social (PNAS). 

Contudo, a adoção desta orientação de caráter nitidamente 

neoliberal não é evidentemente uma decisão autônoma do Estado 

brasileiro, mas tomada com base nas decisões dos organismos 

internacionais – o Banco Mundial, por exemplo – principalmente 

a partir dos anos 1990, pelos países em desenvolvimento. Neste 

contexto de manutenção do ordenamento capitalista, o objetivo 

não é combater e erradicar efetivamente a pobreza, mas controlá-

la e administrá-la. 

Refletindo sobre a formatação das políticas sociais 

brasileiras, em consequência da orientação neoliberal, Behring 

(2010) admite que: 

 

Assim, a política social estaria focada nos que estão em desvantagem 

de capacidades – os pobres – transformando-se numa estratégia política 

para lidar com os que não têm condições de ingressar no mercado de 

trabalho, e moldando o comportamento político, econômico e civil do 

exército industrial de reserva (BEHRING, 2010, p. 157). 

 

Conforme as diretrizes que fundamentam as orientações da 

política social brasileira, as quais têm por “missão” auxiliar os 

pobres, a política de assistência é designada para aqueles que não 

têm condições de desenvolver as suas capacidades individuais. O 

seu objetivo é ajudá-los a sair da situação de vulnerabilidade 

social. Daí a posição de destaque ocupado por esta política social, 

se sobressaindo em relação às outras constitutivas da seguridade 

social.  
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Ocorre assim uma tensão entre as políticas sociais 

integrantes da seguridade social brasileira – saúde, previdência e 

assistência social – que deveriam estar organicamente vinculadas 

para a garantia dos direitos sociais dos usuários. Nesse contexto 

adverso, as políticas sociais são atingidas por uma tendência de 

fragmentação e desarticulação da seguridade social, em nome da 

sobrevivência do capital, sob a égide do ajuste neoliberal. Tal 

situação tem provocado a “redução dos direitos e a limitação das 

possibilidades preventivas e redistributivas das políticas sociais” 

(BEHRING, 2010, p. 157). O resultado disto é que, em 

detrimento da efetividade da política de seguridade social, 

considera-se o trinômio do neoliberalismo: privatização, 

focalização e descentralização. Tal priorização engendra a 

desconcentração e desresponsabilização do Estado em relação às 

políticas sociais, em contrapartida à responsabilização e 

culpabilização do indivíduo pela sua situação de vulnerabilidade 

social e pobreza. 

Desse processo se desenvolvem quatro aspectos relevantes: 

os programas de combate à pobreza se destinam aos considerados 

vulneráveis, excluídos e em situação de risco social, embora que, 

na realidade, estes indivíduos são atingidos pela pauperização 

absoluta ou relativa, decorrente do capitalismo; os valores 

transferidos a esses indivíduos, por meio dos programas sociais, 

são insignificantes e bastante restritos, dependendo de inúmeras 

condicionalidades para acessá-lo; as famílias, a sociedade e o 

terceiro setor são convocados a assumir a denominada 

responsabilidade social, o que provoca o aparecimento de uma 

nova forma de filantropia e, consequentemente, uma nova forma 

de enfrentamento da questão social; e por fim, se institui uma 

discriminação entre os que têm e os que não têm condições 
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financeiras de pagar por serviços de caráter social, o que provoca 

ainda mais a desarticulação das políticas da seguridade social e 

sua desintegração (NETTO apud BEHRING, 2010). 

Depreende-se destes aspectos que, no contexto da crise 

estrutural do capital e do neoliberalismo, estas tendências se 

manifestam concretamente na realidade brasileira, 

principalmente através dos programas de governo de distintos 

partidos políticos20, o que causa profundos danos à seguridade 

social. 

Behring (2010) destaca ainda que a seguridade social não 

obteve espaço no Plano Diretor da Reforma do Estado de 1995, o 

qual buscou enfatizar essencialmente aspectos de cunho fiscal, no 

âmbito do Estado brasileiro. Isso significou um empecilho ao 

desenvolvimento e efetivação da seguridade social, preconizada 

na Constituição sete anos antes. Desse modo, esta política social 

passou a ser considerada a responsável por muitos gastos 

“desnecessários” do aparelho estatal. 

Para completar o ataque definitivo à seguridade social nesse 

contexto de reformas, o governo FHC criou dois programas 

emblemáticos neste período. O primeiro foi o Programa 

                                                           
20 No Brasil, destaca-se neste aspecto o Partido dos Trabalhadores – PT que, 

embora se declare teoricamente “de esquerda”, tem cumprido à risca as 

orientações dos organismos internacionais, em relação à execução das políticas 

sociais. Porém, salienta-se a popularidade que o governo Lula obteve com a 

implantação de tantos programas de transferência de renda (principalmente o 

Bolsa Família, que pode ser considerado o responsável pela sua popularidade 

nacional). Contudo, o objetivo destes programas é mascarar a realidade, 

através da concessão de miúdas migalhas à classe trabalhadora do montante da 

riqueza que é produzida no país. Tal fato molda o comportamento político, 

econômico e civil dos considerados pobres, deixando-os, em parte, satisfeitos 

e acomodados com a sua situação, e sempre gratos ao político concessor dessa 

considerada “benesse governamental”. 
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Comunidade Solidária, que propagava as conhecidas “parceria 

público-privadas na área social” (BEHRING, 2010, p. 159). Isto 

impulsionou e fundamentou a criação do terceiro setor para a 

execução das políticas sociais, sustentado na tese de que o Estado 

era “ineficiente” para operacionalizá-las sozinho. Para enfrentar 

esta situação, a sociedade civil precisava ser parceira e solidária, 

sendo institucionalizadas as Organizações da Sociedade Civil de 

Interesse Público (OSCIPs), presentes nos discursos sobre as 

políticas sociais no cenário nacional.  

Quanto ao segundo e não menos importante programa, 

consistiu no denominado Programa Nacional de Publicização, 

que “alterou a natureza da relação do Estado com a área social”21. 

Ou seja, este programa fragilizou totalmente a responsabilidade 

do Estado para com as políticas sociais, sobretudo no que diz 

respeito à sua execução, financiamento e gestão, entregando tal 

compromisso às instituições jurídicas – extremamente débeis – 

desde a sua instauração, a exemplo das Organizações Sociais 

(OSs), institucionalizadas através do Contrato de Gestão. Essas 

medidas governamentais significaram uma maior restrição no 

acesso aos direitos sociais, principalmente na área da saúde, 

segundo a autora em destaque. De forma geral, este foi o formato 

da política social de seguridade, adquirida no governo FHC.  

Quanto ao governo Lula, principiado em 2003, esta gestão 

deu continuidade a estas medidas, incrementando a 

 

[...] focalização, em detrimento da universalidade, da parceria público-

privada, em detrimento da primazia do Estado, da obstaculização, 

dilapidação, corrosão e desconstrução do conceito constitucional, 

                                                           
21 Ibidem 
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tratando as políticas de seguridade social separadamente, [...] 

implementando uma política de financiamento parco, sob o argumento 

da escassez de recursos, apesar da imensa transferência de riqueza para 

os ricos e o capital financeiro internacional, numa profunda 

irresponsabilidade tanto fiscal quanto social (BEHRING, 2010, p. 159-

160). 

 

Dessa forma, conforme a autora supramencionada, Lula 

intensificou algumas medidas iniciadas por FHC e outras que 

foram institucionalizadas posteriormente, uma vez que estas 

tendências conservadoras já vinham se desenvolvendo no país 

desde o final dos anos 1980 e início da década de 1990, com a 

implementação do neoliberalismo22. 

  

                                                           
22 Quanto à análise propriamente dita sobre a particularidade da política de 

assistência social implementada no âmbito do governo Lula, apenas iremos 

realizá-la na próxima seção. 
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SEÇÃO II 

 

A PARTICULARIDADE DA POLÍTICA SOCIAL DE ASSISTÊNCIA E 

SUA FUNCIONALIDADE FRENTE ÀS ESTRATÉGIAS DE 

COMBATE À POBREZA 

 

 

Conforme foi amplamente enfatizado no âmbito da 

primeira seção deste estudo, a seguridade social brasileira é 

composta, segundo a Constituição Federal de 1988, pelas 

políticas sociais de assistência, saúde e previdência, 

compreendidas como dever do Estado e direito do usuário, 

devendo estar estreitamente articuladas entre si. 

Nesta seção, iremos analisar a atual condição da política de 

assistência social, problematizando sua relação com a questão 

social.  O objetivo é demonstrar de que maneira esta política 

social vem sendo demandada, principalmente a partir do governo 

Lula, para intervir nas estratégias governamentais de combate e 

enfretamento da pobreza. No âmbito destas estratégias, destacam-

se os programas de transferência de renda, sendo o principal deles 

o Programa Bolsa Família. Desse modo, discorreremos sobre a 

maneira como a política social de assistência tem atuado a partir 

dessas demandas, enfatizando seus avanços, regressos e limites. 

 

2.1 Política social de assistência e questão social no 

brasil

  

A questão social é engendrada no processo da relação 

capital/trabalho, inerente ao modo de produção capitalista, 
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passando a ser empregada maciçamente, enquanto categoria 

teórica, a partir da separação entre as dimensões econômica e 

social, feita pelo paradigma positivista, enquanto expoente do 

pensamento conservador. Com isso, o “social” pôde ser 

compreendido como fato social, considerado algo natural, a-

histórico, desarticulado dos fundamentos econômicos e políticos 

da sociedade. 

Referenciada nesta concepção positivista, que faz a 

disjunção entre o econômico e o social, a questão social não tem 

fundamento estrutural, uma vez que a sua solução não passa pela 

transformação do sistema do capital. Entretanto, a partir de 1830-

48, com a emergência do processo de decadência ideológica da 

burguesia devido ao surgimento da economia marxista, esta 

aponta a impossibilidade de se ignorar a luta de classes como fato 

fundamental no desenvolvimento social relacionado à economia. 

Ou seja, segundo a teoria marxista, não se pode pensar no fato 

social isolado, sem levar em consideração a sua relação com a 

estrutura econômica. 

 Em seguimento, surge a sociologia como ciência 

autônoma, defendendo a tese de que não é necessário pensar os 

fatos sociais a partir da consideração à sua base econômica. 

Lucáks apud Montaño (2012), considera que o ponto de partida 

metodológico dessa tese é a suposta independência entre as 

questões sociais e as questões econômicas. Dessa maneira, a 

questão social, a pobreza e as manifestações resultantes delas são 

entendidas como fenômenos autônomos e de responsabilidade 

individual, não possuindo relação com a exploração econômica. 

Sobre isso, Montaño (2012) acrescenta: “A questão social, 

portanto, passa a ser concebida como questões isoladas, e ainda 
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como fenômenos naturais ou produzidos pelo comportamento dos 

sujeitos que os padecem” (MONTAÑO, 2012, p. 272). 

Nessa perspectiva, segundo o autor supracitado, as causas 

da miséria e da pobreza são vinculadas a três elementos, os quais 

apontam o indivíduo como o único responsável pela situação a 

que padece. São eles: 

 

Primeiramente a pobreza no pensamento burguês estaria vinculada a 

um déficit educativo (falta de conhecimento das leis ‘naturais’ do 

mercado e de como agir dentro dele). Em segundo lugar, a pobreza é 

vista como um problema de planejamento (incapacidade de 

planejamento orçamentário familiar). Por fim, esse flagelo é visto como 

problemas de ordem moral-comportamental (mal-gasto de recursos, 

tendência ao ócio, alcoolismo, vadiagem, etc.) (MONTAÑO, 2012, p. 

272 – grifo do autor). 

 

Esta concepção de pobreza, advinda do pensamento 

sociológico, implicava que o seu trato e enfrentamento fossem 

realizados, fundamentalmente, a partir das ações de educação, 

filantropia e beneficência. Ou seja, ações que implicam uma 

perspectiva segmentadora, moralizadora e comportamental. Um 

exemplo paradigmático dessa visão ocorreu com a instituição da 

Lei dos Pobres23, que permitiu à Inglaterra posicionar-se diante 

do pauperismo, através da beneficência burocrática. Com a 

ascensão de um período de expressivas lutas operárias, 

principiado a partir de 1834, e o surgimento da teoria de 

                                                           
23 Esta lei foi promulgada em 1601, na Inglaterra e “instituía um aparato oficial, 

centrado nas paróquias, destinado a amparar trabalhadores pobres, sob o 

auspício da taxa dos pobres” (DUAYER; MEDEIROS apud MONTAÑO, 

2012, p. 273). 
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Malthus24, a beneficência e a assistência são apresentadas como 

um estímulo à pobreza, isto é, a ação filantrópica estaria 

reforçando e incentivando os costumes e hábitos dos pobres. 

Nesse contexto, as ações implementadas tinham como 

expectativa uma acomodação a tal situação, com vistas à sua 

reprodução. O entendimento subjacente neste procedimento era o 

de que a assistência seria a verdadeira causa da ociosidade, da 

acomodação, do conformismo, enfim, da pobreza25. 

O desdobramento mais relevante, decorrente da utilização 

desta perspectiva teórica, manifesta-se no fato de que a pobreza 

deixa de ter um caráter de carência, passando a ser vista como 

questão delitiva e criminosa, sendo enfrentada por meio da 

repressão e do castigo. A partir dessa visão, a beneficência e os 

abrigos são substituídos pela reclusão dos pobres, que agora são 

vistos como uma ameaça à ordem capitalista. A identificação do 

pobre como marginal, permite que haja uma separação nas ações 

desenvolvidas entre o “pobre” (objeto de ações assistenciais por 

meio da mendicância) e o “trabalhador” (objeto dos serviços de 

saúde e previdência).  

Apesar de ter decorrido séculos que esta concepção foi 

hegemônica na sociedade capitalista brasileira, ainda hoje 

encontramos essa cisão estigmatizante entre o trabalhador e o 

pobre. Sua visibilidade se faz presente até mesmo na Constituição 

Federal brasileira de 1988, que caracteriza a seguridade social a 

                                                           
24 O teórico Malthus fazia uma crítica contundente às estratégias de proteção 

social, acusando-as de proporcionar a existência de um número de pobres 

superior aos recursos disponíveis. Nesse sentido, defendia o processo de 

seleção natural, uma vez que, para ele, a legislação social revertia as leis da 

natureza. 
25 Cf. Martinelli, 1991.  
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partir da definição de objetivos específicos para as suas políticas 

sociais constitutivas: política de saúde para “todos”; previdência 

social para aqueles que contribuem; e assistência para quem dela 

necessitar. Mais inacreditável ainda é constatar que, mesmo com 

esta visão demasiadamente restrita, a assistência social enquanto 

política de seguridade não conseguiu se efetivar de fato na 

realidade, como veremos com mais detalhes na próxima 

subseção. 

As formas institucionalizadas de enfrentamento da pobreza 

e da questão social, sejam por meio de ações filantrópicas, ou 

através de ações coercitivas, sempre remetem à consideração de 

que as suas causas encontram-se no próprio indivíduo. Em 

consequência desse pressuposto, sobressaem as intervenções de 

caráter psicologizante e moralizador. 

Contudo, segundo Santos (2012), a questão social pode ser 

compreendida como 

 

[...] um fenômeno necessariamente hipotecado ao capitalismo. De um 

lado designa o crescimento da pobreza (absoluta e relativa) que, nesse 

modo de produção, adquire determinações singulares, já que vem 

acompanhado do desenvolvimento sem precedentes das forças 

produtivas; de outro designa a problematização dessa situação pelas 

lutas de classe protagonizadas pelo movimento operário desde o século 

XIX (SANTOS, 2012, p. 432).  

 

No contexto global, as múltiplas faces da questão social são 

manifestadas pelos fenômenos sociais, tais como: pobreza, fome, 

desemprego, carência de educação, precarização da saúde, 

escassez de habitação e saneamento, entre outros. Esses 

fenômenos determinam o grau de desigualdade social existente 
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na particularidade de cada país. Sobre isso, Pastorini apud Santos 

(2012), afirma que 

 

[...] a ‘questão social’ assume expressões particulares dependendo das 

peculiaridades de cada formação social (nível de socialização da 

política, características históricas, formação econômica, estágios e 

estratégias do capitalismo) e da forma de inserção de cada país na ordem 

capitalista mundial (PASTORINI apud SANTOS, 2012, p. 433). 

 

 Enquanto estratégias de enfrentamento da questão social, 

as políticas sociais são resultantes de um difícil jogo de interesses, 

contradições e conflitos, e derivam da capacidade de mobilização 

e organização da classe trabalhadora por melhorias de vida, as 

quais são respondidas antecipadamente pelo Estado. Elas 

representam, de acordo com as ideias liberais, uma estratégia 

capitalista destinada a corrigir os efeitos malignos da reprodução 

do capital, de forma redistributiva e com o objetivo de reduzir as 

desigualdades geradas na esfera da produção. Assim, para os 

liberais, o Estado deveria atender apenas as reivindicações 

emergentes, aceitáveis ao capital e que, caso não fossem 

enfrentadas, colocariam em xeque o seu sistema.  

Entretanto, o que ocorreu nos países capitalistas 

desenvolvidos foi justamente a oposição do que os liberais 

defendiam, pois o surgimento das políticas sociais revelou os 

limites da tese liberal em defender o livre jogo de mercado e a 

naturalização da pobreza como algo em que o Estado não deveria 

intervir. As políticas sociais implementadas nos países centrais, 

sobretudo aquelas onde ocorreu o Welfare State, foram 

desenvolvidas justamente para reorganizar a vida econômica, por 

meio da intervenção do Estado na economia, controlar o mercado 

financeiro e combater o desemprego e a miséria constantes. 
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No tocante ao enfrentamento da questão social no Brasil – 

enquanto integrante do grupo de países considerados em 

desenvolvimento ou emergentes – é necessário relacionar a 

singularidade da conjuntura brasileira com a totalidade do 

contexto social. Ou seja, explicitar a questão social no Brasil 

implica apresentar o limiar de sua origem dentro da relação 

capital/trabalho, juntamente com as peculiaridades do processo 

de formação social e econômica do país. Essa relação permite 

compreender a origem das particularidades centrais – exploração 

do trabalho e passivização das lutas sociais, que medeiam a 

questão social brasileira. 

De acordo com Santos (2012), as configurações 

contemporâneas da questão social são consequências da crise 

estrutural do capital, uma vez que há no contexto atual a 

intensificação das contradições imanentes do capitalismo, como 

a superexploração do trabalho devido à 

flexibilização/precarização enquanto um fenômeno associado ao 

estágio de acumulação flexível do capital, iniciado desde a década 

de 1970. Entretanto, no Brasil, o processo de exploração do 

trabalho não se dá após o período civilizatório e propício do 

Estado de bem-estar social como nos países centrais. Em âmbito 

brasileiro, essa exploração do trabalho data desde o fim do 

escravismo, sendo acentuada a partir da década de 1930, com o 

governo de Vargas, no qual a economia era realizada por meio da 

industrialização restringida – responsável pela formação do 

mercado de trabalho brasileiro.  

Acerca disso, Pochmann apud Santos (2012) assinala 

algumas características imprescindíveis do contexto em que 

adentrava o país nos anos 1930. Para ele, tratava-se de um 
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Padrão de sociedade salarial incompleto, com traços marcantes de 

subdesenvolvimento, [a exemplo da] distinção entre assalariamento 

formal e informal [que] constitui a mais simples identificação da 

desregulação, assim como a ampla presença de baixos salários e de 

grande quantidade de trabalhadores autônomos (não assalariados). 

(POCHMANN apud SANTOS, 2012, p. 435).  

 

A industrialização restringida, realizada sob uma base 

corporativista, favoreceu o processo migratório campo-cidade, 

sem o devido aparato para os trabalhadores, resultando na grande 

parcela de exploração da força de trabalho, responsável pela 

formação de um mercado precário e inviável às condições 

trabalhistas ofertadas. Paralelo a essa industrialização, se 

consolidam as leis trabalhistas responsáveis pela proteção social, 

mesmo que de forma restrita, destinada apenas aos trabalhadores 

urbanos, já que os trabalhadores rurais não tinham acesso aos 

direitos sociais, sendo desprovidos dessa proteção social. 

Na conjuntura dos anos 1930, o crescimento populacional 

urbano, sem a devida adequação estrutural, trouxe para o âmbito 

político a intensificação da luta de classes, uma vez que mesmo 

com o aumento salarial e o crescimento de empregos, as 

condições de vida dos operários permaneciam escassas. Como 

resposta a essa situação demasiadamente nefasta, o governo de 

Vargas pautou sua intervenção baseada em duas ações: na 

repressão e tortura. Além disso, também empenhou-se na criação 

de uma política de massas, congregando de alguma maneira as 

reivindicações mais gritantes dos setores populares, passando 

assim a adotar legalmente a cidadania social do proletariado, à 

medida que reconheceu, de uma forma social, a exploração da 

força de trabalho, e consequentemente, os direitos essenciais à 

condição de explorados.  
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Contudo, a legislação social, antes de representar um ganho 

para a classe operária urbana, representou a reafirmação do 

predomínio do capital, já que por meio dela há uma incorporação 

das reivindicações históricas do proletariado, mas 

prioritariamente, o seu objetivo é acelerar a acumulação do capital 

através do disciplinamento e regulamentação do mercado de 

trabalho. Dessa forma, é notório ressaltar que o varguismo e a 

ideologia de conceber direitos, por meio da política de massas, 

apresenta uma forma fetichizada dos direitos sociais, maquiando 

a realidade para que a classe trabalhadora não revelasse a outra 

face da legislação social, que diz respeito à exploração e prisão 

da força de trabalho pelo capital. Isso fez legitimar ainda mais a 

dominação e expansão capitalista, aumentando a pobreza e a 

miséria. 

Nesse contexto, as instituições assistenciais e 

previdenciárias surgem como forma de respostas às necessidades 

do processo de industrialização por parte do Estado. A 

característica principal de defesa dessas instituições é oferecer 

benefícios assistenciais indiretos ao exército ativo do trabalho, 

como também manter uma parte da força de trabalho fatigada ou 

mutilada no processo de trabalho: aposentados, viúvas, 

acidentados, entre outros. A abrangência crescente dessas 

instituições requisita uma atuação ampliada da intervenção do 

Estado sobre as consequências da questão social, uma vez que as 

condições de vida dos trabalhadores continuaram deploráveis, 

mesmo com o aumento dos empregos. E à medida que se agravam 

as condições de sobrevivência, concomitantemente havia um 

aumento do ritmo e da intensidade da exploração. 

Até meados da década de 1950, em que a tendência 

primária-exportadora predominou no Brasil, a situação trabalhista 
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no campo foi comprometida pela ausência da regulação do 

trabalho e pelo poder político dos latifundiários, o que contribuiu 

para o rebaixamento do valor da força de trabalho. Conforme 

Santos (2012), tal condição consolidou uma relação entre capital 

e trabalho pautada na superexploração de força de trabalho 

brasileira. Devido à segregação entre os trabalhadores da cidade 

e do campo, em que os primeiros eram amparados pela lei 

trabalhista, o movimento sindical foi fortemente abalado e sua 

ação delimitada. 

A partir da ditadura militar, principiada em abril de 1964, a 

superexploração do trabalho foi ainda mais acentuada pela 

institucionalização do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS) e pela repressão político-institucional ao movimento 

sindical.  Sobre isso, Santos (2012) relata que: “A instituição do 

FGTS substituiu a estabilidade – legalmente assegurada ao setor 

privado para quem obtivesse dez anos de serviço prestado no 

mesmo posto de trabalho – e aumentou a já elevada rotatividade 

nas ocupações” (p. 436). 

No bojo do capitalismo, a rotatividade dos trabalhadores 

visa a reduzir os custos em relação a sua manutenção, pois um 

operário com estabilidade empregatícia gera dificuldades para ser 

demitido, uma vez que possui direitos trabalhistas adquiridos.  

Por esta razão, o processo de contratações e demissões em curto 

prazo foi um fator que também contribuiu para o rebaixamento 

do salário dos trabalhadores. No tocante aos sindicatos, a ausência 

de democracia, marcada pelo autoritarismo e pela repressão 

ditatorial, inviabilizou o seu reconhecimento enquanto agente 

intermediador entre os anseios da classe trabalhadora e da 

burguesia. Para Santos (2012), isto “facilitou o aumento da 

exploração do trabalho e da extração dos elevados percentuais de 
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mais-valia que responderam pelo chamado ‘milagre econômico’ 

[do país]” (p. 437). 

Dessa forma, compreendemos que a questão social 

brasileira tem fundamento em dois elementos imbricados: a 

superexploração do trabalho, ocorrida com o rebaixamento do 

salário, a ausência de regulação trabalhista rural e a instauração 

do FGTS; e a passivização dos movimentos sindicais, controlados 

pelo Estado e pela burguesia. Esses elementos intrínsecos à 

formação econômica do Brasil se atualizam de acordo com as 

mudanças históricas, pois até os dias atuais todas as reformas 

ocorridas no país possuíram um caráter conservador. Por essas 

razões, não podem ser analisadas sob a égide exclusiva da crise 

estrutural capitalista. 

No bojo da questão social, a assistência social, antes de se 

tornar uma política social, sempre foi uma estratégia do Estado 

para conter as contradições inerentes ao sistema do capital, em 

especial a pobreza, por meio das ações filantrópicas e do 

voluntariado. No solo brasileiro, a assistência social foi marcada 

pela matriz do favor, apadrinhamento, clientelismo, conformação 

burocratizada e inoperante, havendo uma contínua escassez de 

recursos para essa área. Tais características evidenciaram-se 

devido à visão conservadora que se alastra sobre o país até os dias 

de hoje. Sendo assim, a assistência social, enquanto ação do 

Estado, configurou-se até os anos de 1980 como uma ação 

paliativa, pontual, fragmentada, secundária e marginal.  

A partir da Constituição Federal de 1988 e da Lei Orgânica 

de Assistência Social (8.742/ 93), a assistência social tornou-se 

uma política de responsabilidade do Estado – direito do cidadão, 

dever do Estado, compondo o tripé da seguridade social, 

juntamente com a saúde e a previdência social. Esse aparato 
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jurídico institucionalizou oficialmente a superação da assistência 

enquanto benemerência e assistencialismo, constituindo-a como 

política social. 

No campo dos direitos sociais, a afirmação da assistência 

social enquanto política da seguridade social teve como avanços, 

a noção de mínimos sociais e a gratuidade dos 

serviços/benefícios. Contudo, trata-se de uma incorporação 

tardia, sob uma conjuntura marcada por reformas conservadoras 

que argumentam a necessidade de adequação da seguridade social 

às exigências do ajuste neoliberal. Assim, a seguridade social à 

moda brasileira parece já nascer condenada ao fracasso, pela total 

ausência de condições objetivas para a sua efetivação.   

Tal fato se deveu à emergência do neoliberalismo no Brasil, 

nos anos 1990, particularmente na gestão do governo FHC. Nesse 

período, o Estado brasileiro se utilizou das orientações dos 

organismos internacionais, a exemplo do Banco Mundial e FMI, 

para realizar a sua modernização, reconstrução e reforma. Através 

desse aparato, passou a orientar-se para o mercado, abandonando 

assim os instrumentos de controle político e as restrições na 

alocação de recursos públicos, principalmente os voltados para a 

área social. Para tanto, o Banco Mundial propôs uma forte 

racionalização dos recursos na área social, realizando uma 

diminuição das funções estatais, para a abertura de iniciativas 

privadas. 

No que se refere às mudanças vivenciadas pelo Estado na 

década de 1990, destacamos a aprovação da Emenda 

Constitucional nº 19, de 19/06/98, que cria a “reforma” da 

administração pública. O Presidente Fernando Henrique Cardoso, 

ao apresentar este documento, afirmou que se propunha a fazer 

um fortalecimento da ação reguladora do Estado junto à economia 
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de mercado, principalmente no que tange aos serviços básicos e 

de cunho assistencial. Conforme Behring (2010), este Plano 

Diretor da Reforma do Estado (PDRE) seguiu alguns caminhos, 

tais como: o ajuste fiscal duradouro; as reformas econômicas 

voltadas para o mercado, com vistas à abertura comercial e as 

privatizações, as quais deviam ser acompanhadas por uma 

política industrial e tecnológica para o fortalecimento da indústria 

nacional; a reforma da Previdência Social; a inovação dos 

instrumentos da política social; e a reforma do aparelho estatal. 

Dessa maneira, o PDRE, em sentido geral, propunha uma 

redefinição do papel do Estado. Esta reforma passa a repercutir 

para o setor privado atividades que podem ser controladas pelo 

mercado. Outro elemento que surge com a reforma é a 

publicização, que atinge diretamente as políticas sociais, e trata-

se do estabelecimento de parcerias com a sociedade para o 

financiamento e controle social, da execução de produções de 

serviços competitivos ou não exclusivos do Estado. Além disso, 

esse processo ignora o conceito de seguridade social explícito na 

Constituição Federal de 1988, tratando a previdência, a saúde e a 

assistência social como políticas separadas, a serem assumidas 

por agências e organizações diferentes. 

Com essas adequações neoliberais, o Estado passou a 

assumir novas formas de gestão das políticas sociais, ocorrendo a 

inauguração dos programas compensatórios, os quais passam a 

adotar determinadas características, a exemplo da focalização e 

da terceirização, como uma forma de contratação; e a 

descentralização do atendimento, por meio da transferência direta 

ou através de parcerias nos serviços para a comunidade ou para 

organizações filantrópicas.  
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Assim, na realidade brasileira, a questão social está 

fundamentada essencialmente no pauperismo, que por sua vez é 

concebido como um problema individual. Nessa direção, tal 

pressuposto responsabiliza a “filantropia” a prestar serviços 

sociais, por meio do terceiro setor e do voluntariado. Isto ocorre 

devido ao fato de que a atuação do Estado é realizada no campo 

das políticas sociais de maneira tímida, pautada na implantação 

de programas emergenciais e assistencialistas, praticados apenas 

com fins eleitoreiros e clientelísticos, desmantelando as políticas 

sociais garantidas no contexto da seguridade social. Nessa 

direção, tal desempenho estatal tem como consequência o 

rebaixamento das políticas sociais de direito, transformando-as 

em programas focais, assistenciais e seletivos, destinados à 

parcela da população que se encontra na extrema pobreza, e 

esvaziando dessa maneira seu caráter universal, principalmente 

no tocante à execução da política de assistência social, que é a 

responsável pelos principais programas de caráter compensatório 

na atualidade. 

 

2.2 A política social de assistência enquanto estratégia de combate à 

pobreza 

 

No decorrer deste trabalho, já enfatizamos o aspecto de que 

a assistência social é uma das políticas componentes da 

seguridade social brasileira, juntamente com a saúde e a 

previdência. Além disso, ressaltamos também que a instituição da 

seguridade social na CF de 1988 foi uma conquista resultante das 

lutas dos diversos segmentos sociais, presentes na Assembleia 

Nacional Constituinte. A partir dessas assertivas, podemos 
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compreender que a seguridade social representa um considerável 

avanço no campo da proteção social.  

Contudo, sabemos que, apesar da institucionalização da 

seguridade social e suas políticas integrantes, que devem estar 

articuladas na garantia dos direitos e das condições dignas de vida 

da população brasileira (BRASIL, 2005), tais políticas 

encontram-se organizadas de forma extremamente desarticulada. 

Isso ocorre porque as políticas sociais, entendidas como 

estratégias de intervenção do Estado burguês sobre a sociedade 

para amenizar as consequências e expressões da questão social, 

oriundas da contradição capital e trabalho, não são demandadas e 

mobilizadas pelo Estado de maneira homogênea. Contrariamente, 

sob a égide do neoliberalismo, tais políticas estão sendo 

implementadas de modo fragmentado, com vistas a alcançar 

apenas os segmentos mais vulneráveis e miseráveis da população. 

No que se refere à política social de assistência, no bojo da 

seguridade social tal política passou a ser considerada como um 

direito do cidadão e dever do Estado, buscando desta forma 

romper com as suas características clientelistas e assistencialistas, 

vigentes ao longo da formação sócio-histórica do país. As 

mudanças vigentes nesta política se deveram a estes aspectos e 

também ao seu caráter não contributivo, conforme consta na 

Constituição Federal26. Analisando esta nova concepção 

assumida pela política de assistência social, Mesquita e Freire 

(2013) constatam que 

 

                                                           
26 A CF/88, particularmente a Seção VI, Art. 203, diz que “a assistência social 

será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à 

seguridade social” (BRASIL, 1988). 
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[...] a Assistência Social se configurou num grande avanço nas políticas 

sociais brasileiras, voltadas para a garantia de direitos e de condições 

dignas de vida, representando um avanço e ampliação dos direitos nos 

campos humanos e sociais como política pública do Estado. Assim 

sendo, podemos dizer que a Assistência Social teve um caráter inovador 

(MESQUITA; FREIRE, 2013, p. 199). 

 

O avanço da inserção da assistência social na seguridade 

social foi relevante, porém a regulamentação desta política 

ocorreu apenas em dezembro de 1993, com a Lei Orgânica da 

Assistência Social (LOAS), estabelecendo os seus objetivos, 

princípios e diretrizes e possibilitando assim que a assistência 

social iniciasse um processo efetivo de posicionamento e 

ocupação de espaço no campo da proteção social.  

Vejamos agora como ocorre o processo de intervenção da 

assistência social nas ações e estratégias de combate à pobreza, 

implementadas pelo Estado brasileiro, principalmente a partir do 

governo Lula.  

No processo de fragmentação e desarticulação da 

seguridade social com vistas ao enfrentamento da questão social, 

analisado no início desta seção, a assistência social acaba se 

sobressaindo em relação às outras políticas da seguridade social, 

principalmente nas ações de combate à pobreza, desenvolvidas na 

atualidade. Contudo, esta inflexão culmina num “processo de 

assistencialização da seguridade social”, conforme alguns 

autores27. Nesta direção, a questão social se reduz apenas ao 

sentido de pobreza, em detrimento da dimensão universalizante 

da proteção social. 

                                                           
27 Cf. Rodrigues (2007), Behring (2010) e Santos (2013). 
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Esse é um aspecto bastante evidente no Brasil, estando em 

vigor, sobretudo a partir do governo Lula, quando o Estado 

brasileiro demanda massivamente a política de assistência social 

para atender aos seus objetivos e estratégias de “combate à 

pobreza”. Ocorre, contudo que os seus verdadeiros objetivos não 

são estes, mas sim o de “aliviar” a miséria, através, 

principalmente dos programas de transferência de renda, em 

detrimento dos serviços socioassistenciais. Para tal propósito, 

segue as orientações e determinações dos organismos 

internacionais para os países “em desenvolvimento”. 

Assim, a assistência social se tornou um campo fértil de 

ação do Estado brasileiro no combate à pobreza nos últimos anos, 

em especial a partir do primeiro mandato do governo de Lula, 

quando este presidente implementou algumas mudanças e 

inovações na configuração, estrutura e execução desta política 

social no país.  

Dentre os avanços ocorridos no âmbito da política de 

assistência social no Brasil, neste período, podemos destacar a 

criação do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome (MDS), em 2004; neste mesmo ano ocorreu a aprovação, 

pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), da 

Política Nacional de Assistência Social (PNAS), tendo como 

perspectiva a implementação do Sistema Único de Assistência 

Social (SUAS); e ainda houve a criação dos programas de 

transferência de renda, dentre os quais se destaca o Programa 

Bolsa Família, que na realidade “resultou da unificação de quatro 

programas federais [legados do governo de FHC]: Bolsa Escola, 

Bolsa Alimentação, Vale Gás e Cartão Alimentação” (YAZBEK, 

2012, p. 307).  
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A partir destes exemplos, Behring (2010) afirma que não há 

dúvidas de que as principais mudanças na seguridade social 

ocorreram no campo da política de assistência social. Segundo 

ela: “O SUAS é realmente uma inovação” (BEHRING, 2010, p. 

160). Isso porque a gestão e a regulação da assistência social 

sofreram notáveis e bruscas mudanças com o referido sistema. No 

período entre 1993 – ano da aprovação da Lei Orgânica da 

Assistência Social – e 2004 – ano em que ocorreram as principais 

mudanças na assistência social, como a criação do MDS, 

aprovação da PNAS para implementação do SUAS, dentre outras 

já referidas acima – não houve à frente desta política social uma 

direção política e estratégica tão comprometida com os princípios 

e direitos preconizados na LOAS que impulsionasse mudanças 

qualitativas quanto ocorreu a partir de 2004.  

Partindo destas acepções, podemos compreender que a 

assistência social tem alcançado lugar de destaque nas estratégias 

de combate à pobreza vigente no país, pois as ações desta política, 

conforme a PNAS, estão vinculadas ao âmbito da prevenção e 

proteção social ao indivíduo, à família e à comunidade vítimas de 

vulnerabilidades sociais, devendo garantir segurança de 

sobrevivência (rendimento e autonomia); de acolhida; de 

convívio ou vivência familiar (BRASIL, 2005). 

Porém, Silva (2013) apreende “na contra-face dos recentes 

avanços da política de Assistência Social, as suas funcionalidades 

às requisições da dinâmica de expansão do capital no Brasil” 

(p.94). Para chegar a esta afirmativa, a autora parte do 

pressuposto de que as políticas sociais em geral atendem, tanto às 

demandas do trabalho, quanto são funcionais às exigências da 

expansão capitalista. Quanto à cobertura e ao alcance destas ações 

e estratégias de combate à pobreza, a orientação neoliberal de 
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focalização é rigidamente obedecida neste sentido. Segundo Silva 

(2013), 

 

[...] o atual modelo dessa política [...] promove ações focalizadas, as 

quais revertem estatísticas de desigualdade social, sem promoverem 

redistribuição de riqueza e mantendo os custos de reprodução da 

superpopulação relativa no âmbito do trabalho (SILVA, 2013, p. 87). 

Conforme Castelo apud Silva (2013), o conceito de equidade28, 

utilizado pela PNAS, associado ao conceito de inclusão, possibilita a 

incidência da focalização nos extremamente pobres, da mesma forma 

como o termo vulnerabilidade social se reporta à perspectiva da 

responsabilização dos indivíduos pela sua situação de pobreza. Este 

entendimento também é visível nas reflexões realizadas pela autora 

Behring (2010), ao admitir que os avanços no âmbito da assistência 

social trazem consigo um apelo ainda maior à 

[...] focalização associada à seletividade. Tratou-se de desencadear 

políticas voltadas às vítimas mais visíveis do ajuste fiscal neoliberal, 

para os mais pobres dentre os pobres, os mais ‘vulneráveis’, ‘excluídos’ 

ou em ‘situação de risco’ (BEHRING, 2010, p. 162). 

 

Conforme a referida autora, os aspectos relacionados à 

focalização, fragmentação e seletividade das políticas sociais, em 

especial os vinculados à assistência social, são efetivados desde o 

governo FHC, sendo prosseguidos no governo Lula. Este modelo 

de assistência social, para Silva (2013), engendra os fundamentos 

para a superexploração do trabalho e uniformiza a pobreza entre 

os componentes da classe trabalhadora. 

Detendo-nos ainda sobre a cobertura da política de 

assistência social, podemos compreender, a partir da produção de 

                                                           
28 O conceito de equidade advém do liberalismo clássico e foi adotado pelo 

Banco Mundial no bojo das estratégias de combate à pobreza, vigente na 

atualidade (CASTELO apud SILVA, 2013). 
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Mesquita e Freire (2013), que o governo se mostra incapaz de 

garantir o direito ao trabalho, conforme dispõe a Constituição 

Federal, em seu Capítulo II: Dos Direitos Sociais, Art. 6º, com 

Redação dada pela Emenda Constitucional nº 64, de 2010: “São 

direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 

moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 

forma desta Constituição” (BRASIL, 1988).  

A não garantia desses direitos implica uma ampliação da 

assistência social para atender tanto àqueles que não conseguiram 

se inserir no mercado de trabalho – os desempregados – os quais 

se constituem uma grande parcela dos usuários desta política 

(MESQUITA; FREIRE, 2013), quanto àqueles que são 

considerados precariamente inseridos no mercado de trabalho. Ou 

seja, aqueles que, mesmo empregados, não conseguem prover as 

condições necessárias de subsistência, tanto suas quanto de suas 

famílias, devido aos baixos salários e às condições de trabalho 

precárias a que são submetidos. 

Discutindo sobre a continuidade e o aprofundamento das 

expressões da questão social no país, a exemplo da 

superexploração do trabalho e do enfraquecimento dos 

movimentos sociais e trabalhistas, ocorridos durante o governo 

Lula, Santos (2012) afirma que, apesar de algumas pesquisas29 

apontarem que houve um crescimento do emprego formal e uma 

diminuição das taxas de desemprego no país, 

                                                           
29 Os dados sobre emprego e renda citados no trabalho de Santos (2013) são 

resultados de pesquisas realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) e pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos (DIEESE). 
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[...] esse quadro não altera em nada a essência das modalidades de 

exploração do trabalho no Brasil porque não altera as suas 

particularidades: ao contrário, aprofunda a precarização do padrão de 

proteção social – por meio da centralidade da assistência social focalista 

– e a ‘passivização’ dos trabalhadores e movimentos sociais – por meio 

da cooptação de lideranças do movimento social incorporadas à 

dinâmica governamental petista (SANTOS, 2012, 439-440). 

 

A partir destas considerações realizadas até o momento, 

podemos entender que enquanto a exploração do trabalho 

perdurar, embora que, com novas peculiaridades históricas e 

sociais, e de maneira funcional à manutenção do sistema, a 

política de assistência social, estando focalizada, não concretiza 

o princípio da igualdade, disposto na LOAS, Capítulo II: Dos 

Princípios e das Diretrizes, Seção I: Dos Princípios, Art. 4º, Inciso 

IV: “igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem 

discriminação de qualquer natureza, garantindo-se equivalência 

às populações urbanas e rurais” (BRASIL, 1993).  

Ao observarmos apenas este trecho da LOAS, percebemos 

a existência de uma evidente contradição ideológica, de cunho 

neoliberal. Quando o legislador fala de “igualdade de direitos no 

acesso ao atendimento”, salienta em seguida que nesse aspecto 

não deve haver “discriminação de qualquer natureza”. Ou seja, 

alega que o usuário que necessita da assistência social não deve 

ser discriminado e excluído desse acesso e atendimento, 

independentemente de qualquer fator, inclusive da renda. Porém, 

logo em seguida, o legislador desfaz qualquer entendimento nesse 

sentido e prossegue o inciso afirmando que a citada igualdade 

refere-se e limita-se apenas ao critério territorial. Ou seja, não 

pode haver discriminação do acesso ao atendimento para os 
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usuários oriundos de zona rural ou urbana. Mas, ao se ponderar 

outros critérios – como principalmente o da renda per capita– vê-

se que a exclusão e a discriminação do acesso é “permitida” e 

“necessária”. Salvo estas observações, vale ressaltar que não 

pretendemos nos aprofundar nesse âmbito de análise crítica dos 

documentos regulamentadores desta política, mas apenas 

salientar a característica extremamente focalizadora da política 

social de assistência.  

Santos (2012) também salienta o fato de que, apesar das 

referidas pesquisas afirmarem que houve uma queda na taxa de 

desemprego, a desigualdade entre os trabalhadores tem se 

avolumado, acentuando o processo de pauperização da classe 

trabalhadora. Para enfrentar esta expressão evidente da questão 

social contemporânea, o governo se utiliza, de maneira mais 

intensa do que nunca, da política de assistência social, 

combatendo a extrema pobreza, principalmente “com o Programa 

Bolsa Família enquanto principal componente orçamentário 

dessa política” (SANTOS, 2012, p. 440).  

Neste aspecto, a autora considera que a questão social, 

mesmo sendo um terreno fértil para amplíssimas análises, tendo 

seus fundamentos circunscritos aos âmbitos econômico, político 

e social, acaba sendo equalizada à exclusão social e reduzida ao 

significado restrito de pobreza – sendo esta apenas uma das 

diversas expressões desse fenômeno. Assim, para enfrentá-la, 

visando a erradicar a extrema pobreza, o governo Lula tem 

recorrido à política social de assistência, conduzindo ao desmonte 

o sentido e o discurso universalizante das políticas sociais 

componentes da seguridade social.  

Ainda segundo Santos (2012), essa estratégia de 

enfrentamento da pobreza se restringe apenas ao âmbito 
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compensatório de renda30, “como se isso fosse tudo o que pode 

ser feito” (SANTOS, 2012, p. 441). Tal estratégia conduz à 

compreensão da assistência social enquanto política emergencial, 

incapaz de promover ações que produzam resultados a longo 

prazo na vida social de seus usuários, como a previdência social, 

por exemplo.  

Discorreremos a partir de agora, de forma sucinta, sobre os 

recursos investidos na seguridade social, em especial na política 

de assistência social, a partir do governo Lula.  

Sobre este aspecto, Behring (2010) apresenta um breve 

resumo. Ela destaca alguns dados sobre os recursos da seguridade 

social que foram alocados para a economia, por meio da 

Desvinculação dos Recursos da União (DRU). Conforme tais 

dados, entre 2002 e 2004, foram retirados da seguridade social 

brasileira cerca de 45,2 bilhões de reais, e, somente no ano de 

2006, 33,8 bilhões. Isso significa que esse sistema não está em 

perfeitas condições financeiras, visto que: “Há um crescimento 

vegetativo dos recursos para a seguridade, que se manteve entre 

10 e 11% do PIB entre 2000 e 2005, o que tende a cair com a 

mudança da base de cálculo do PIB” (BEHRING, 2010, p. 163).  

No entanto, no âmbito da assistência social, a autora em 

foco destaca que os recursos alocados nesta política têm obtido 

crescimento, especialmente os que se referem aos benefícios e 

programas de transferência de renda, e enfatiza que o 

considerável crescimento econômico do país vem sendo 

financiado pela seguridade, mas sem redistribuição equitativa e 

                                                           
30 O Programa Bolsa Família é carro-chefe dessa estratégia, pois ele 

“personifica as orientações dos organismos internacionais quanto à focalização 

no combate à pobreza” (SANTOS, 2012, p. 441). 
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eficaz da riqueza produzida. Afirma ainda que, apesar de ter 

havido o crescimento da alocação de recursos na seguridade 

social e na assistência social, ele ainda é muito pouco, se 

considerarmos que o objetivo universalizante das políticas sociais 

é promover impactos e mudanças substantivas na vida de seus 

usuários (BEHRING, 2010). 

Além disso, apesar de um considerável montante de 

recursos serem alocado para as políticas sociais no Brasil, 

conforme documentos econômicos, Behring (2010) afirma que “o 

problema é técnico e até cultural: uma boa focalização dos 

recursos, sem desperdícios, e com controle de corrupção” (p. 

164). Para a autora, o que se assiste na política social é a 

burocratização e a tecnocratização da sua gestão, buscando-se 

colocar em prática, mais do que nunca, os princípios inerentes à 

administração, dados pela eficiência, eficácia e efetividade. Com 

isso, a política social – e, particularmente a assistência social – 

aplicada de maneira focalizada deve ser capaz: “[...] de 

administrar de forma tecnicamente competente os elementos que 

geram a pobreza e a miséria, expressões mais agudas da questão 

social, inerente ao capitalismo, e em geral dramática na periferia 

do capital”31. 

Isso demonstra que a assistência social, além de ser 

extremamente focalizada, deslocando-se por isso do caráter de 

universalidade, como referido anteriormente, ainda é 

extremamente burocratizada e tecnificada. Tais características 

contribuem para o seu expressivo atraso, que impede até mesmo 

o acesso dos indivíduos que necessitam desta política. 

                                                           
31 Ibidem.  
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Ainda sobre os recursos investidos nas políticas sociais, 

Behring (2010) afirma que o governo Lula, além dos gastos 

excessivos que teve com a dívida pública, favoreceu 

consistentemente a política econômica do país, dando 

continuidade às ações de FHC neste âmbito. Quanto a esse 

aspecto, salienta que o governo injetou quantias exorbitantes de 

recursos públicos no mercado financeiro, com vistas a sustentar a 

política econômica. Para a autora, estes recursos não podem ser 

comparados à quantia minimalista que é investida em política 

social. Desta maneira, os recursos da seguridade social acabam 

sendo minados ao serem alocados para a economia. E esta opção 

do governo em favorecer a política econômica em detrimento da 

política social, “atinge em cheio a seguridade social e a efetiva 

implementação do SUAS” (BEHRING, 2010, p. 163).  

Concluindo esta subseção, destacamos que a assistência 

social se transformou na principal política da seguridade social 

demandada pelo governo brasileiro, visando dar conta da 

estratégia de combate à pobreza no país, principalmente a partir 

do governo Lula. Vale salientar que a questão social, dessa forma, 

foi reduzida simplesmente à pobreza, tomada enquanto uma de 

suas diversas expressões. Destaca-se, neste âmbito, o principal e 

essencial responsável pela popularidade do governo Lula, 

atualmente se manifestando no governo Dilma, que é o Programa 

Bolsa Família. Desse modo, sobre os programas de transferência 

de renda, em especial o Programa Bolsa Família, e sua relação 

com a política de assistência social, discorreremos com maior 

ênfase na próxima subseção. 
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2.3 As implicações dos programas de transferência de renda no âmbito 

da política social de assistência 

 

Nesta subseção, discorreremos de maneira particular sobre 

a trajetória de implementação dos programas de transferência de 

renda no Brasil, pontuando suas características, 

condicionalidades e impactos frente às demandas da política de 

assistência social vigentes no Brasil pós-constituinte.  

Desse modo, principiamos afirmando que os programas de 

transferência de renda, executados no âmbito da política de 

assistência social brasileira, passaram por um considerável 

processo histórico de desenvolvimento. Parte deste processo foi 

descrito nos estudos de Silva, Yazbek e Di Giovanni, 

principalmente na obra denominada “A Política Social Brasileira 

no Século XXI: a prevalência dos programas de transferência de 

renda” (2004). Segundo os autores desta coletânea, os programas 

de transferência de renda integram o sistema de proteção social 

brasileiro e são 

 

[...] entendidos como aqueles que atribuem uma transferência monetária 

a indivíduos ou a famílias, mas que também associam a essa 

transferência monetária, componente compensatório, outras medidas 

situadas principalmente no campo das políticas de educação, saúde e 

trabalho, representando, portanto elementos estruturantes (SILVA; 

YAZBEK; DI GIOVANNI, 2004, p. 19).  

 

A partir desta afirmação, entende-se que os programas de 

transferência de renda, agenciados no Brasil, estão envolvidos por 

determinadas condicionalidades para os indivíduos que 

necessitam acessá-los. Ou seja, a política compensatória da 

transferência de irrisória quantia monetária está sempre articulada 
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ou condicionada a uma ou várias políticas simultâneas, 

consideradas estruturantes, a exemplo da educação, saúde e 

trabalho. 

As medidas no campo da transferência de renda alcançaram 

centralidade no Estado brasileiro a partir da década de 1990, com 

a introdução do projeto neoliberal, visto que o país precisava 

seguir as orientações deste ideário, as quais são determinadas 

pelos organismos internacionais, contemplando diversas políticas 

(sociais, econômicas, entre outras). Especificamente no ano de 

1991, iniciou-se a discussão sobre estes programas no âmbito da 

assistência social brasileira. Neste ano, o debate sobre os 

Programas de Renda Mínima – denominação dada aos programas 

de transferência de renda neste contexto – foi incorporado ao 

Congresso Nacional, com vistas à efetivação destes programas. 

Os autores supracitados delimitam cinco momentos 

essenciais relativos, respectivamente ao processo de instituição 

do debate, da elaboração e da implementação dos programas de 

transferência de renda no Brasil. 

O primeiro momento ocorre com a aprovação, em 1991, do 

Projeto de Lei nº 80/1991, do senador Eduardo Suplicy, que 

propunha o Programa de Garantia de Renda Mínima (PGRM), 

destinado a garantir uma renda correspondente a 2,25 salários 

mínimos atualmente, para todos os brasileiros residentes no país, 

maiores de 25 anos. Este projeto de lei foi fundamentado no Art. 

3º da CF de 1988, principalmente, visto que um dos objetivos 

constantes neste artigo acerca da República Federativa do Brasil 

é “III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais e regionais” (BRASIL, 1988). Segundo o 

referido senador, esta transferência de renda mínima seria 

viabilizada com o aumento da carga tributária. 
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O segundo momento, ocorrido também em 1991, se refere 

à proposta do senador José Márcio Camargo, a qual defende um 

Programa de Renda Mínima condicionada à política de educação. 

Ou seja, sua proposição assenta-se na transferência de um salário 

mínimo para todas as famílias que, independentemente de suas 

rendas, mantivessem seus filhos e dependentes da faixa etária de 

5 a 16 anos em escolas públicas. O objetivo desta proposta, 

conforme Silva et al. (2008, p. 29), “seria incorporar uma política 

compensatória a uma estruturante, como condição de 

enfrentamento da pobreza”. Neste caso, a política estruturante 

seria a educação.  

De maneira geral, a proposta supracitada acarretou duas 

inovações no âmbito dos programas de transferência de renda. A 

primeira consistiu em transformar a família em beneficiária, ao 

invés do indivíduo. Isto é, colocou a família como unidade básica 

de atenção desses programas. Quanto à segunda, esta consistiu 

em vincular a transferência de renda à educação, impondo a 

obrigatoriedade das crianças frequentarem a escola como 

condição elementar de acesso ao programa. O objetivo subjacente 

a esta proposição seria romper com o caráter assistencialista, 

através da incorporação de uma política estruturante que, neste 

caso específico, seria a educação.  

Nestes termos, a instituição da condicionalidade que 

contempla a família e a frequência escolar foi considerada uma 

inovação naquele momento, perdurando até os dias atuais na 

instituição e execução dos programas de transferência de renda, 

como veremos adiante.  

Em relação ao terceiro momento, iniciado em 1995, Silva, 

Yazbek e Di Giovanni (2004) evidenciam que se trata da 

implementação das primeiras experiências no âmbito da 
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transferência de renda dos Programas de Renda Mínima – 

principalmente o Bolsa Escola32 – que ocorreram nos municípios 

de Campinas, Ribeirão Preto e Santos (SP), bem como em 

Brasília (DF), estendendo-se posteriormente para outros estados 

e municípios brasileiros. Isso implicou em iniciativas, no âmbito 

do governo federal, em relação a estes programas, no ano de 1996, 

com o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) e o 

Benefício de Prestação Continuada (BPC). Posteriormente, em 

1999, estas experiências iniciaram-se em alguns estados 

brasileiros. Neste referido momento, o governo vigente, FHC, 

tratou a questão social e a pobreza de forma residual, uma vez que 

sua preocupação se limitava à estabilidade monetária, pois 

segundo os líderes políticos, apenas esta iniciativa poderia reduzir 

a pobreza e a miséria da população.  

O quarto momento, iniciado em 2001 – penúltimo ano do 

governo de FHC – foi marcado por um desenvolvimento 

significativo no campo dos programas de transferência de renda 

no país. Ao longo deste ano, foram criados, na esfera do governo 

federal, os seguintes programas: Bolsa Escola, Bolsa 

Alimentação, Vale Gás, Bolsa Renda, entre outros. Além destes, 

ocorreu também a ampliação dos programas do governo federal, 

criados em 1996, referenciados no terceiro momento. 

Evidenciou-se ainda neste momento a discussão sobre uma Renda 

de Cidadania, que se destinaria a todos os brasileiros, sem 

restrições, e aos estrangeiros residentes no país por cinco ou mais 

anos, possibilitando dessa forma a passagem de uma Renda 

Mínima para uma Renda de Cidadania. Todavia, o acontecimento 

                                                           
32 O programa Bolsa Escola possui a denominação oficial de Programa 

Nacional de Renda Mínima vinculado à Educação. 
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mais significativo que marcou este momento foi o lançamento do 

livro “Renda de Cidadania: a saída é pela porta”, em 2002, de 

autoria do senador Eduardo Suplicy.  

No que tange ao quinto momento, inaugurado em 2003, 

correspondendo ao primeiro ano do governo Lula, ocorreu uma 

proposta de Unificação dos Programas de Transferência de 

Renda33, culminando na institucionalização do Programa Bolsa 

Família, que foi lançado neste mesmo ano. Em 2004, ocorreu a 

criação do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome (MDS), substituindo, respectivamente o Ministério da 

Assistência Social e o Ministério de Segurança Alimentar e 

Combate à Fome. Também foi sancionada a Lei de Renda Básica 

de Cidadania, com base no Projeto de Lei nº 266/2001 do senador 

Eduardo Suplicy. Além destas inovações, também houve, 

conforme Silva, Yazbek e Di Giovanni (2004): “[A] elevação dos 

recursos orçamentários destinados ao desenvolvimento de 

Programas de Transferência de Renda no orçamento de 2004 para 

R$ 5,3 bilhões, segundo dados oficiais, representando mais que o 

dobro de 2002” (p. 94). 

Este momento pode ser considerado como um dos mais 

importantes no desenvolvimento dos programas de transferência 

de renda no Brasil, visto que o governo Lula priorizou o 

enfrentamento da fome e da pobreza, destacando as políticas 

sociais como essenciais na implementação deste projeto. Nessa 

direção, o governo buscou articular tais políticas “a uma Política 

                                                           
33 Os programas inicialmente unificados, que resultaram no Programa Bolsa 

Família, foram os seguintes: Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Vale Gás e 

Cartão Alimentação (SILVA; YAZBEK; DI GIOVANNI, 2004).  
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Econômica que propicie o crescimento, a redistribuição de renda 

e a elevação dos níveis de emprego” (SILVA, 2006, p. 28).  

Após estas considerações sobre os cinco momentos mais 

significativos do desenvolvimento dos programas de 

transferência de renda no Brasil, pontuaremos algumas 

características do Programa Bolsa Família. Além disso, 

ressaltaremos alguns dos desafios, dos limites e das 

possibilidades referentes ao programa, para posteriormente 

destacarmos o lugar da assistência social no âmbito desta 

estratégia governamental de combate à pobreza. 

Nessa perspectiva, ressaltamos em princípio que o 

Programa Bolsa Família pode ser considerado o principal 

programa de transferência de renda do Brasil, sendo o maior da 

sua história. A sua proposta, conforme mencionamos 

anteriormente, assentou-se na unificação dos Programas de 

Transferência de Renda existentes no país.  

Do ponto de vista institucional, o programa foi criado pela 

Medida Provisória nº 132 de 20 de outubro de 2003, que se 

transformou na Lei nº 10.836, datada de 09 de janeiro de 2004, 

sendo regulamentada em 17 de setembro de 2004, pelo Decreto 

nº 5.209.  

De maneira abrangente, o Programa Bolsa Família foi 

desenvolvido como parte integrante da estratégia do programa 

Fome Zero34, tendo os seguintes objetivos principais: “Combater 

                                                           
34 O programa Fome Zero se refere a uma estratégia do governo federal, 

representada por um conjunto de políticas governamentais e não-

governamentais, que tem como objetivo principal erradicar a fome e a 

desnutrição no território brasileiro. Os principais programas componentes do 

Fome Zero são: “Bolsa Família; Programa de Aquisição de Alimentos da 

Agricultura Familiar (PAA); Programa Nacional de Alimentação Escolar 
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a fome, a pobreza e as desigualdades por meio da transferência de 

um benefício financeiro associado à garantia do acesso aos 

direitos sociais básicos – saúde, educação, assistência social e 

segurança alimentar” (SILVA et al., 2008, p. 34); como também 

“promover a inclusão social, contribuindo para a emancipação 

das famílias beneficiárias, construindo meios e condições para 

que elas possam sair da situação de vulnerabilidade em que se 

encontram” (MDS apud SILVA et al., 2008, p. 34). 

O PBF apresenta um diferencial em relação aos programas 

anteriormente implementados, o qual é representado pela 

proteção à família, e não apenas ao indivíduo. Desse modo, a 

referida lei de sua criação, localizada ano Art. 2º, parágrafo 1º, 

apresenta a definição de família para os fins dispostos na lei: 

 

I – família, a unidade nuclear, eventualmente ampliada por outros 

indivíduos que com ela possuam laços de parentesco ou de afinidade, 

que forme um grupo doméstico, vivendo sob o mesmo teto e que se 

mantém pela contribuição de seus membros (BRASIL, 2004). 

 

Conforme consta no site do MDS, os três eixos principais 

do PBF são: a concepção de que a transferência de renda promove 

o alívio imediato da pobreza; o entendimento de que as 

condicionalidades devem ser cumpridas pelos usuários do 

programa, uma vez que reforçam o acesso aos direitos sociais 

básicos nas áreas de educação, saúde e assistência social; e, a 

convicção de que as ações e programas complementares têm o 

                                                           
(PNAE); Programa de Construção de Cisternas; Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF); Restaurantes Populares e 

Centros de Referência de Assistência Social (CRAS)” (SILVA et al., 2008, p. 

14). 
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objetivo de que as famílias se desenvolvam socialmente, com 

vistas a superar a vulnerabilidade a que estão submetidas. 

Para a efetiva implementação do PBF, o governo federal 

deposita uma quantia – diga-se irrisória – para as famílias 

beneficiárias, que pode ser sacada através do cartão magnético, 

sendo geralmente emitida em nome da mulher responsável pela 

família. Este valor varia em função dos seguintes fatores 

objetivos: tamanho da família, renda per capita35 e idade dos seus 

membros.  

A seleção das famílias para o PBF ocorre baseada nas suas 

informações, constantes no Cadastro Único para Programas 

Sociais do Governo Federal (Cadastro Único ou simplesmente 

Cadúnico), que é um instrumento que identifica e caracteriza as 

famílias de baixa renda36, buscando conhecer a sua realidade 

social. O município registra estas informações no Cadastro Único 

e o MDS seleciona, de maneira automática, as famílias que 

receberão o benefício. É importante também salientar que, apenas 

a inserção do Cadastro Único, não significa que as famílias sejam 

incluídas imediatamente no PBF. 

Assim, além do Cadastro Único, outros sistemas são 

utilizados na operacionalização do programa. Entre estes, 

destaca-se o Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família 

(SIGPBF), destinado aos gestores e técnicos municipais, e 

também aos coordenadores e técnicos estaduais que atuam na 

gestão do programa. O SIGPBF se constitui numa ferramenta 

                                                           
35 O valor da renda per capita, considerado atualmente para elegibilidade das 

famílias no PBF, é de até R$ 77,00 para as famílias extremamente pobres, e, 

entre R$ 77,01 e R$ 154,00 para as famílias pobres (www.mds.gov.br). 
36 Os programas inicialmente unificados, que resultaram no Programa Bolsa 

Família, foram os seguintes: Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Vale Gás e 

Cartão Alimentação (SILVA; YAZBEK; DI GIOVANNI, 2004).  
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auxiliar que tem por objetivo permitir aos gestores o 

acompanhamento das informações referentes ao programa, a 

exemplo dos cadastros e das condicionalidades. Ele também torna 

mais eficiente o processo de comunicação da gestão municipal e 

esta, como também auxilia na comunicação entre a gestão 

municipal, a estadual e o MDS. 

Outro sistema integrante do processo de operacionalização 

do PBF consiste no Sistema de Benefícios ao Cidadão (SIBEC), 

que foi desenvolvido e disponibilizado pela CAIXA para os 

municípios operacionalizarem as atividades de gestão dos 

benefícios do PBF. Através dele, torna-se possível, por meio de 

senha individualizada do gestor ou de alguém cadastrado por ele 

para operar o sistema, realizar consultas sobre a situação dos 

benefícios, como também administrá-los, realizando bloqueios, 

desbloqueios, cancelamentos e reversões de cancelamentos. O 

usuário do SIBEC ainda pode acessar a listagem das famílias 

beneficiárias de um determinado estado ou município, como 

também o calendário de pagamentos dos benefícios do programa. 

Quanto à gestão do PBF, sua dinâmica ocorre de forma 

descentralizada e “compartilhada” entre a União, estados, Distrito 

Federal e municípios. Isso demanda avaliação e controle social 

eficazes no âmbito da administração. Na concepção de Silva 

(2008), uma administração municipal competente tecnicamente 

para assumir suas devidas atribuições e uma sociedade civil 

organizada e atuante no campo do controle social, ainda são 

conquistas a serem alcançadas no Brasil. 

Outra característica relevante a se destacar, no âmbito de 

ação do PBF, diz respeito à transferência monetária mediada pelo 

programa, a qual depende do cumprimento das condicionalidades 

por parte dos seus usuários. O conjunto dessas exigências 
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condicionais deve ser efetuado nas esferas das políticas de 

educação, saúde e assistência social, e devem reforçar o acesso 

aos direitos sociais básicos nestas três áreas. 

No que tange à condicionalidade referente à saúde, a 

exigência é de que as famílias acompanhem o cartão de 

vacinação, como também o crescimento e o desenvolvimento das 

crianças menores de sete anos; esta tarefa fica sob a 

responsabilidade das mulheres que estejam na faixa etária de 14 

a 44 anos. Além disso, caberá também às mulheres, quando 

gestantes ou lactantes – nutrizes – realizar o pré-natal e fazer o 

acompanhamento da sua saúde e a do bebê. 

No tocante à condicionalidade pertinente à educação, as 

crianças e os adolescentes que estiverem na faixa etária de 6 a 15 

anos, pertencentes às famílias beneficiárias, deverão estar 

matriculados em estabelecimento de ensino e ter frequência 

mensal mínima de 85% da carga horária. Enquanto isso, para os 

estudantes entre 16 e 17 anos, a frequência mínima exigida é de 

75%. 

Quanto à assistência social, as crianças e os adolescentes 

com até 15 anos de idade, que estejam em situação de risco social, 

ou que tenham sido retiradas do trabalho infantil pelo Programa 

de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), devem participar dos 

Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 

do próprio PETI, e ter uma frequência de, no mínimo, 85% da 

carga horária mensal. 

As informações referentes ao cumprimento destas 

condicionalidades na educação e na saúde devem ser registradas 

e enviadas periodicamente pelas respectivas áreas para o MDS. O 

acompanhamento dessas informações – do cumprimento ou não 

das condicionalidades – pode ser realizado pela gestão do 
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programa, através do Sistema de Gestão de Condicionalidades 

(SICON), que se trata de uma ferramenta de gestão das 

condicionalidades do PBF. Vale destacar que o SICON está 

integrado ao SIGPBF, sistema já referido anteriormente. 

O regimento do PBF adverte que, caso a família tenha 

quaisquer dificuldades para cumprir qualquer uma das 

condicionalidades, deve buscar orientações com o gestor 

municipal do programa, como também procurar o Centro de 

Referência de Assistência Social (CRAS) ou Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), 

dependendo do nível da sua situação social, ou ainda, a equipe de 

assistência social do município.  

O objetivo de todas estas alternativas seria auxiliar a família 

a superar a dificuldade enfrentada. Porém, se mesmo assim 

persistir o descumprimento das condicionalidades previstas, as 

famílias usuárias podem sofrer algumas sanções, as quais são 

gradativas, começando por uma simples advertência e 

estendendo-se “do bloqueio do benefício por 30 dias à suspensão 

por 60 dias, e o cancelamento do benefício” (SILVA et al., 2008, 

p. 47). Porém, é importante salientar que o desligamento 

definitivo de uma família se constitui um processo longo, apenas 

ocorrendo, conforme Silva et al. (2008), após o descumprimento 

pela quinta vez consecutiva de certa condicionalidade, aliado ao 

fato de que seja comprovado que tal descumprimento foi 

efetivamente de responsabilidade da família em questão37. 

                                                           
37 Na realidade de alguns municípios brasileiros, o que ocorre é totalmente 

destoante desta determinação. Por vezes, muitas famílias não conseguem 

cumprir as condicionalidades por ausência de condições sociais, devido à 

situação vulnerável em que se encontram. Nestes casos, o benefício acaba 

sendo cortado sem que a gestão tenha conhecimento da situação de tais 
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Após apresentar as principais características do PBF, 

salientaremos algumas observações adicionais, delineando os 

seus desafios e limites, como também as suas possibilidades.  

Enfatizamos também que um dos desafios e limites postos 

ao PBF, apresentado por Silva et al. (2008), diz respeito à questão 

da focalização. Segundo estes autores, tal programa “se orienta 

pela focalização em famílias consideradas pobres ou 

extremamente pobres” (p. 50). Ou seja, o programa é focalizado 

em determinados grupos da população, considerados vulneráveis 

e excluídos do restante da sociedade, devido à condição de 

pobreza que se encontram. 

Esse aspecto implica em problemas na execução do próprio 

conceito de focalização, no âmbito dos programas de 

transferência de renda. Tais problemas são muito prováveis de 

acontecer, levando-se em consideração o fato de que milhares de 

municípios brasileiros possuem diversidades regionais nas 

esferas política, econômica e social, podendo por isso ocorrer 

distorções de focalização do seu público-alvo, como são os casos 

da duplicidade de cadastro e das famílias beneficiárias com renda 

per capita acima do limite estabelecido pelo programa, ou seja, 

casos de inclusões indevidas. Concomitante a este problema, 

pode também ocorrer a não-inclusão ou a demora na “fila de 

espera” de famílias consideradas aptas para participar do 

programa, isto é, que estão dentro do perfil estabelecido.  

                                                           
famílias. Ou seja, sem conhecer os efetivos problemas que levou-as ao 

descumprimento da condicionalidade, visto que é o sistema operacionalizador 

do programa quem o faz, caso não constate as atualizações cadastrais 

periódicas das famílias nas três áreas das condicionalidades – saúde, educação 

e assistência social. 
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Porém, com vistas à minimização das consequências desta 

problemática, o governo vem tomando algumas medidas, a 

exemplo do aperfeiçoamento dos sistemas operacionalizadores 

do programa. 

Outra questão problematizada pelos autores consiste no fato 

de que apenas o critério da renda seja o único utilizado para a 

inclusão das famílias no programa. Tal questionamento é feito em 

função de que o valor da renda per capita para elegibilidade no 

programa é extremamente baixo para caracterizar as famílias 

como pobres ou extremamente pobres. Ou seja, o nível restrito de 

focalização utilizada conduz a uma situação de exclusão de 

muitas famílias que vivem em situação de pobreza, mas que não 

podem usufruir do benefício porque sua renda ultrapassou, às 

vezes apenas alguns centavos, do limite estabelecido pelo 

programa. 

Além disso, acrescentam os autores que, 

 

[...] o valor do benefício também extremamente baixo pouco contribuirá 

para a ultrapassagem da linha de pobreza por parte das famílias 

atendidas, podendo apenas proporcionar uma ‘integração’ precária, 

marginal e em nível de sobrevivência (SILVA et al., 2008, p. 51). 

 

Além dos obstáculos discutidos acima, Silva (2006) 

apresenta alguns limites e possibilidades relacionados aos 

programas de transferência de renda em geral, mas que se 

enquadram perfeitamente ao PBF.  

Quanto aos limites, podemos apresentar alguns descritos 

pela autora. Nessa direção, o primeiro diz respeito ao fato de que 

o baixíssimo valor do benefício transferido às famílias é incapaz 

de produzir um considerável impacto na redução da pobreza 

destas famílias e do país como um todo. Para a autora, o máximo 
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que ele pode fazer é auxiliar na reprodução biológica desses 

indivíduos. Outro também mencionado está relacionado ao valor 

da renda per capita definido para as famílias acessarem o 

benefício do programa, o qual também é extremamente baixo, 

permitindo que apenas as famílias que estão em situação de 

extrema miserabilidade social e pobreza sejam selecionadas. 

A referida autora continua a problematizar os limites do 

PBF, admitindo o fato de que a renda utilizada como critério de 

acesso ao programa por si só é incapaz de dimensionar e 

caracterizar o fenômeno multidimensional da pobreza. Aliado a 

este aspecto, alega que os recursos (financeiros, institucionais, 

humanos, dentre outros), existentes na grande maioria dos 

municípios brasileiros, são insuficientes para operacionalizar 

satisfatoriamente o programa, sinalizando a fragilidade e a 

inexistência de uma rede de serviços sociais eficientes e capaz de 

atender adequadamente as famílias que fazem parte do programa. 

Por último, destaca o aspecto referente à autonomização das 

famílias que recebem o benefício do PBF, a qual é limitada pelo 

próprio perfil de pobreza extrema que caracteriza a população 

atendida. 

Quanto às possibilidades, a autora apresenta uma variedade 

de alternativas, porém salientaremos apenas as principais. A 

primeira delas diz respeito ao fato de que os resultados 

decorrentes do programa têm um significado real para as famílias 

beneficiárias, isso porque o programa proporciona, a algumas 

famílias marginalizadas socialmente, um acesso efetivo a uma 

renda monetária. Outra possibilidade apontada pela autora 

reconhece que a transferência do benefício, que é realizada 

diretamente aos usuários, através do cartão magnético, estaria 

conduzindo a obtenção de algumas conquistas, como, 
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[...] maior liberdade das famílias na aquisição de bens e serviços que 

atendam melhor suas necessidades; reduzir possibilidades de corrupção 

com menos intermediações; contribuir para a simplificação do sistema 

e redução de custos de administração ou custos meios, além da 

possibilidade de redução de práticas clientelistas (SILVA, 2006, 29). 

 

Apesar de a autora salientar os aspectos positivos do uso do 

cartão de crédito pelo usuário, destaca também a ocorrência, em 

alguns casos, da apropriação deste cartão pelos comerciantes da 

localidade. Neste caso, salienta que o referido documento tem sua 

finalidade invertida, e até mesmo pervertida, uma vez que é 

utilizado como se fosse um cartão de crédito para pagamento das 

dívidas efetuadas pelos usuários nestes estabelecimentos, 

reproduzindo assim o tradicional costume de “comprar fiado”.  

Quanto às condicionalidades impostas pelo programa para 

o cumprimento, por parte dos seus usuários, a referida autora 

entende que existem desafios e problemas a serem enfrentados 

neste âmbito. Nesse sentido, cita três aspectos relevantes nesta 

esfera: 

 

Primeiro, fere o princípio da não-condicionalidade peculiar ao direito 

de todo cidadão a ter acesso a um programa social quando este é 

necessário para sua sobrevivência; segundo, os serviços sociais básicos 

oferecidos pela grande maioria dos municípios brasileiros são 

insuficientes, quantitativa e qualitativamente, para atender às 

necessidades de todas as famílias; terceiro é onerosa e difícil a 

implantação de um sistema eficiente de controle dessas 

condicionalidades (SILVA, 2006, 29). 

 

E prossegue, afirmando que: 
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[...] além da instituição de uma transferência monetária [os programas 

de transferência de renda] implicam e demandam a expansão e 

democratização dos serviços sociais básicos de boa qualidade que, uma 

vez disponíveis, seriam utilizados por todos, sem necessidade de 

imposição e obrigatoriedade (SILVA, 2006, 29). 

 

Compreendemos, a partir desta assertiva, que o objetivo da 

redução da pobreza no Brasil não deve se limitar apenas à 

transferência de renda, mas à melhora e ampliação dos serviços 

sociais básicos – como saúde, educação, assistência social, 

trabalho, habitação – de forma que atenda a toda a população, 

beneficiárias ou não do PBF, de maneira satisfatória, sem 

necessitar de imposições ou obrigatoriedades, mas tão-somente 

porque estes serviços são necessários à vida em sociedade.  

Feitas essas digressões em torno do PBF, passaremos agora 

a discutir sobre os obstáculos mais prementes, colocados diante 

da política social de assistência – concebida formalmente 

enquanto política de seguridade – tendo em vista a prioridade 

governamental feita em relação aos programas de transferência 

de renda. 

Conforme já foi amplamente ressaltado neste trabalho, a 

política de assistência social é requisitada pelo ideário neoliberal 

brasileiro como uma forma de amenizar a questão social, acirrada 

principalmente pelo aumento do desemprego e pela crescente 

pauperização da população, devido à superexploração e 

precarização do trabalho. No que tange aos programas de 

transferência de renda, destacamos o governo do presidente Lula, 

que foi o maior responsável pelo seu incremento, tendo 

continuidade e proporcional incentivo no atual governo da 

presidenta Dilma. Desse modo, para esses governos de cariz 

neoliberal, a política de assistência social é considerada uma 
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estratégia de combate à extrema pobreza, uma vez que é por meio 

dela que os programas de transferência de renda – em especial o 

PBF – são realizados.  

Contudo, a partir da sua constituição enquanto componente 

da seguridade social, a assistência social deveria ser 

implementada de forma articulada com as outras políticas sociais 

que compõem a tríade – saúde e previdência social – visando à 

garantia dos direitos sociais dos usuários. 

Entretanto, apesar dessas novas requisições que lhe são 

feitas, a política de assistência social é realizada de maneira 

desarticulada e fragmentada das outras políticas sociais, sendo 

destinada a alcançar apenas os segmentos mais vulneráveis e 

miseráveis da população. Dessa maneira, a assistência social se 

caracteriza por meio de um processo de redução do seu caráter 

universalista enquanto política social, assumindo uma posição 

residual. Neste âmbito, as ações realizadas por seu intermédio 

estão voltadas não para o enfrentamento da questão social tomada 

em sua totalidade, mas apenas para amenizar uma das suas 

expressões mais contundentes: a pobreza e seus variantes. 

Para uma melhor compreensão sobre as novas requisições 

colocadas à política social de assistência brasileira na 

contemporaneidade, é preciso fazer um breve apanhado da 

conjuntura política em que o Brasil atualmente se encontra. Para 

isto, registramos como marco histórico deste período o modelo de 

gestão vigente a partir do segundo mandato do presidente Lula – 

denominado neodesenvolvimentismo38 – o qual impacta na 

                                                           
38 No que tange ao tema relativo ao neodesenvolvimentismo, é válido salientar 

que, no âmbito deste estudo, não nos aprofundaremos nesse paradigma 
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materialização da assistência social, principalmente no que se 

refere ao desenvolvimento de ações vinculadas aos programas de 

transferência de renda. 

Nessa direção, destacamos que a assistência social 

brasileira, na entrada dos anos 2000, tem registrado avanços 

consideráveis no tocante aos âmbitos jurídico-normativos, 

adquirindo centralidade na proteção social, notoriedade nacional 

e internacional, e integrando um novo modelo de governo, 

inaugurado na administração do presidente Lula, sendo 

denominado de “neodesenvolvimentista”39. De maneira 

concomitante à instauração desses processos, o governo de Lula, 

a partir do seu segundo mandato, é marcado pelo imperialismo 

econômico da financeirização e da transnacionalização – as quais 

têm efetivamente aprofundado a superexploração do trabalho40 – 

mas que são legitimadas politicamente em função do discurso 

propagado em defesa do crescimento econômico e do 

desenvolvimento social do país. 

Assim, a partir do final do século passado e início do novo 

milênio, o neoliberalismo passa, nos termos de Silva (2013), por 

“uma restauração do tipo social-liberalista”. Ou seja, o social-

liberalismo, definido como uma ideologia demandada pelas 

                                                           
político, uma vez que o nosso objetivo é pontuar apenas a sua relação com a 

política de assistência social. 
39 O neodesenvolvimentismo pode ser considerado como um novo modelo de 

gestão governamental, executado a partir do segundo mandato do presidente 

Lula, que tem suas raízes, segundo Castelo apud Silva (2013), “fincadas na 

matriz nacional-desenvolvimentista, porém com um ‘sentido conceitual 

inovador’, adequado às novas configurações do capitalismo contemporâneo, 

por isso o prévio adjetivo ‘neo’ ou ‘novo’ desenvolvimentismo” (p. 92). 
40A superexploração do trabalho é pressuposto dessas duas categorias, sendo 

objetivada na transição para o modelo de “acumulação flexível”. 
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agências multilaterais – Banco Mundial e Fundo Monetário 

Internacional – engloba o paradigma neoliberal com uma nova 

roupagem fundamentada no discurso da justiça social, a qual 

incorpora o binômio crescimento econômico e equidade social 

como ferramentas de enfrentamento da questão social. 

No Brasil, essa nova ideologia é assimilada como uma 

proposta de contrarreforma do Estado, sendo vigorosamente 

implementada na política social de assistência. Sua intenção 

explícita é fazer o enfrentamento dos efeitos mais gritantes da 

liberalização dos mercados, buscando manter a trajetória 

concentradora do capital e suas desigualdades. Nessa direção, 

tem-se que o social-liberalismo é implementado no Brasil por 

meio do neodesenvolvimentismo. Sobre esse modelo de gestão 

Silva (2013), ressalta que: 

 

Na análise de Sallun Jr. (2009), o modelo de governo do segundo 

mandato Lula se diferencia do neoliberalismo porque propõe um Estado 

forte, que intervém em favor da economia; e se diferencia, também, do 

nacional-desenvolvimentismo porque não almeja o mercado interno, 

mas constitui-se uma economia competitiva no plano internacional, por 

meio da atração das empresas transnacionais, do estímulo às inovações 

tecnológicas e dos investimentos de infraestrutura (SILVA, 2013, p. 

92). 

 

No que tange às funções do Estado brasileiro, 

desempenhadas neste estágio neodesenvolvimentista, tem-se que 

elas objetivam regular e impulsionar, de forma eficiente, o 

crescimento econômico e a inclusão social. Neste âmbito, o atual 

modelo da política de assistência social é respaldado no que 

Castel apud Silva (2013), denominou de “terceira via”, a qual 

propõe a conciliação das medidas macroeconômicas (citadas 
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acima), às medidas sociais que atuem sobre a questão social, 

promovendo simultaneamente a equidade e a justiça social. 

Após ter analisado as principais características relativas à 

atual conjuntura econômico-política brasileira, na qual a política 

social de assistência adquire novas formas e direção, refletiremos 

a partir de agora sobre os avanços e limites dessa política social. 

Faremos tal reflexão particularmente no que se refere à sua 

execução frente à prerrogativa defendida pelo 

neodesenvolvimentismo, que se traduz em crescimento 

econômico e justiça social. 

Desse modo, principiamos por evidenciar a conquista mais 

recente da política social de assistência, que consiste na 

institucionalização do Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS), ocorrida no ano de 2004. Como toda política social 

atende tanto às demandas do trabalho quanto às demandas da 

expansão do capital, desse modo, esse avanço da assistência 

social também tem suas funcionalidades requisitadas para o 

âmbito da expansão do capital no Brasil. 

O termo justiça social abordado, principalmente nos 

discursos do governo neodesenvolvimentista, é proveniente do 

conceito de equidade social – herdado da tradição liberal clássica, 

sendo incorporada pelo Banco Mundial e operacionalizada na 

perspectiva da inclusão social, permitindo o direcionamento da 

focalização da assistência social na extrema pobreza. Desse 

modo, tem-se também a prerrogativa da vulnerabilidade social, 

que remete à estratégia capitalista de responsabilizar os 

indivíduos pela sua condição social, propondo que o próprio 

indivíduo pobre construa alternativas de superação, como 

preconizam as orientações do Banco Mundial.  

A respeito disso, Silva (2013), aponta que: 
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O próprio marco regulatório recente da Assistência Social – não sendo 

imune à dinâmica conflitiva capital/trabalho – incorpora conceitos 

sociais-liberalistas, os quais visam à (re)naturalização da questão social, 

despolitizando-a, para blindá-la de qualquer reflexão que permita o 

tensionamento de suas causas fundantes: a expropriação e a exploração 

dos trabalhadores (SILVA, 2013, p. 94 – grifo do autor). 

 

A centralidade da assistência social também é favorecida 

pelo binômio crescimento econômico e redução da pobreza. 

Frente a ele, vale dizer que essa articulação é inédita na história 

do Brasil. Sobre a relação estabelecida entre esses dois elementos, 

Silva (2013) destaca que: 

 

No caso do crescimento econômico, as principais estratégias 

‘neodesenvolvimentista’ privilegiam a exportação de commodities e a 

atração das grandes empresas transnacionais e do capital financeiro, por 

meio dos investimentos estrangeiros diretos (IEDs). Na outra ponta, o 

desenvolvimento social seria alcançado por meio do fortalecimento dos 

programas sociais, com destaque para os programas de transferência de 

renda da política de Assistência Social (SILVA, 2013, p. 95). 

 

Seguindo essa direção, o neodesenvolvimentismo brasileiro 

promove o falacioso crescimento econômico pautado na atração 

das empresas estrangeiras para o país, cujas maiores parcelas da 

produtividade são reportadas paras as matrizes internacionais. 

Nesta relação, cabe à nação apenas os recursos referentes aos 

gastos próprios da produtividade, como o pagamento dos salários, 

entre outros. Isso repercute na ilusão do aumento dos empregos, 

e consequentemente, na diminuição da desigualdade social, que a 

mídia e as estatísticas realizadas pelos institutos repassam à 

sociedade. Contudo, na realidade, o que as empresas 
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internacionais encontram no Brasil é um solo propício para a 

expropriação e exploração da força do trabalho, uma vez que 

aumentam a sua lucratividade através da dilapidação dos recursos 

naturais e da exploração da força de trabalho barata e 

desqualificada dos trabalhadores.  

Sobre isso, a autora supracitada aponta que: 

 

A reversão positiva de indicadores sociais compõe o principal 

sustentáculo ideopolítico para o colaboracionismo em torno do modelo 

‘neodesenvolvimentista’ e, com ele, da apropriação que o grande capital 

internacional opera sobre o crescimento econômico (aparentemente) 

brasileiro e não, é pequeno o papel da Assistência Social nesse processo 

(SILVA, 2013, p. 96). 

  

Tomando como base o fato de que a geração de postos de 

trabalho é dada em função e à custa da degradação da renda do 

trabalho em seu conjunto, salienta-se que o aumento de empregos, 

defendido pelos organismos oficiais como um ganho para o 

governo neodesenvolvimentista, é respaldado no acréscimo para 

as ocupações com faixa salarial expressiva de um salário mínimo 

e meio, o que implica dizer que os cargos antes ocupados com 

salários maiores foram extintos em função da ampliação dos 

cargos com salários inferiores. Essa amplificação de empregos 

com faixa salarial menor favorece a ilusão da redução da 

desigualdade social porque retira o trabalhador que ganha um 

salário mínimo da margem da pobreza absoluta. Todavia, tal fato 

não significa que essa renda possibilite a satisfação das suas 

necessidades humanas básicas, como aponta as estatísticas. 

Outro fator que tem auxiliado na apropriação da riqueza 

produzida no Brasil pelo capital internacional são os amplos 

subsídios que o governo oferece por meio dos programas de 
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transferência de renda. Estes, além de possuírem suma 

importância no que concerne à reversão das estatísticas a favor do 

trabalho precário, são vistos pelo governo neodesenvolvimentista 

como uma estratégia de contenção da extrema pobreza. 

Nesse sentido, a política de assistência social tem sido o 

grande aval governamental na realização das ações com o 

objetivo de erradicação da pobreza. No contexto atual, o que 

existe nessa política é a predominância dos programas de 

transferência de renda, em detrimento dos serviços assistenciais. 

Ou seja, a política de assistência social tem se resumido à 

execução desses programas. Como eles são destinados a 

indivíduos extremamente pobres, a assistência acaba por se 

caracterizar como uma política pública reservada apenas aos 

pobres. Entretanto, essa caracterização leva a uma contradição 

sobre o que está exposto no Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS), que garante acesso a todos aqueles que necessitarem, 

para além da condição da extrema pobreza.  

Para um maior conhecimento a respeito dessa 

predominância dos programas de transferência de renda, Silva 

(2013), aponta que: 

 

O MDS (2010) relata que, incluindo o BPC e o PBF, a evolução dos 

recursos da Assistência Social na União teve um incremento real de 

255,4%; mas, excluídos esses programas, a expansão dos serviços 

socioassistenciais foi de R$ 2 bilhões, em 2004, para R$ 2,7 bilhões, 

em 2009, representando um incremento percentual de apenas 35% em 

cinco anos. Esses dados evidenciam a prevalência da transferência de 

renda como estratégia central da proteção social brasileira, no governo 

neodesenvolvimentista (SILVA, 2013, p. 98). 
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No âmbito da discussão realizada nesta subseção, é válido 

ressaltar o aspecto da assistência social ser uma política que 

possui historicamente uma estreita relação com a categoria 

trabalho, uma vez que, desde os primórdios de sua existência, foi 

destinada aos pobres. Isto é, estava direcionada para aquela parte 

da população que não possuía condições próprias de 

sobrevivência, ou porque fazia parte do exército industrial de 

reservas, ou porque havia nascido com alguma necessidade que o 

incapacitava para o trabalho. Além disso, a variável do trabalho 

também acarreta para o contexto social a elevação ou diminuição 

da desigualdade social, isto porque quanto maior o desemprego 

no país, maior será a pobreza e a desigualdade social. 

Tendo em vista esses fatores e o atual contexto de crise que 

o capitalismo contemporâneo vem enfrentando desde a década de 

1970, o qual Mészáros (2011) caracteriza como crise estrutural do 

capital, a exploração do trabalho tem sido cada vez mais 

intensificada pela flexibilização da produção e das relações 

trabalhistas, repercutindo assim no incremento das desigualdades 

sociais. De modo particular no Brasil, tem-se no contexto 

neodesenvolvimentista um esforço radical para enfrentar a 

extrema pobreza, ocasionada principalmente pelo incremento do 

desemprego e pelas condições deploráveis de trabalho, traduzidas 

nas subcontratações, nos baixos salários e nas terceirizações. 

Assim, no intuito de mascarar essa realidade que é contrária 

aos seus discursos neodesenvolvimentistas de crescimento 

econômico e justiça social, o governo se utiliza dos índices que 

apontam dados estudados isoladamente, sem relacioná-los com a 

totalidade do contexto social. A exemplo desses índices, destaca-

se o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), que vem 

divulgando sucessivas quedas no grau de desigualdade e 
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concentração dos rendimentos do trabalho desde 2002, 

capturadas pelo índice de Gini41. A respeito do índice de Gini, 

Silva (2013) aponta que “em agosto de 2009, o Instituto divulgou 

uma redução de 9,5% entre dezembro de 2002 (0,545) e junho de 

2009 (0,493)”. 

A autora defende que o decréscimo desse índice está 

relacionado à valorização do salário mínimo na base piramidal, 

em detrimento de ocupações com maiores salários; e com a renda 

oriunda da proteção social, em especial para as famílias mais 

carentes com o acesso ao PBF. Aqui se destaca a funcionalidade 

desse programa, no que se refere aos indivíduos que dependem 

única e exclusivamente dessa renda para “suprir” algumas das 

suas necessidades mais elementares. É válido ressaltar que esse 

programa não possui apenas um cariz social. Na verdade, ele tem 

muito mais um caráter econômico, uma vez que o governo se 

utiliza dele para alavancar a economia interna e acrescer o 

Produto Interno Bruto (PIB), já que a maioria da população que 

recebe esse benefício, juntamente com o BPC, são famílias que 

têm seus consumos voltados para o mercado interno, na 

expectativa de satisfazer suas necessidades humanas básicas. 

Assim, os investimentos realizados nessa política social se 

convertem em benefícios econômicos para o capital, tendo em 

                                                           
41 O Índice de Gini é um instrumento utilizado para medir o grau de 

concentração de renda em determinado grupo. Ele aponta a diferença entre os 

rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. Numericamente, varia de zero 

a um (alguns apresentam de zero a cem). O valor zero representa a situação de 

igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda. O valor um (ou cem) está no 

extremo oposto, isto é, uma só pessoa detém toda a riqueza. Na prática, o Índice 

de Gini costuma comparar os 20% mais pobres com os 20% mais ricos. 

(http://desafios.ipea.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id

=2048:catid=28&Itemid=23). 
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vista que os recursos alocados têm um efeito multiplicador que 

ultrapassa os efeitos dos investimentos da exportação de 

commodities agrícolas e do pagamento de juros. Ainda no que se 

refere ao índice de Gini, a autora relata que o Ipea vem 

demonstrando que os crescentes gastos no BPC e PBF são os que 

mais cooperam para a queda da desigualdade, confirmando que o 

gasto social, principalmente referente às transferências de renda 

para a população pobre, tem uma função “virtuosa” na sociedade 

brasileira.  

De acordo com o que o foi exposto, compreende-se que a 

assistência social desempenha um duplo movimento no bojo do 

governo neodesenvolvimentista: responde à proposta da justiça 

social – ainda que pelo viés da focalização na extrema pobreza e 

da reversão das estatísticas referentes à desigualdade social – e, 

contribui significativamente para o crescimento econômico, por 

meio dos programas de transferência de renda. Vale dizer que 

estes dois movimentos se constituem na estratégia central da 

proteção social brasileira no atual contexto, porque além de 

mascararem e simularem os índices da desigualdade social, 

servem como instrumentos para fins eleitoreiros e clientelistas, 

tutelando os usuários necessitados da renda disponibilizada pelos 

benefícios para sobreviver, como se o provimento das 

necessidades humanas básicas não fosse uma responsabilidade 

estatal. 

Diante do engodo proporcionado pela conivência dos dois 

movimentos mencionados, vale mencionar que a concretude da 

política de assistência social não visa à ascensão do indivíduo 

enquanto cidadão de direito, mas à condição de indivíduo que é 

pobre porque não busca melhores condições de vida, e por isso, é 

obrigado a sobreviver das migalhas que o Estado oferece. 
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Em resumo, evidenciamos o aspecto de que a política social 

de assistência brasileira, com respaldo no governo 

neodesenvolvimentista, desempenha a função de responder as 

duas faces pertinentes à estratégia capitalista. Em primeiro lugar, 

favorece aos trabalhadores com o complemento de renda – 

mesmo que dessa maneira reconheça a precariedade do trabalho. 

Em segundo lugar, é funcional ao capital em termos ideopolítico 

– com o alvitre do binômio: justiça social e crescimento 

econômico, bem como economicamente, através do retorno 

financeiro que os programas de transferência de renda 

proporcionam para a economia interna, uma vez que é a classe 

empobrecida que movimenta esses mercados municipais. 

Sobre a parcela da população, denominada por Furtado 

apud Silva (2013) de “minorias privilegiadas e miméticas” 

(p.100), Silva (2013) argumenta que eles 

 

[...] continuam investindo no capital financeiro, consumindo 

importados e transferindo para as grandes empresas transnacionalizadas 

a riqueza nacional, pela via desse consumo, pela concessão do direito 

da exploração espoliativa de nossos recursos naturais, dentre os quais a 

força de trabalho, e, ainda, pela via da mercantilização dos direitos do 

trabalho, como Previdência, Saúde e Educação (SILVA, 2013, p. 100). 

 

No bojo de uma economia mundializada através da abertura 

de mercado para as empresas transnacionais, entende-se que o 

Brasil jamais alcançará êxito frente à lucratividade dessas 

empresas no país, uma vez que a maior fatia da riqueza produzida 

é destinada às matrizes da empresa, isto é, à economia estrangeira. 

Aos trabalhadores restam os gastos com o consumo de bens e 

serviços próprios à sua sobrevivência, acrescidos do aumento da 

inflação desses produtos, já que a economia interna não lucra com 



 

115 

as investidas estrangeiras, e precisa do capital para o pagamento 

da dívida externa. Além disso, são os próprios trabalhadores que 

mantêm a superpopulação relativa que sobrevive dos recursos 

ofertados pelos programas sociais. 

Nesse sentido, constatamos que os atuais beneficiários dos 

programas de transferência de renda são constituídos pelos 

seguintes segmentos: os trabalhadores aptos que não conseguem 

se inserir no mercado de trabalho; os subocupados, com escassas 

rendas per capita familiares; e os excedentes da superpopulação 

relativa, que tiveram um aumento considerável desde a ofensiva 

neoliberal, a partir da década de 1990, e foi se aprofundando num 

processo de contrarreforma estatal. Sobre isso a autora 

supracitada relata que: 

 

Através daquela ofensiva, o desemprego estrutural, a reversão de 

direitos sociais e trabalhistas e a privatização dos bens e serviços 

públicos; o aumento da dívida pública interna e externa; inflação, 

perdas salariais e quebra dos laços de solidariedade e das estratégias e 

do poder de barganha dos trabalhadores, etc., enfim, novos processos 

de ‘expropriações secundárias’ (Fontes, 2010) forjaram, a ferro e fogo, 

o perfil adequado de trabalhadores para atender às atuais necessidades 

do capital de superexploração do trabalho (SILVA, 2013, p. 100-101 – 

grifo do autor). 

 

A resultante mais significativa desse processo avassalador, 

é que, atualmente, o subproletarido tardio42 é inserido em 

programas de governo. Estes programas se constituem em formas 

precárias de inserção ocupacional, a exemplo do 

                                                           
42 Condição do proletariado inserido em situação de extrema pobreza, acirrada 

em consequência da crise estrutural do capital. 
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empreendedorismo, dos pequenos negócios, da economia 

solidária, das produções familiares, dos novos arranjos produtivos 

locais, entre outros. O aspecto comum dessas iniciativas 

encontra-se no fato de que elas se constituem respaldadas na 

concessão de produtos e mercadorias que incorporam grande 

valor da mais-valia para o capital, e desconecta o trabalhador da 

remuneração adequada da jornada de trabalho, além da ausência 

de direitos sociais e trabalhistas.  

Conforme a supramencionada autora, esse contexto 

“consolida a inserção do Brasil na divisão internacional do 

trabalho como um ofertador de mão de obra barata, desqualificada 

e precária” (SILVA, 2013, p. 101). Desse modo, os trabalhadores 

não conseguem possuir uma renda que propicie o seu sustento, 

nem o de sua família, recorrendo aos programas sociais 

focalizados e compensatórios, na tentativa de atender aos limites 

mínimos de sua reprodução humana.  

Após as reflexões realizadas no âmbito desta subseção, 

conclui-se que a política de assistência social, oriunda das 

contribuições de renda do próprio trabalho, é requisitada pelo 

governo neodesenvolvimentista como uma política pública 

central na proteção social, uma vez que é responsável por 

promover a realização do binômio – justiça social e crescimento 

econômico. Para tanto, se utiliza dos programas de transferência 

de renda como as principais estratégias de combate à pobreza, 

com a finalidade de despolitizar a classe trabalhadora, 

impossibilitando qualquer crítica de sua parte aos mínimos 

sociais que lhes são repassados por meio dos programas de 

transferência de renda.  

Assim, a assistência social tem a incumbência de convencer 

os indivíduos aptos ao trabalho de que a condição de operário 
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protegido legalmente é um privilégio inatingível. Por isso, se não 

pode ser alcançado, os indivíduos devem buscar as saídas para 

essa contradição pela via do empreendedorismo e do emprego 

autônomo, ou pela via da dependência aos programas de 

transferência de renda.  

Dessa forma, Silva (2013), afirma que essa “política 

descaracteriza seus usuários da condição de trabalhadores e os 

caracteriza, apenas, como extremamente pobres” (p. 102 – grifo 

do autor). Compreendemos, a partir desta assertiva, que a 

principal funcionalidade da assistência social nos dias atuais é 

realizar a equalização da pobreza dos próprios trabalhadores, 

remetendo-os à aceitação da condição social a que estão 

submetidos, e impedindo-os de colocar em xeque a ordem 

capitalista. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O presente estudo esteve direcionado em função de analisar 

a condição da política social de assistência brasileira no âmbito 

da crise estrutural do capital e da estratégia neoliberal. Para tal 

propósito, realizamos uma ampla pesquisa bibliográfica e 

documental, preferencialmente respaldada no referencial teórico-

metodológico marxista. 

A trajetória teórico-metodológica realizada em função de 

efetivamente configurar o nosso objeto de pesquisa, denominada 

por Marx de “método do abstrato ao concreto”, levou-nos a 

investigar uma diversidade de fenômenos sociais. Dentre eles, 

sobressaíram-se os temas referentes à crise estrutural do capital; 

às estratégias pertinentes à reação burguesa, com destaque para o 

neoliberalismo; à contrarreforma do Estado brasileiro; à 

desestruturação da política de seguridade social; e à hegemonia 

dos programas de combate à pobreza, no contexto da política 

social de assistência. 

Ao longo do desenvolvimento da investigação, esses 

fenômenos foram amplamente problematizados a partir de uma 

análise protagonizada por eminentes especialistas das ciências 

sociais, permitindo-nos ao final entender os efetivos motivos das 

transformações regressivas vivenciadas pela política social de 

assistência brasileira. 

Após a elaboração da pesquisa e sua consequente exposição 

nas duas seções constitutivas deste trabalho, cabe-nos neste 

momento fazer as considerações finais acerca da efetiva 

configuração assumida pelo nosso objeto de estudo. 
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Nessa direção, destacamos em princípio o caráter nebuloso 

que a política social de assistência brasileira assume, com o 

advento do neoliberalismo nos anos 1990, implementado 

enquanto uma estratégia burguesa e ofensiva à crise estrutural do 

capital. Por influência deste ideal, houve a descaracterização da 

assistência de sua condição de política social para quem dela 

necessitasse – preconizada na Constituição Federal de 1988 – em 

detrimento da aquisição de um cariz de política social de combate 

à extrema pobreza. 

Para compreender essa condição notadamente nefasta, 

assumida pela política social de assistência na 

contemporaneidade, fez-se necessária a contextualização do 

processo de regressão dos direitos sociais conquistados pela 

classe trabalhadora, que se inicia com a desestruturação da 

política de seguridade social brasileira. Conforme demonstramos 

de maneira ampliada na primeira seção deste estudo, esta 

desestruturação foi propiciada pela contrarreforma do Estado, 

vigente no país a partir da década de 1990, com o governo FHC, 

a qual se deu influenciada pelo ideário neoliberal.  

O processo relativo à contrarreforma do Estado brasileiro 

atingiu o tripé da seguridade social – constituído pelas políticas 

sociais de saúde, previdência e assistência –, uma vez que, 

conforme a CF, essas políticas deveriam se realizar de maneira 

orgânica e articulada, visando à garantia dos mínimos sociais para 

os trabalhadores. Desse modo, a seguridade social sofreu um 

grande impacto com o advento da ideologia neoliberal, uma vez 

que foi atingida pelos seus princípios, favorecendo a 

implementação dos processos relativos à focalização, 

privatização e descentralização, no âmbito das suas políticas 

sociais constitutivas.  
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Tendo em vista a hegemonia dos princípios neoliberais na 

sociedade brasileira, o Estado passa a se desresponsabilizar do seu 

dever de garantir as condições mínimas de sobrevivência aos 

trabalhadores, culpabilizando-os pela sua condição de 

vulnerabilidade social. Assim, agregado à concepção de 

responsabilização individual, a intervenção estatal também se 

utiliza do denominado “terceiro setor”43 para incentivar ações de 

cunho filantrópico, simultaneamente estimulando as ações 

pertinentes à iniciativa privada. 

Em consequência desse processo avassalador, a perspectiva 

atual e hegemônica das políticas sociais torna-se marcada por 

uma visão reduzida da questão social como pobreza, sendo 

entendida, respectivamente, como problema individual, fato a-

histórico e falta de capacidade para obter renda. Nesse contexto, 

depreende-se que os sucessivos governos neoliberais brasileiros 

(FHC, Lula e Dilma), se utilizaram das políticas sociais como 

uma estratégia de combate à miserabilidade contemporânea, 

ocasionada pela precarização e inviabilidade do trabalho, as quais 

foram enormemente intensificadas através da flexibilização da 

produção e das relações trabalhistas.  

Assim, a questão social na particularidade brasileira, que 

tem seu fundamento na superexploração do trabalho e na 

passivização do movimento sindical, é aprofundada pelo aumento 

do desemprego e reduzida à extrema pobreza, constituindo-se 

numa de suas expressões mais contundentes. Com vistas ao seu 

enfrentamento, o Estado requisita a política social de assistência 

                                                           
43 Para Montaño (2004), o “terceiro setor” representa uma estratégia neoliberal, 

se constituindo numa função social com base nos valores de solidariedade, 

ajuda mútua e autoajuda.  
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para atender às demandas decorrentes da precarização do 

trabalho, já que, desde as suas protoformas, esta política social 

possui uma estreita relação coma categoria do trabalho. 

Particularmente a partir do segundo mandato do presidente 

Lula, que deu continuidade à expansão neoliberalista principiada 

por FHC, a política social de assistência ganha uma “nova” 

roupagem no tocante às suas funcionalidades, uma vez que, nesse 

período, o governo passa a se referenciar nos pressupostos 

neodesenvolvimentistas. Nessa direção, a assistência social é 

demandada para incorporar o binômio do discurso do 

neodesenvolvimentismo, a exemplo da justiça social e do 

crescimento econômico, os quais devem ser viabilizados por meio 

do agenciamento dos programas de transferência de renda, cuja 

centralidade caberá ao Programa Bolsa Família.  

Nos termos acima sumariado, compreende-se que a 

assistência social desempenha um duplo movimento enquanto 

aparato do governo neodesenvolvimentista, uma vez que 

responde à proposta da justiça social – ainda que pelo viés da 

focalização na extrema pobreza e da reversão das estatísticas 

referentes à desigualdade social –, e contribui significativamente 

para o crescimento econômico, por meio dos programas de 

transferência de renda. Ou seja, estes programas são considerados 

a estratégia central da proteção social brasileira no atual contexto, 

porque, além de mascararem e simularem os índices da 

desigualdade social, servem como instrumentos para fins 

eleitoreiros e clientelistas, tutelando os usuários necessitados da 

renda disponibilizada pelos benefícios para sobreviver, como se 

o provimento das necessidades humanas básicas não fosse uma 

responsabilidade estatal. 
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Dessa forma, destaca-se a dúbia funcionalidade da política 

social de assistência com foco nos programas de transferência de 

renda: responde às demandas do trabalho, no momento em que 

concede uma quantia monetária para suprir “algumas” 

necessidades elementares das pessoas excluídas do mercado de 

trabalho; e atende às demandas do capital, porque reverte o valor 

investido multiplicado para a economia. 

Ou seja, a política social de assistência, operacionalizada no 

atual contexto desenvolvimentista, tem se resumido à execução 

desses programas. Como eles são destinados a indivíduos 

extremamente pobres, acaba por se caracterizar como uma 

política pública reservada apenas aos pobres. Entretanto, essa 

caracterização contradiz o núcleo da proposta exposta no Sistema 

Único de Assistência Social (SUAS), que garante o seu acesso a 

todos aqueles que necessitarem, para além da condição da 

extrema pobreza. Portanto, é exatamente neste ponto que adquire 

destaque o caráter nebuloso que a política social de assistência 

vem desempenhando atualmente. 

Nessa direção, concluímos que a principal finalidade da 

assistência social nos dias atuais, realizada através dos programas 

de transferência de renda, é a equalização da pobreza dos próprios 

trabalhadores, remetendo-os à aceitação da condição social a que 

estão submetidos, uma vez que os impede de colocar em xeque a 

ordem capitalista. 

No âmbito destas considerações finais, gostaríamos 

também de ressaltar a contribuição que a realização desta 

pesquisa nos proporcionou, sobretudo no plano da formação 

profissional, ao nos permitir aprofundar os nossos conhecimentos 

acerca de uma temática relevante para o Serviço Social 

contemporâneo. Nesse sentido, salientamos o aspecto de que, por 
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seu intermédio, adquirimos um preparo teórico mais consistente 

para o efetivo enfrentamento do nosso futuro profissional, seja no 

âmbito dos processos acadêmicos – cursos de especialização, de 

mestrado e de doutorado – ou no contexto da intervenção 

profissional. 
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