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RESUMO

Este trabalho tem como objetivo analisar a reconfiguração da assistência social
brasileira a partir do processo de implementação do Sistema Único da Assistência Social
tendo como pano de fundo o Estado do Rio de Janeiro. Sendo assim, partimos da
compreensão de que a assistência social, política constituinte do tripé da seguridade social
brasileira desde a Constituição Federal de 1988, vem a partir dos anos 1990 e 2000,
assumindo uma centralidade em face da privatização da previdência e da saúde, no trato da
questão social no país, pautada na focalização dos segmentos mais pauperizados da sociedade.
É fato que a partir da Constituição de 1988, o Brasil passa a ter uma perspectiva da construção
de um padrão público universal de proteção social. A introdução da seguridade social
significou um grande avanço na política social brasileira, por representar a possibilidade da
estruturação, mesmo que tardia, de um sistema mais amplo de proteção social. Entretanto,
enquanto isso, no centro capitalista, o pós-1970 marca o avanço do neoliberalismo revelando
os sintomas de uma crise de acumulação, levando os países desenvolvidos a redefinirem suas
estratégias de acumulação e criando novas formas de subordinação da periferia ao centro. As
medidas de ajuste econômico e retração das políticas públicas de proteção social, tiveram
como base doutrinária o “Consenso de Washington”, pautados no objetivo de ajustar as
economias periféricas às necessidades do capitalismo central e com isso, exerce poderosa
influência sobre os governos da América Latina. E nesse contexto, ao focar no combate à
pobreza e eleger como público alvo de suas ações os mais pobres entre a população
pauperizada, o Sistema Único da Assistência Social (SUAS) no Brasil, se amplia e revela a
assistência social enquanto estratégica para o capital, ao se tornar o principal mecanismo de
enfrentamento das desigualdades sociais e caracterizar para uma parte da população como a
política de proteção social e não parte da proteção social no país.

Palavras-chave: Seguridade Social, Assistência Social, Neoliberalismo, SUAS e Proteção
Social.



ABSTRACT

This study aims to analyze the reconfiguration of Brazilian social assistance from the
implementation process of the SUAS from the State of Rio de Janeiro. Thus, we start from the
understanding that the social assistance, constituent policy of the tripod of Brazilian social
security since the Federal Constitution of 1988, comes from the years 1990 and 2000,
assuming a centrality in the face of privatization of social security and health, in the treatment
of the social issue in the country, based on the focus of the more impoverished segments of
society. It is a fact that from the 1988 Constitution, Brazil starts to have a perspective of the
construction of a universal public social protection standard. The introduction of social
security meant a major advance in Brazilian social policy, since it represented the possibility
of structuring, even if late, a broader social protection system. Meanwhile, in the capitalist
center, the post-1970s mark the advance of neoliberalism by revealing the symptoms of a
crisis of accumulation, leading the developed countries to redefine their accumulation
strategies and create new forms of subordination from the periphery to the center. The
measures of economic adjustment and retraction of public social protection policies were
based on the doctrine of the "Washington Consensus", based on the objective of adjusting
peripheral economies to the needs of central capitalism and with this, exerts a powerful
influence on the governments of America Latina. And in this context, by focusing on the fight
against poverty and choosing as the target audience for its actions the poorest among the
impoverished population, the SUAS in Brazil, broadens and reveals social assistance as a
strategic for capital, by becoming the main mechanism for coping with social inequalities and
characterizing a part of the population as social protection policy and not part of social
protection in the country.

Key-words: Social Security, Social Assistance, Neoliberalism, SUAS and Social Protection.



LISTA DE QUADROS, TABELAS E GRÁFICOS

QUADRO 1- VALOR DOS BENEFÍCIOS.........................................................................101

TABELA 1- PRODUTO INTERNO BRUTO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (2010-

2016).......................................................................................................................................123

GRÁFICO 1- PROGRESSÃO DO VALOR DAS TRANSFERÊNCIAS DE RENDA PARA

O PBF ( 2010-2015) - BRASIL............................................................................................108

GRÁFICO 2- RECURSOS PARA A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA EM REAIS/ MÊS E

ANO (2010-2016)...................................................................................................................132

GRÁFICO 3- RECURSOS PARA A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E

ALTA COMPLEXIDADE EM REAIS/ MÊS  (2010-2016)................................................132

GRÁFICO 4- RECURSOS PARA A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E

ALTA COMPLEXIDADE EM REAIS/ ANO  (2010-2016)...............................................133

GRÁFICO 5- SOMA DOS RECURSOS PARA A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E

ESPECIAL (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM REAIS/ ANO (2010-201............133

GRÁFICO 6- RECURSOS BPC EM REAIS/ ANO (2010-2016).......................................137

GRÁFICO 7- RECURSOS RMV EM REAIS/ ANO (2010-2016).....................................137

GRÁFICO 8-FAMÍLIAS CADASTRADAS CADÚNICO/ FAMÍLIAS BENEFICIADAS

PBF (2010-2016)....................................................................................................................139

GRÁFICO 9- PORCENTAGEM DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS EM RELAÇÃO ÀS

FAMÍLIAS CADASTRADAS (2010-2016)........................................................................140

GRÁFICO 10- RECURSOS PAGOS AO PBF EM REAIS/ MÊS E ANO (2010-

2016).......................................................................................................................................140



LISTA DE SIGLAS

ABED – Associação Brasileira de Ensino a Distância

ALCA – Área de Livre Comércio da Américas

BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento

BPC – Benefício de Prestação Continuada

CADUNICO – Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal

CENTRO-POP – Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua

CEPAL – Comissão Econômica para a América Latina e Caribe

CEPERJ- Centro Estadual de Estatísticas Pesquisas e Formação dos Servidores Públicos do

Rio de Janeiro

CIB - Comissão Intergestores Bipartite

CIEPS – Centros Integrados de Educação Pública

FONSEAS – Fórum Nacional de Secretários de Estado da Assistência Social

CIT – Comissão Intergestores Tripartite

CNEAS – Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social

CNAS – Conselho Nacional de Assistência Social

CNSS – Conselho Nacional de Serviço Social

CONGEMAS – Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social

CRAS – Centro de Referência da Assistência Social

CREAS – Centro de Referência Especializado da Assistência Social

DF – Distrito Federal

DOE – Diário Oficial do Estado

EAD – Ensino a Distância

ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente

FAT – Fundo de Amparo ao Trabalhador

FEEM – Fundação Estadual de Educação do Menor

FLUBEM – Fundação Fluminense do Bem-Estar do Menor

FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

FHC – Fernando Henrique Cardoso

FIA – Fundação para a Infância e Adolescência

FMI – Fundo Monetário Internacional

IAP’S – Instituto de Aposentadorias e Pensões



IAPAS – Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

IDH – Índice de Desenvolvimento Humano

IGD – Índice de Gestão Descentralizada

INAMPS – Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social

INPC – Índice Nacional de Preço ao Consumidor

INPS – Instituo Nacional de Previdência Social

INSS – Instituto Nacional do Seguro Social

IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

LBA – Legião Brasileira de Assistência

LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social

MDB – Movimento Democrático Brasileiro

MDS – Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

MDSA – Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário

MEC – Ministério da Educação e Cultura

MESA – Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome

MP – Medida Provisória

NAFTA – Tratado Norte-Americano de Livre Comércio

NIS – Número de Identificação Social

NOB – Norma Operacional Básica

NOB-RH – Norma Operacional Básica de Recursos Humanos

NRF – Novo Regime Fiscal

OCDE – Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico

OMC – Organização Mundial do Comércio

ONG’s – Organizações Não Governamentais

ONU- Organização da Nações Unidas

OS – Organização Social

PAC – Programa de Aceleração do Crescimento

PASEP – Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público

PBF – Programa Bolsa Família

PCD – Pessoa Com Deficiência

PCS – Programa Comunidade Solidária

PDC – Partido da Democracia Cristã

PDS – Partido Democrático Social



PDRE – Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado

PDT – Partido Democrático Trabalhista

PEC – Proposta de Emenda à Constituição

PETI – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil

PFL – Partido da Frente Liberal

PGRM – Programa de Garantia de Renda Mínima

PIB – Produto Interno Bruto

PIS – Programa de Integração Social

PMDB – Partido do Movimento Democrático Brasileiro

PNAS – Política Nacional da Assistência Social

PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento

PP – Partido Progressista

PPB – Partido Progressista Brasileiro

PRM – Programa Renda Melhor

PRMJ – Programa Renda Melhor Jovem

PROJOVEM – Programa Nacional de Inclusão de Jovens

PROMURJ– Programa de Municipalização no Estado do Rio de Janeiro

PSB – Proteção Social Básica

PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira

PSE – Proteção Social Especial

PT – Partido dos Trabalhadores

PTB – Partido Trabalhista Brasileiro

RMA – Registro Mensal de Atendimentos

RMV – Renda Mensal Vitalícia

SAA – Secretaria de Assistência Social

SEASDH – Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos

SNAS – Secretaria Nacional de Assistência Social

SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas

SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial

SENAT – Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte

SESI – Serviço Social da Indústria

SISC – Sistema de Informações do Serviço de Convivência

SUAS – Sistema Único da Assistência Social



SUS – Sistema Único da Saúde

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

UPP – Unidade de Polícia Pacificadora



SUMÁRIO

INTRODUÇÃO........................................................................................................................15

CAPÍTULO 1 - A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CONTEXTO DE CRISE

DO CAPITAL: desafios, contradições e tendências

1.1 –Crise, mundialização do capital e suas expressões contemporâneas................................23

1.2 –Neoliberalismo e política social nos países dependentes..................................................33

1.3 –Estado, “questão social” e Assistência Social...................................................................41

1.4 –Tendências do debate da Assistência Social no Brasil: proteção à precarização do

trabalho versus a saída via gestão.............................................................................................51

CAPÍTULO 2 - CONFIGURAÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL BRASILEIRA NO

SÉCULO XXI: DESAFIOS PARA A PROTEÇÃO SOCIAL

2.1–Formação sócio-histórica da Política de Assistência Social no Brasil: padrões e

contradições..............................................................................................................................60

2.2–Contrarreforma do Estado brasileiro:Assistência Social como política de Seguridade ?..69

2.3–As principais redefinições da política social no Brasil e a Política de Assistência Social

no governo Lula da Silva..........................................................................................................81

2.3.1 –A política de assistência social via programas de transferência de renda......................98

2.4 –Elementos essenciais da política social no governo Dilma Rousseff e a continuidade da

contrarreforma.........................................................................................................................107

CAPÍTULO 3 – A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BRASILEIRA A PARTIR DA

IMPLANTAÇÃO DO SUAS: UM RETRATO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

3.1 – Antecedentes históricos da rede socioassistencial.........................................................114

3.2 –Implantação do SUAS no Estado do Rio de Janeiro: caracterização e dados gerais......122

3.3 – Expansão da Assistência Social: dados do orçamento e financiamento nos tempos

atuais.......................................................................................................................................127

CONSIDERAÇÕES FINAIS..................................................................................................142

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS....................................................................................146

SITES CONSULTADOS........................................................................................................153



15

INTRODUÇÃO

O presente trabalho consiste na análise do processo de reconfiguração da assistência

social brasileira a partir da implementação do Sistema Único da Assistência Social tendo

como campo de estudo empírico o Estado do Rio de Janeiro. A escolha do tema é fruto de

minha inserção e de inquietações na área de assistência social, enquanto técnica de Serviço

Social há mais de uma década, cuja vivência proporcionou-me partilhar de questões inerentes

à dinâmica do SUAS.1

Iniciei meu exercício profissional enquanto assistente social na Secretaria de

Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda do Município de Armação dos Búzios /RJ, no ano

de 2005, na época, nomeada como Secretaria de Promoção Social. Trabalhei por um ano no

plantão social da Secretaria, posteriormente, por dois anos no Programa de Erradicação do

Trabalho Infantil (PETI), nos dois pólos que funcionaram no município e foram fechados em

2008, retornei ao plantão social e a partir de 2010, na coordenação municipal do Programa

Bolsa Família.

O referido município está situado na região litorânea do Estado do Rio de Janeiro, com

emancipação política administrativa ocorrida no ano de 1995 e população estimada em 31.067

(IBGE/2015), sendo, portanto, considerado município de Pequeno Porte II 2 conforme

classificação da Política Nacional da Assistência Social (PNAS).

Durante minha trajetória profissional na referida política, pude vivenciar o

atendimento ao público da assistência a partir do plantão social, depois, nos Centros de

Referência da Assistência Social com o início da implantação da PNAS e na construção do

SUAS, além de acompanhar a adesão do município aos Programas de Transferência de

Renda: Bolsa Família (2005) de âmbito Federal e Renda Melhor e Renda Melhor Jovem em

âmbito Estadual (2013). Para além dessas iniciativas, pude observar a tentativa de criação de

um programa municipal na mesma lógica de transferência de renda, cujo projeto se encontra

na pauta da Câmara dos Vereadores do município, para votação desde o ano de 2014.

Durante as mudanças de gestão do governo municipal, em uma década trabalho na

assistência, presenciei o fechamento de vários programas, projetos e equipamentos da política

1 O Sistema Único de Assistência Social (Suas) é um sistema público que organiza, de forma descentralizada, os
serviços socioassistenciais no país. Conta com um modelo de gestão participativa e articula os esforços e
recursos dos três níveis de governo para a execução e o financiamento da Política Nacional de Assistência Social
(PNAS).
2 Pequeno Porte II (município de 20.001 a 50.000 habitantes). PNAS/2004.
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de Assistência, como o PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) e os CRAS

(Centro de Referência da Assistência Social), mas não a interrupção do atendimento aos

beneficiários do Programa Bolsa Família, mesmo não se configurando como direito social que

possa garantir a proteção contra a precarização do trabalho no contexto atual. Os CRAS

sempre foram interrompidos ao final das gestões municipais, levando um tempo grande para

serem reabertos, após a instalação do novo governo e das novas propostas de ação. O PETI

fora fechado definitivamente.

A execução do PBF no município de Búzios, desde a adesão ao programa pela

prefeitura, sempre se manteve e em algumas conjunturas houve a redução de equipe ou

mudança da mesma, diminuição de espaço físico e recursos para a sua manutenção, mas a

consulta de benefícios e a atualização dos cadastros nunca foram interrompidas, tanto por ter

sempre contado um funcionário concursado, que possibilitava a continuidade das ações

mesmo mediante a troca da gestão, quanto pela pressão dos beneficiários para não perder o

benefício ou o acesso às informações para sua aquisição ou manutenção.

O fechamento dos programas e ações vinculados a assistência social, ocorrem no

município, em parte, pela fragilidade que a política de assistência social vem carregando ao

longo dos anos e por outro, no município citado, especificamente sempre houve uma negação

da demanda, por parte dos gestores municipais.

No ano de 2013, houve a adesão do município ao Programa da Renda Melhor (PRM) e

ao Programa Renda Melhor Jovem (PRMJ), programas de transferência de renda do Estado

do Rio de Janeiro, instituídos nos mesmos moldes do PBF. Inclusive, utilizando a mesma base

de dados para a seleção de beneficiários que é o Cadastro Único3, as diferenças consistiam

basicamente no critério de renda e no valor dos benefícios. Quando da chegada dos programas

PRM e PRMJ, as atenções voltaram - se para eles, e passou também a ser responsabilidade

dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), fazerem o acompanhamento e

principalmente o controle dessas famílias.

Então, os CRAS, parte integrante da Proteção Social Básica da política de assistência

social, tendo como público preferencial os beneficiários dos programas de transferência de

renda, conforme preconizam as orientações do Ministério de Desenvolvimento Social e

3 O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único) é um instrumento que
identifica e caracteriza as famílias de baixa renda. A partir de 2003, o Cadastro Único se tornou o principal
instrumento do Estado brasileiro para a seleção e a inclusão de famílias de baixa renda em programas federais,
sendo usado obrigatoriamente para a concessão dos benefícios do Programa Bolsa Família, da Tarifa Social de
Energia Elétrica, do Programa Minha Casa Minha Vida, da Bolsa Verde, entre outros. Também pode ser
utilizado para a seleção de beneficiários de programas ofertados pelos governos estaduais e municipais. Por isso,
ele é funciona como uma porta de entrada para as famílias acessarem diversas políticas públicas. (MDS)
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Combate à Fome (MDS) passam a dispor de seus recursos, humanos e materiais para reforçar

essa lógica de combate à pobreza, adotada pelo Governo brasileiro desde os anos de 1990,

como estudaremos ao longo desse trabalho.

As contradições narradas na realidade municipal acima serviram de inspiração para

que eu buscasse mais sobre o tema da implantação do Sistema Único da Assistência Social no

Estado e me estimularam a aprofundar os estudos relativos às configurações que a assistência

vem assumindo na atualidade; bem como o protagonismo dos programas de transferência de

renda nos municípios brasileiros, privilegiando para o estudo, o Estado do Rio de Janeiro

durante os governos Lula da Silva e Dilma Rousseff, passando pela implantação do SUAS no

referido Estado, até o ano de 2016.

Ao integrar as áreas de saúde, assistência e previdência social no âmbito da

seguridade, a Constituição de 1988 sinalizou para possibilidades de expandir as ações e o

alcance das mesmas. Ao tornar mecanismos mais sólidos e equânimes de financiamento,

buscou estabelecer um modelo de gestão capaz de dar conta das especificidades que cada

área possui e mantendo os princípios da proteção universal, democrática, distributiva e não

estigmatizadora.

Segundo Pereira (1998) é necessário mencionar que a seguridade social instituída

pela Constituição Federal de 1988, apesar de inovadora e de intencionar a construção de um

padrão amplo de direitos sociais, caracterizou-se como um sistema híbrido, que conjuga

direitos derivados do trabalho (Previdência), direitos de caráter universal (Saúde) e direitos

seletivos (Assistência).

Além disso, os princípios constitucionais como universalidade na cobertura,

uniformidade e equivalência dos benefícios, seletividade e distributividade nos benefícios,

irredutibilidade do valor dos benefícios, equidade no custeio, diversidade do financiamento

e caráter democrático e descentralizado da administração se aplicam diferenciadamente a

cada uma das políticas de seguridade social e não instituíram um sistema homogêneo,

integrado e articulado.

Além disso, como afirma Werneck Viana (2002), a seguridade social ficou apenas

sinalizada, não se concretizando em sua perspectiva ampla e universal, conforme havia

sido previsto. Nos anos 1990, a previdência, a saúde e a assistência social foram então

regulamentadas por leis distintas e receitas separadas.

É fato que a partir da Constituição de 1988, o Brasil passa a ter uma perspectiva da

construção de um padrão público universal de proteção social. A introdução da seguridade

social significou um grande avanço na política social brasileira, por representar a
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possibilidade da estruturação, mesmo que tardia, de um sistema mais amplo de proteção

social.

Entretanto, enquanto isso, no centro capitalista, o pós-1970 marca o avanço do

neoliberalismo a partir da crise capitalista de 1969-1973, revelando os sintomas de uma crise

de acumulação, levando os países desenvolvidos a redefinirem suas estratégias de acumulação

e criando novas formas de subordinação da periferia ao centro. (MOTA, 2009).

As medidas de ajuste econômico e retração das políticas públicas de proteção social

tiveram como base doutrinária o “Consenso de Washington” e tendo como operadores o

Banco Mundial4, o Fundo Monetário Internacional5 e a Organização Mundial do Comércio6,

pautados no objetivo de ajustar as economias periféricas às necessidades do capitalismo

central e com isso, vêm exercendo poderosa influência sobre os governos da América Latina.

A orientação neoliberal encontrou terreno fértil no Brasil, mesmo que sua introdução

mais intensa tenha sido retardada, se consolida nos anos de 1990 nesse ambiente político,

econômico e cultural reforçado pelo que se denominou de “Consenso de Washington”,

enquanto orientador de medidas de ajuste. (BEHRING, 2008).

Sendo assim, partimos da compreensão de que a assistência social, política

constituinte do tripé da seguridade social brasileira desde a Constituição Federal de 1988, vem

a partir dos anos 1990 e 2000, assumindo uma centralidade em face da privatização da

previdência e da saúde, no trato da questão social no país com ações focadas no combate à

pobreza e que o SUAS vem se constituindo enquanto facilitador das ações e estratégias de

transferência de renda dentro da política de assistência social brasileira.

No que se refere à política de seguridade social brasileira, enquanto avançam os

processos de mercantilização e privatização das políticas de saúde e de previdência, a

assistência social vem se ampliando, como política não contributiva e se transformando em

4 Organização internacional surgiu da Conferência de Bretton Woods (1944) para atender às necessidades de
financiamento da reconstrução dos países devastados pela Segunda Guerra Mundial. A instituição, que se
capitalizou a partir da venda de títulos ao mercado garantidos pelos países membros, mudou gradualmente seu
foco para os países em desenvolvimento, muitos dos quais se tornaram nações independentes no Pós-Guerra. A
estrutura da organização tornou-se mais complexa e deu origem a outras instituições – que hoje conformam o
grupo Banco Mundial. (MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES).
5 Fundo Monetário Internacional é uma organização internacional criada em 1944 na Conferência de Bretton
Woods, com o objetivo de regular e atuar diretamente no funcionamento do sistema financeiro mundial.
(MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES).
6 A Organização Mundial do Comércio (OMC) iniciou suas atividades em 1º de janeiro de 1995 e desde então
tem atuado como a principal instância para administrar o sistema multilateral de comércio. Tem por objetivo
estabelecer um marco institucional comum para regular as relações comerciais entre os diversos Membros que a
compõem. Suas origens remontam à assinatura do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT), em 1947,
mecanismo que foi responsável, entre os anos de 1948 a 1994, pela criação e gerenciamento das regras do
sistema multilateral de comércio. (MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES).
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um novo fetiche de enfrentamento à desigualdade social, na medida em que vem sendo

colocada como o principal mecanismo de proteção social brasileiro. (MOTA, 2010).

As políticas sociais no Brasil, historicamente estiveram submetidas ao interesses da

classe dominante e do sistema de produção do capital, e, portanto, subordinadas à política

econômica. Esse processo se repete na assistência social.

A expansão da política de assistência está pautada na focalização dos segmentos mais

pauperizados da sociedade, fato este percebido pelo aumento do orçamento público para os

Programas de Transferência de Renda e estagnação de recursos para as ações da Proteção

Social Básica e Proteção Social Especial. (MOTA, 2010).

Ao focar no combate à pobreza e eleger como público alvo de suas ações os

beneficiários da transferência de renda, dito os mais pobres entre a população pauperizada, o

Sistema Único da Assistência Social (SUAS), abre as portas para a consolidação dos moldes

da transferência de renda, estabelecendo uma via de mão de dupla, pois ao dar centralidade a

essa lógica, funcional à conjuntura política e econômica atual, também se consolida e ganha

centralidade dento da seguridade social brasileira.

Portanto, a relevância desse estudo se revela à medida que pretende contribuir para

compreendermos a lógica por trás da expansão da política pública da assistência social e da

centralidade que esta vem assumindo na seguridade social brasileira, enquanto estratégia do

capital, ao se tornar o principal mecanismo de enfrentamento das desigualdades sociais e

caracterizando se para uma parte da população como a política de proteção social e não parte

da proteção social no país.

O trabalho tem como objetivo apresentar a transição da aparência para a essência da

política da assistência social, com suas conquistas e desafios, no sentido de compreender e

desvelar o contexto em que se encontra inserida, isto é, num complexo de determinantes

econômicos, políticos, sociais e culturais.

Para isso, apresentar-se-á a concepção da política da assistência brasileira a partir do

processo de implantação do SUAS, tendo como palco, o Estado do Rio de Janeiro, a luz das

leis e regulamentações que nortearam e ampararam a configuração do seu processo de gestão.

A construção da pesquisa se deu por meio de pesquisa bibliográfica, envolvendo a

busca de livros, artigos, teses, dissertações e artigos em periódicos de revistas eletrônicas, que

subsidiassem a discussão da temática e da história recente da política de Assistência no

Estado do Rio de Janeiro, o que contou com a contribuição teórica de autores clássicos e

contemporâneos que desenvolvem uma abordagem conceitual crítica acerca dos processos

que perpassam a política de assistência social, principalmente no que se refere ao seu processo
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de centralidade dentro do Sistema Único da Assistência Social pela via da transferência de

renda no país e em particular, no Estado do Rio de Janeiro.

Também foi realizada pesquisa documental com base em teses de doutorado, estudos,

base de dados do Censo SUAS, IBGE, CEPERJ. Em  sites do Governo Federal e Estadual,

com informações referentes a orçamentos, equipamentos e repasse de recursos para a

assistência social no país e para os programas de transferência de renda.

Entre as leis e regulamentações que serão estudadas teremos: A constituição Federal

de 1988, a Lei Orgânica da Assistência Social (8.742/1993), a Lei 12.435 de 2011 que altera a

LAOS, a Política Nacional de Assistência Social – PNAS (2004) e a Norma Operacional

Básica – NOB/ SUAS (2005) e seus textos preliminares e a Tipificação Nacional dos Serviços

Socioassistenciais (Resolução 109 do Conselho Nacional da Assistência Social / CNAS).

O recorte temporal da análise compreende o período que corresponde aos últimos anos

de governo do ex presidente Lula da Silva e de sua sucessora, a ex presidente deposta, Dilma

Rousseff, e alguns dos principais impactos da conjuntura atual com as medidas regressivas do

governo Temer. Para a escolha do período mencionado, os fatores decisivos foram a

instituição do Programa Bolsa Família (2003) e a implantação do SUAS no Estado do Rio de

Janeiro.

O Estado do Rio de Janeiro foi escolhido com o intuito de delimitar o objeto de

estudo, está situado na região sudeste do país, tem população estimada em 2015 de

16.550.024 (dezesseis milhões, quinhentos e cinquenta mil e vinte e quatro) habitantes, com

92 municípios e rendimento nominal mensal domiciliar per capita da população residente de

R$ 1.193,00 (mil cento e noventa e três reais) (IBGE/2014). Contribuíram para essa escolha, a

carência de referências bibliográficas e sistematizações acerca do Estado e a crise política,

econômica e social, vivenciada nos dias atuais, que envolve escândalos de corrupção e corte

de gastos públicos em diversas políticas sociais. A forma violenta e repressora como o

governo vem se colocando diante de pautas caras para a área de assistência social e os

rebatimentos para a política, como o clientelismo e o nepotismo, na gestão de vários

programas no âmbito do Estado no contexto neoliberal.

A apresentação da dissertação está estruturada em três capítulos e considerações finais.

No primeiro capítulo, será apresentado um estudo sobre a política de assistência social no

contexto de crise do capital, com seus desafios, contradições e tendências. Para tal, o capítulo

traz o debate sobre a crise estrutural do capital, os processos de mundialização e

financeirização da economia e suas expressões contemporâneas sobre a questão social em um

contexto geral. Em seguida, apresenta o debate sobre o neoliberalismo e seus efeitos sobre a
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política social, gerando enormes desafios para a proteção social, especialmente para os países

de economia dependente, aos quais passam a ter uma agenda governamental centrada no

combate à pobreza e desigualdade. Em outro item analisa-se a relação entre o Estado, a

questão social, a assistência social e sua relação com o trabalho, sob os ditames neoliberais. E

fechando o capítulo, adentraremos as tendências no debate da assistência social no Brasil e a

proposta de consolidação do SUAS via gestão.

Em um segundo momento, veremos as configurações da assistência social brasileira

no século XXI e os desafios para a proteção social especial. Será apresentado no primeiro

item do capítulo II, um histórico da política de assistência social brasileira, com seus padrões

e contradições, passando pela sua definição, na Constituição Federal de 1988, pela Lei

Orgânica da Assistência Social (LOAS) e sua posterior alteração, até as legislações mais

recentes como a Política Nacional da Assistência Social (PNAS), NOB-SUAS e a Tipificação

Nacional dos Serviços Socioassistenciais, tendo como pano de fundo a contrarreforma do

Estado brasileiro e sua repercussão para a seguridade social no país e em especial para a

assistência, além de discutir o papel da família nos serviços de proteção social atuais.

Seguindo o recorte temporal do estudo, serão elencados os principais elementos e redefinições

da política social no Brasil, atentando para as particularidades da política de assistência nos

governos Lula da Silva e Dilma Rousseff, e alguns dos principais desafios da conjuntura com

o governo Temer, com um destaque importante para o desenvolvimento dos programas de

transferência de renda no país, e a continuidade da contrarreforma capitalista em jogo no

cenário contemporâneo.

No terceiro e último capítulo, será analisada a política de assistência social no Estado

do Rio de Janeiro, a partir da implantação do SUAS. O capítulo terá início a partir dos

antecedentes históricos da rede socioassistencial no Estado. Prossegue com dados e

caracterizações gerais e da implantação do SUAS em seu território. Serão apresentados dados

do levantamento financeiro dos serviços da assistência social, dentro da proteção social básica

e da proteção social especial e dos programas de transferência de renda do Estado do Rio de

Janeiro, sua relação aos recursos repassados pelo Governo Federal, com a análise dos

referidos dados tendo como horizonte das discussões uma reflexão sobre as consequências do

contexto analisado para a assistência social e a relação com a proteção social brasileira e sua

funcionalidade ao capital.

As considerações finais, com base nos apontamentos e reflexões dos resultados

obtidos na pesquisa, aparecem ao final com reflexões no sentido de validar a hipótese inicial

de que a partir do hiperdimensionamento da assistência social dentro da seguridade social no
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país, com ações são focadas no combate à pobreza, na medida em que esse mecanismo é

funcional ao Estado e ao capital.
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CAPÍTULO 1 - A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CONTEXTO DE CRISE

DO CAPITAL: DESAFIOS, CONTRADIÇÕES E TENDÊNCIAS

1.1 – Crise, mundialização do capital e suas expressões contemporâneas

Partindo de uma análise com bases na razão dialética da teoria social crítica, na

perspectiva de prosseguir para além aparência dos fenômenos, é necessário situar nosso

objeto, isto é, a política de assistência social brasileira, no âmbito das transformações

societárias contemporâneas do modo de produção capitalista e suas repercussões para as

diversas esferas da vida social.

Será feita uma trajetória, a partir do entendimento das crises capitalistas, e em

particular da atual crise, e do movimento do capital para restaurar suas taxas de lucro, e as

consequências no campo econômico, político, social e cultural, inclusive para as políticas

públicas.

Buscaremos ir além da pseudoconcreticidade, entendida como um complexo de

fenômenos que habitam o cotidiano da vida humana e com sua regularidade, imediatismo e

evidência, penetram na consciência dos indivíduos e se apresentam como independente e

natural (KOSIK, 1976).

Para compreendermos a crise contemporânea do capital, partindo da tradição marxista,

devemos entender que a crise não é uma disfunção do capitalismo, mas sim parte constitutiva

do movimento contraditório do próprio sistema e do caráter intrinsecamente cíclico do

processo de acumulação capitalista.

As crises “não são nem o resultado do acaso, nem o produto de elementos exógenos

(...), elas correspondem, ao contrário, à lógica imanente do sistema, embora fatores exógenos

e acidentais desempenhem evidentemente um papel nas particularidades de cada ciclo”

(MANDEL,1990:1).

Segundo o marxista belga Ernest Mandel (1982), grande estudioso da dinâmica

capitalista, a partir dos anos 1945 até os dias atuais, o capitalismo entra numa subfase de sua

etapa monopolista, que ele chama de “capitalismo tardio” (ou maduro), ou seja, um período

em que se aprofunda a monopolização do capital e a automação (terceira revolução

tecnológica).
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O capitalismo tardio ou maduro caracteriza-se por um intenso processo de
monopolização do capital, pela intervenção do Estado na economia e no livre
movimento do mercado, constituindo-se oligopólios privados (empresas) e estatais
(empresas e fundações públicas) e, expande-se após a crise de 1929-1932 e,
sobretudo após a Segunda Guerra Mundial.” (BEHRING E BOSCHETTI, 2008, p
82/83).

Para Behring (2011), Mandel em O capitalismo tardio, sustenta que o

desenvolvimento do capitalismo não se orienta pela noção de equilíbrio, pois as rupturas de

equilíbrio são marcas de sua origem e leis de desenvolvimento.

Nesse momento as políticas sociais se generalizam num período de expansão,

resultante da exploração da força de trabalho realizada pelo fascismo e pela Segunda Guerra

Mundial, mostrando-se também como uma contratendência do capitalismo à crise de 1929,

que seguiu até os fins da década de 1960.

Tal crise teve início nos sistema financeiro americano e se espalha pelo mundo,

reduzindo drasticamente o comércio mundial, gerando o desemprego em massa e afetando a

legitimidade política do capitalismo. A partir da queda da Bolsa de Valores de Nova York e

da Grande Depressão de 1929-1932, as elites econômicas começam a perceber os limites do

mercado, se deixado à disposição de seus próprios movimentos.

Segundo Harvey (2011, p.18) “as crises financeiras servem para racionalizar as

irracionalidades do capitalismo. Geralmente levam a reconfigurações, novos modelos de

desenvolvimento, novos campos de investimento e novas formas de poder de classe”.

Como proposta de saída da crise de 1929, combinado às mudanças profundas no

mundo da produção, através do fordismo, que alcançou se ápice no pós-guerra, inclusive

através da indústria bélica, entra em cena o keynesianismo.7

Essa base material que passa a fornecer o fundamento para a expansão dos direitos

sociais, ganha espaço a partir do enfraquecimento dos argumentos liberais que ocorreu ao

longo da segunda metade do século XIX e início do século XX. Dois determinantes podem

ser destacados: sendo primeiro o crescimento do movimento operário que passou a ocupar

espaços importantes na sociedade, inclusive com as mudanças no mundo da produção, que

levaram ao fordismo.8 E o segundo, o próprio processo de acumulação capitalista baseado na

monopolização do capital, resultando na fusão e aquisição de empresas e, na criação de

7 Trata-se de uma teoria do início do século XX, baseada nas idéias do economista John Maynard Keynes, que
tem como principal bandeira a defesa da intervenção do Estado na economia visando o pleno emprego. Contudo,
a intervenção estatal deve ocorrer onde não haja a intervenção da iniciativa privada.
8 É um sistema de produção, criado no século XX pelo norte-americano Henry Ford, que tem como característica
principal a fabricação em massa, reduzindo os custos de produção e a barateando o produto, para que pudesse
vender ao máximo possível de consumidores.
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grandes monopólios, com a utilização de capital bancário e industrial, que deu origem ao

capital financeiro. (BEHRING; BOSCHETTI, 2008).

Agregado ao keynesianismo, o fordismo com seu objetivo de produção em massa e

acordos coletivos com os trabalhadores, representou nesse contexto, uma forma de regulação

das relações sociais. Foi implementado durante período anterior à “onda longa expansiva do

capital”, mas foi somente no contexto dos “anos gloriosos” que suas indústrias com

tecnologias mais maduras foram levadas aos extremos de racionalização e formaram a base

desse longo período de expansão pós-guerra que se manteve forte até aproximadamente os

anos de 1973.

Para Keynes, o Estado, a partir de sua visão de conjunto tem legitimidade para manter

o equilíbrio econômico, através de uma política de gastos e investimentos, além de estratégias

e técnicas anticíclicas, capazes de estimular a economia mesmo em períodos de depressão.

Na perspectiva keynesiana, o Estado, através do fundo público, tem um papel ativo na

administração macroeconômica, atuando na produção e na regulação das relações econômicas

e sociais. O bem estar deve ser buscado individualmente, entretanto, é aceitável as

intervenções estatais em áreas econômicas, visando garantir a produção, e em relação à área

social, o incremento das políticas sociais, principalmente para as pessoas consideradas

incapazes, como idosos, crianças e pessoas com necessidades especiais. (BEHRING;

BOSCHETTI, 2008).

A fase expansiva do capital maduro do pós Segunda Guerra Mundial, fundada no

pacto keynesianismo/ fordismo, levou a um aumento considerável da composição orgânica do

capital9. Sendo assim, o peso do longo período de pleno emprego dos “anos gloriosos” do

capital, e da força de organização e luta da classe operária, levou ao rompimento desse pacto e

com o perfil social-democrata das políticas sociais, dando início a uma recessão generalizada,

que se desenrola até os dias atuais.

Crescem as pressões para uma reconfiguração do Estado capitalista, articuladas a

reação burguesa à nova crise capitalista que se inicia no final dos anos de 1960 e início de

1970, com a busca do monopólio tecnológico direcionado à redução de custos salariais

diretos, através da automação.

9 Segundo Marx (2013), a composição orgânica do capital deve ser apreendida em duplo sentido: a partir da
perspectiva do valor e da matéria. Na primeira, ou “composição-valor”, a composição “é determinada pela
proporção em que se reparte em capital constante ou valor dos meios de produção e capital variável ou valor da
força de trabalho, soma global dos salários” (MARX, p. 689); na segunda (denominada por ele de composição
técnica) – como a composição funciona no processo de produção -, é determinada pela proporção entre a massa
dos meios de produção utilizados e a quantidade de trabalho exigido para seu emprego. Assim, a depender das
condições objetivas, essa relação pode ser tanto direta quando inversamente proporcional.
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Todas as contradições históricas do capitalismo estão concentradas no caráter duplo da

automação. Por um lado, ela representa o desenvolvimento aperfeiçoado das forças materiais

de produção, que poderiam em si mesmas, libertar a humanidade da obrigação de realizar um

trabalho mecânico, repetitivo, enfadonho e alienante. Por outro, representa uma nova ameaça

para o emprego e o rendimento, uma nova intensificação da ansiedade, a insegurança, o

retorno crônico do desemprego em massa, as perdas periódicas no consumo e na renda, o

empobrecimento moral e intelectual. (Mandel, 1990).

Conforme Mészaros (2011), ao tratar da crise e sobre a incontrolabilidade do capital, a

necessidade absoluta de satisfazer as exigências de uma expansão sem freios, traz também à

tona uma limitação histórica insuperável, que diz respeito não apenas à forma social e

histórica do capitalismo burguês, mas também em geral, a praticabilidade do sistema

capitalista.

Trata-se da última crise estrutural do capitalismo, que segundo Carcanholo (2011),

resultou, como qualquer outra crise do capital, da superprodução (superacumulação) e da

redução da taxa de lucro, que é a conseqüência da produção em excesso do valor-capital.

Tal crise aliada a altas taxas de inflação e baixas taxas de crescimento, provocou

grande aumento das dívidas dos bancos, e a recessão atingiu primeiramente o automobilismo

e a construção civil, se espalhando para o setor têxtil, de material de construção, de

eletrodomésticos e o petroquímico, sendo este último, responsabilizado pela detonação da

crise, enquanto outros setores se mantinham de forma desproporcional, no mesmo ritmo de

superabundância da onda de expansão. A partir daí as idéias neoliberais passaram a ganhar

terreno, como estudaremos no próximo capítulo.

Desta maneira, o capital procurou estratégias para recuperar a expansão alcançada no

período anterior, implementando um processo de reestruturação produtiva onde fosse possível

ampliar a capacidade de produção do excedente, sem aumentar o volume de capital aplicado,

com a finalidade de aumentar as taxas de lucro.

Por isso, a resposta do capital a esse primeiro aspecto de sua própria crise foi: (i)
pressão por desregulamentação e flexibilização dos mercados, em especial do
mercado de trabalho; (ii) política tributária regressiva, desonerando os altos
rendimentos; e (iii) redução do tempo de rotação do capital. (CARCANHOLO,
2008, p. 251).

Com a reestruturação produtiva, há a transição do regime de acumulação fordista para

o de acumulação flexível, com base no modelo de produção japonês, o toyotismo, no qual são

implantadas diversas formas de contratação e terceirização da mão de obra, com a
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flexibilização dos processos de trabalho e descentralização das unidades de produção,

envolvendo mudanças nos padrões de desenvolvimento desigual, tanto entre os setores como

entre as regiões, tanto entre setores como entre regiões, num movimento global.

A produção em massa de produtos padronizados, que marcou o regime fordista, cede
lugar à produção seletiva, preferencialmente de produtos de luxo, consumida por
não muito mais que 30% da população mundial, composta pelas classes médias e
proprietárias. Torna-se inútil para a produção uma parte da população destituída dos
meios de produção e da condição de vendedores de força de trabalho. Essa
população excedente, não por acaso, se transforma no foco das políticas
denominadas de transferência de renda ou renda mínima e ingressa, mesmo que
residualmente, nos mercados consumidores internos. (MOTA, 2009, p.61).

Conforme Harvey (1992) o mercado de trabalho no regime de acumulação flexível

está estruturado a partir de duas esferas, o centro e a periferia. No centro se encontram os

trabalhadores, com empregos em tempo integral, condições permanentes e em atividades

essenciais ao desenvolvimento das organizações, dispõem de uma maior segurança no

trabalho e algumas vantagens, mas que devem atender à expectativa da organização. O

número de trabalhadores que atuam no centro do sistema de produção é cada vez menor se

comparado aos que atuam na periferia.

Na periferia, os trabalhadores são divididos em dois subgrupos: há os que possuem

regime de trabalho em tempo integral, com habilidades que podem ser encontradas de forma

mais fácil no mercado e com menos acesso a oportunidades de carreira, o que leva a uma

intensa rotatividade, enfraquecendo inclusive a força sindical, e os que são ainda mais

flexíveis, pois se encontram em regimes de trabalho em tempo parcial e subcontratado e com

menos direitos que os outros.

A força de trabalho potencial tem gênero, raça, etnia e tribo ou se divide pela língua,
política, orientação sexual e crença religiosa, e tais diferenças emergem como
fundamentais para o funcionamento do mercado de trabalho. (HARVEY, 2011, p.
56).

Para Antunes (2008), a partir dos anos de 1970, o capital implementou um processo de

reestruturação em escala global, buscando recuperar o seu padrão de acumulação e reaver a

hegemonia perdida no interior do espaço produtivo, desde as explosões dos fins da década de

1960, onde particularmente na Europa ocidental, se desencadeou um grave ciclo de greve e

lutas sociais, proliferando então, diversas formas de “empresa enxuta”, “empreendedorismo”,

“cooperativismo”, “trabalho voluntário”, dentre as mais distintas formas alternativas de

trabalho precarizado.
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“Foi nesse contexto que o capital, em escala global, vem redesenhando novas e velhas

modalidades de trabalho – o trabalho precário – com o objetivo de recuperar as formas

econômicas, políticas e ideológicas da dominação burguesa”. (ANTUNES, 2008, p.4).

Entramos em um período de precarização estrutural do trabalho em escala global, a

informalidade vem se tornando a regra, com a perda enorme de direitos, o trabalho passa a ser

entendido como custo e o custo deve ser eliminado pelo capital.

Dentre as formas de precarização podemos ressaltar a salarial, de horário, funcional ou

organizativa. A flexibilização pode ser entendida como “liberdade da empresa” para

desempregar trabalhadores quando a produção diminuir, liberdade para aumentar ou diminuir

o horário de trabalho, dividir a jornada e as características do trabalho, e diminuir os salários

reais segundo as conveniências das empresas (ANTUNES, 2008).

As novas estruturas do mercado de trabalho facilitam a exploração da força de

trabalho feminina, principalmente, nas ocupações em tempos parciais, contribuindo para a

flexibilização e a subcontratação, em que as mulheres passam a ser contratadas por salários

menores que os dos homens. Isso ocorre ainda porque em uma sociedade conservadora, a

responsabilidade pela realização das tarefas domésticas ainda recaem para as mulheres, que

no mundo da produção acabam por desempenhar a dupla e às vezes tripla jornada de trabalho.

A respeito da feminização no mundo do trabalho, Nogueira (2010) nos aponta que as

atividades não remuneradas realizadas pela dona-de-casa, como limpeza da casa, alimentação

e higiene, tem relevante papel na redução dos custos da reprodução da força de trabalho e na

manutenção dos trabalhadores para o mundo do trabalho assalariado.

Dessa forma, a divisão sócio-sexual do trabalho expressa uma hierarquia de gênero
que, em grande medida, influencia na desqualificação do trabalho feminino
assalariado, no sentido da desvalorização da força de trabalho e conseqüentemente
desencadeando uma acentuada precarização feminina no mundo produtivo.
(NOGUEIRA, 2010, p.59).

Podemos observar também o crescimento de economias ditas “sujas” ou “informais”.

Dependendo do país, essas formas de trabalho apresentam diferenciações, que podem indicar

novas estratégias de sobrevivência por parte dos desempregados, ou apenas pessoas que

querem se inserir no sistema capitalista. “Em todos esses casos, o efeito é uma transformação

no modo de controle do trabalho e de emprego”, na medida em que a organização da classe

trabalhadora foi atingida por todo esse processo (HARVEY, 1992).
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Para Antunes (2008), esse conjunto de metamorfoses que alterou em alguma medida a

forma de ser da classe trabalhadora10 configura uma nova morfologia do trabalho e suas

principais tendências são:

1) Desde o início da reestruturação produtiva do capital vem ocorrendo uma

diminuição do proletariado industrial, fabril, tradicional, manual, estável e especializado,

herdeiro da era da indústria de tipo taylorista e fordista. Este proletariado vem dando lugar a

formas mais desregulamentadas de trabalho, reduzindo fortemente o conjunto de

trabalhadores que se estruturavam através de empregos formais.

2) Aumento do novo proletariado fabril e de serviços, em escala mundial, presente nas

diversas modalidades de trabalho precarizado. São os terceirizados, subcontratados, part-time,

entre tantas outras formas assemelhadas, que se expandem em escala global, acrescidos da

ampliação do desemprego estrutural, os capitais implementam alternativas de trabalho

crescentemente “informais”, de que são exemplo as distintas formas de terceirização.

3) Aumento significativo do trabalho feminino em diversos países avançados e

também na América Latina, onde também foi expressivo o processo de feminização do

trabalho. Esta expansão tem, entretanto, um movimento inverso quando se trata da temática

salarial, onde os níveis de remuneração das mulheres são em média inferiores àqueles

recebidos pelos trabalhadores, o mesmo ocorrendo em relação aos direitos sociais e do

trabalho, que também são desiguais.

4) Significativa expansão dos assalariados médios no “setor de serviços”, que

inicialmente incorporou parcelas significativas de trabalhadores expulsos do mundo produtivo

industrial, como resultado do amplo processo de reestruturação produtiva, das políticas

neoliberais e do cenário de desindustrialização e privatização, mas que também sentem as

conseqüências do processo de reestruturação.

5) Crescente exclusão dos jovens, que atingiram a idade de ingresso no mercado de

trabalho e que, sem perspectiva de emprego, acabam muitas vezes engrossando as fileiras dos

trabalhos precários, desempregados, sem perspectivas de trabalho, dada a vigência da

sociedade do desemprego estrutural.

6) Paralelamente à exclusão dos jovens vem ocorrendo também a exclusão dos

trabalhadores considerados “idosos” pelo capital, com idade próxima de 40 anos e que, uma

vez excluídos do trabalho, dificilmente conseguem reingressar no mercado de trabalho.

10 Para o autor, a classe trabalhadora compreende a totalidade dos assalariados, homens e mulheres que vivem da
venda da sua força de trabalho, a classe que-vive-do-trabalho e que são despossuídos dos meios de produção
(ANTUNES, 2008).
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Somam-se, desse modo, aos contingentes do chamado trabalho informal, aos desempregados,

aos “trabalhos voluntários etc.

7) O mundo do trabalho, nas mais diversas partes do mundo, tem se utilizado da

inclusão precoce e criminosa de crianças no mercado de trabalho, nas mais diversas atividades

produtivas.

8) Como desdobramento destas tendências acima apontadas, vem se desenvolvendo

no mundo do trabalho uma crescente expansão do trabalho no chamado "Terceiro Setor",

assumindo uma forma alternativa de ocupação, através de empresas de perfil mais

comunitários, motivadas predominantemente por formas de trabalho voluntário, abarcando

um amplo leque de atividades, onde predominam aquelas de caráter assistencial, sem fins

diretamente mercantis ou lucrativos  e se realizam no interior das ONGs e outros organismos

ou associações similares.

9) Expansão do trabalho à domicílio, permitida pela desconcentração do processo

produtivo, pela expansão de pequenas e médias unidades produtivas. Através da telemática e

das tecnologias de informação com o avanço da horizontalização do capital produtivo, o

trabalho produtivo doméstico vem presenciando formas de expansão em várias partes do

mundo.

Outro aspecto da crise, a superprodução de capital, representava um excesso de capital

que não consegue se valorizar através da produção crescente de mercadorias e sua posterior

realização através da venda em mercados crescentes. Então, era necessário encontrar outra

esfera para que esse capital em excesso pudesse se valorizar, e por isso, os processos de

desregulamentação, abertura e internacionalização das finanças foram acelerados nesse

momento. Daí a expansão do capital fictício, dentro do que alguns chamam de

financeirização, na busca pela apropriação financeira cada vez menos ligada ao processo

direto de produção de mercadorias, foi à resposta do capital a esse aspecto da crise.

(CARCANHOLO, 2008).

Dessa forma, um capital fictício passa a existir baseado na promessa de apropriação de

uma parte de determinado valor que ainda não foi produzido. Para o proprietário individual,

que comprou o direito de apropriação futura de valor, constitui seu capital. Contudo, do ponto

de vista da totalidade do capitalismo, constitui um capital fictício, na medida em que tem

como base a mera expectativa de algo que pode nem se constituir. (CARCANHOLO, 2011).

O capital é chamado de fictício porque perde a relação com a produção real em que o

valor é gerado, e cria-se uma expectativa de forma a reproduzi-lo como valor que se valoriza.
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Em resumo, a tentativa de recuperação da acumulação de capital no centro do
sistema passa por quatro aspectos: (i) recuperação da lucratividade dos
investimentos; (ii) redução no tempo de rotação do capital; (iii) transferência de
recursos da periferia; e (iv) expansão dos mercados para fronteiras além do centro da
acumulação mundial. (CARCANHOLO, 2008, p.252).

A partir dos anos de 1980 e espalhando para os anos de 1990, com a crise da dívida

externa, a transferência de recursos dos países periféricos para o centro ganhou maior

destaque, tendo ainda a remessa de lucros das transnacionais com filiais na periferia para os

países centrais. Além da pressão para abertura comercial, principalmente dos mercados da

periferia, como o Nafta11 e a Alca12.

Sendo assim, o processo de reestruturação do capital se encarregou do aumento da

rotação do capital, enquanto coube ao neoliberalismo, como aspecto político, ideológico e

econômico, o papel de garantir as condições de lucratividade interna com a

desregulamentação e flexibilização dos mercados, em especial o de trabalho, e externa,

através da pressão por desregulamentação e abertura dos mercados comerciais e financeiros.

(CARCANHOLO, 2008).

A reestruturação produtiva e o neoliberalismo são frutos de um mesmo movimento de

resposta à crise capitalista dos anos de 1970, que atingiu seu ápice em 1990 e que se mantém

desde então até o século XXI.

Desde o imperialismo clássico, o capital financeiro envolve a integração do capital

bancário com o capital industrial, gerando o capital financeiro e seu domínio, através do

processo em que os pequenos bancos são absorvidos pelos maiores, subordinando as

operações a um comando único, formando uma centralização bancária. O sistema bancário

mantém sua função de converter o capital monetário inativo em ativo, ou seja, capital que

rende lucro ao reunir qualquer tipo de rendimento monetário a serviço da classe capitalista, e

o capital bancário concentrado passa a subordinar as operações comerciais e industriais de

toda a sociedade, redundando na fusão de bancos com a indústria e na formação da

dominação da oligarquia financeira. (IAMAMOTO, 2010).

Esse processo tem como característica a especulação de recursos públicos e privados,

encontrando na dívida pública sua principal base de sustentação, uma vez que esta converte os

recursos oriundos da produção - através da arrecadação dos tributos – em fontes de

11 Tratado Norte-Americano de Livre Comércio que envolve o Canadá, México e Estados Unidos e tendo o Chile
como associado. Entrou em vigor em 1994.
12 A Área de Livre Comércio das Américas foi uma proposta feita pelo presidente dos Estados Unidos, Bill
Clinton, durante a Cúpula das Américas, em Miami, no dia 9 de dezembro de 1994, com o objetivo de eliminar
as barreiras alfandegárias entre os 34 países americanos, formando assim uma área de livre comércio, cuja data
limite seria o final de 2005. O projeto da ALCA foi recusado pela maioria dos governos latino-americanos desde
novembro de 2005.
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investimentos para o capital financeiro, forçando o Estado a reduzir seus gastos com o social,

numa hipertrofia das operações financeiras (BERING; BOSCHETI, 2008).

O desenvolvimento de instituições especializadas, a exemplo dos Fundos de Pensão, é

mais um exemplo desse processo, “que faz da centralização dos lucros não reinvestidos das

empresas e das rendas poupadas das famílias, principalmente por meio dos planos privados de

previdência e da poupança salarial, o caminho de uma acumulação financeira de grande

dimensão” (SALVADOR, 2008).

O capital financeiro assume o comando do processo de acumulação e, mediante
inéditos processos sociais envolve a economia e a sociedade, a política e a cultura,
vincando profundamente as formas de sociabilidade e o jogo das forças sociais. O
que é obscurecido nessa nova dinâmica do capital é o seu avesso: o universo do
trabalho, _ as classes trabalhadoras e suas lutas, que cria riqueza para os outros,
experimentando a radicalização dos processos de exploração e expropriação.
(IAMAMOTO, 2010, p. 107).

A mundialização financeira da sociedade é movimentada pelos grandes grupos

industriais transnacionais, ligado ao mundo das finanças, decorrente de processos de fusões e

aquisições de empresas, tendo como suporte as instituições financeiras13, que operam com o

capital que rende juros apoiados na dívida pública e nos Estados Nacionais.

Para Iamamoto (2010) esse processo de mundialização, impulsionado pelos

organismos multilaterais de captura dos Estados nacionais e espaço mundial, em que a

produção e o consumo de todos os países adquirem uma característica cosmopolita, radicaliza

o desenvolvimento desigual e combinado, que constitui as relações de dependência entre as

nações no mundo.

A respeito da mundialização, Chesnais afirma que:

A expressão “mundialização financeira” designa as estreitas interligações entre os
sistemas monetários e os mercados financeiros nacionais, resultantes da
liberalização e desregulamentação adotadas inicialmente pelos Estados Unidos e
pelo Reino Unido, entre 1979 e 1987, e nos anos seguintes pelos demais países
industrializados. A abertura, externa e interna, dos sistemas nacionais, anteriormente
fechados e compartimentados, proporcionou a emergência de um espaço financeiro
mundial. (1998, p. 12).

O pesquisador Michael Lowy (1995), em artigo sobre a teoria do desenvolvimento

desigual e combinado, sustenta que o desenvolvimento de uma nação historicamente atrasada,

conduz a uma combinação desigual original de desigualdades e o que ele chama de lei do

desenvolvimento combinado, trata-se da aproximação de diversas etapas do desenvolvimento,

13 Bancos, companhias de seguros, fundos de pensão, fundos mútuos, sociedades financeiras de investimentos
coletivos.



33

da combinação de fases distintas, formando um amálgama de formas arcaicas com formas

mais modernas.

O efeito da crise para as economias periféricas foi agravar o quadro conjuntural de

uma inserção na economia mundial que já é, por razões estruturais, dependente e subordinada

ao comportamento do centro da acumulação mundial de capital.

Nos anos de 2007/2008 estoura a crise do subprime, que iniciou com os mercados

imobiliários dos Estados Unidos. Com a valorização dos imóveis em virtude da facilidade de

aquisição e financiamentos, enquanto estratégia do capital para valorizar a circulação do

capital, ocorreu uma grande inadimplência dos chamados subprime, devido ao desemprego

estrutural e a dificuldade de compra por parte da classe trabalhadora, levando ao quadro de

muitas hipotecas no mercado de imóveis americano.

Com o estouro da crise mundial em 2007/2008 o cenário externo se transformou. A
grande entrada de capitais externos, característica da fase anterior, se reverteu e as
taxas internacionais de juros deixaram de cair. Assim, as economias periféricas
passaram a conviver com uma forte instabilidade cambial (e, nos momentos de
desvalorização da taxa de câmbio, com pressões inflacionárias), redução no estoque
das reservas internacionais, redução nos preços dos produtos exportados que, em
conjunto com a desaceleração do volume de exportação, implica problemas nas
contas externas. (CARCANHOLO, 2011, p.79).

Essas novas condições históricas transfiguram a questão social intrínseca ao processo

de acumulação do capital, apurado de novas determinações e relações sociais, produzidas

historicamente, trazem o desafio de aclarar seu significado nos tempos atuais.

1.2 – Neoliberalismo e política social nos países dependentes

Distinto do simples liberalismo clássico do século XX, segundo a definição de

Anderson (1995), o neoliberalismo é um fenômeno que nasceu após a Segunda Guerra

Mundial, na região da Europa e da América do Norte, lugares onde imperavam o capitalismo.

O neoliberalismo veio como uma resposta ao Estado intervencionista e de bem estar.

Entretanto, como o capitalismo avançado estava entrando em uma longa fase de

expansão, durante as décadas de 1960 e 1970, os protestos neoliberais contra qualquer

regulação do mercado por parte do Estado, não pareciam muito confiáveis. Essas ideias

ficaram na teoria por quase 20 anos.

Para Harvey (2008), o neoliberalismo compreende uma teoria pautada em práticas

político-econômicas que propõem o bem-estar humano a partir da capacidade empreendedora

individual, em um regime pleno de propriedade privada, livres mercados e livre comércio.
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Este modelo implica em uma tríade composta pela desregulação, privatização e retirada do

Estado da ordem econômica.

Somente com a chegada da grande crise econômica dos anos 1970, que levou o mundo

capitalista a uma profunda recessão, as ideias neoliberais começaram a ganhar terreno,

defendendo que as raízes da crise se encontravam no poder excessivo dos sindicatos e do

movimento operário com suas pressões reivindicatórias sobre os salários e os gastos sociais

do Estado. (ANDERSON, 1995).

Portanto, era necessário manter um Estado forte para controlar o dinheiro, mas fraco

com os gastos sociais, e para alcançar a estabilidade monetária, era preciso disciplina

orçamentária, com a contenção dos gastos com bem-estar, e a restauração do desemprego, ou

seja, a criação de um exército de reserva de trabalho para quebrar os sindicatos.

Contudo o programa neoliberal não se deu de uma hora para a outra, pois a maioria

dos governos da Organização Européia para o Comércio e Desenvolvimento – OCDE –

tentavam utilizar medidas keynesianas para combater à crise.

Foi no final dos anos de 1970 que surgiu a oportunidade de por em prática o programa

neoliberal, na Inglaterra, em 1979, com a eleição do governo Thatcher. Logo em seguida, em

1980, Reagan chegou à presidência dos Estados Unidos. Em 1982, Kohl derrotou o regime

social liberal de Helmut Schmidt, na Alemanha. Em 1983, a Dinamarca, Estado modelo do

bem-estar escandinavo, caiu sob o controle de uma coalizão clara de direita, o governo de

Schluter. Em seguida, quase todos os países do norte da Europa ocidental, com exceção da

Suécia e da Áustria, também viraram à direita. (ANDERSON, 1995).

Esse “novo” paradigma começou a se firmar politicamente com os governos de

Reagan, nos EUA e Margareth Thatcher, na Inglaterra. Ambos trataram de ampliar as

proposições neoliberais como uma política de combate ao poder dos sindicatos, através da

flexibilização dos mercados e dos contratos de trabalho, renunciando ao pleno emprego, peça

central do pensamento de Keynes. Esses países passaram a ser tidos como exemplos exitosos

de implementação das políticas neoliberais, inclusive para países da América Latina.

Conforme Harvey, o neoliberalismo se consolidou a partir de ideais como dignidade

humana e liberdade individual, “nenhum modo de pensamento se torna dominante sem propor

um aparato conceitual que mobilize nossas sensações e nossos instintos, nossos valores e

nossos desejos, assim como as possibilidades inerentes ao mundo social que habitamos”

(2008, p. 17).

O ideário do neoliberalismo que havia sempre incluído, como componente central, o

anticomunismo mais intransigente de todas as correntes capitalistas do pós-guerra, consolidou
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seu predomínio da nova direita na Europa e na América do Norte e os anos 80 viram o triunfo

com poucos contrastes da ideologia neoliberal nesta região do capitalismo avançado.

No início, somente governos explicitamente de direita radical se atreveram a pôr em
prática políticas neoliberais; depois, qualquer governo, inclusive os que se auto-
proclamavam e se acreditavam de esquerda, podia rivalizar com eles em zelo
neoliberal. O neoliberalismo havia começado tomando a socialdemocracia como sua
inimiga central, em países de capitalismo avançado, provocando uma hostilidade
recíproca por parte da social-democracia. (ANDERSON, 1995, p. 5).

A América Latina foi testemunha da primeira experiência neoliberal sistemática do

mundo, ou seja, dos países periféricos, o Chile sob a ditadura de Pinochet14 foi o pioneiro do

ciclo neoliberal da história contemporânea.

O Chile começou seus programas de maneira severa com desregulamentação,

desemprego em massa, repressão sindical e privatização dos bens públicos. E Tudo isso

começou no Chile, quase dez anos antes de Thatcher, na Inglaterra.

Conforme Anderson (1995) é de se notar que a experiência chilena dos anos 70

interessou muitíssimo a certos conselheiros britânicos importantes para Thatcher, e que

sempre existiram excelentes relações entre os dois regimes nos anos 80. O neoliberalismo

chileno, bem entendido, pressupunha a abolição da democracia e a instalação de uma das mais

cruéis ditaduras militares do pós-guerra e diferentemente das economias de capitalismo

avançado sob os regimes neoliberais dos anos 80 – a economia chilena cresceu a um ritmo

bastante rápido sob o regime de Pinochet, como segue fazendo com a continuidade da política

econômica dos governos pós-Pinochet dos últimos anos.

Segundo a ideologia neoliberal, a desigualdade social é inevitável uma vez que suas

causas são frutos das diferenças existentes entre os indivíduos, portanto, a “culpa” pela

situação de pobreza é dos próprios sujeitos, que não possuem habilidades e aptidão para tomar

iniciativas e progredir.

As implicações desse entendimento são política e socialmente devastadoras porque:
ao se culpar os indivíduos por uma situação da qual são vítimas, e não causadores,
desreponsabiliza-se o modelo sócio econômico capitalista que a engendra e
explicam-se os determinantes da pobreza por uma ótica eminentemente moral.
(PEREIRA; SIQUEIRA, 2010, p. 214).

Os monetaristas, corrente com forte viés neoclássico, irão defender o retorno do livre

mercado dentro de um sistema de "liberdades naturais", mais uma vez retomando muitas das

14 Augusto José Ramón Pinochet Ugarte governou o Chile entre 1973 e 1990, depois de liderar o golpe
militar que derrubou o governo democraticamente eleito do presidente Salvador Allende.
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concepções da economia política de Smith e da ortodoxia econômica de Walras15. Para os

mesmos, o Estado teria a função de árbitro e não de jogador, ainda assim devendo garantir e

assegurar as regras do jogo, uma vez em que essas não poderiam ficar sob tutela dos

indivíduos no livre mercado sob trocas cada vez mais multilaterais e transnacionalizadas.

(ANDERSON, 1995).

Milton Friedman e Friedrich Hayek são apenas alguns dos representantes que

chamaram para si a responsabilidade e reivindicação do liberalismo econômico. Perante tal

feito, eles introduzem novamente no cenário intelectual/acadêmico e prático na crença da

existência de uma "mão invisível" que exerceria a regulação das ações dos homens e a busca

constante de equilíbrio no mercado.

Hayek também é um defensor dos preceitos liberais de funcionamento da economia e

da política dentro de mecanismos de mercado. As reverberações de Hayek têm como alvo

imediato e inicial a crítica ao Partido Trabalhista inglês que iria disputar as eleições gerais em

1945 sob a égide social democrata. Para Hayek, a Social Democracia mesmo sendo portadora

de boas intenções acabaria por engendrar historicamente o mesmo desastre que o nazismo

alemão, ou seja, seria uma espécie de servidão moderna (ANDERSON, 1995).

Tanto para Friedman quanto para Hayek, um dos principais pilares de sustentação
do ideário neoliberal seria a noção de liberdade e de mercado. A primeira, por ser
uma característica inerente e essencial que deveria ser garantida a todos os
indivíduos, e, a segunda, por ser o espaço natural pelas quais as liberdades
individuais ocorreriam e tenderiam para o equilíbrio. Para que essas duas
características sejam realmente efetivadas o Estado não deveria influenciar nem
intervir no jogo de mercado. (ANDERSON, 1995, p. 7).

Tais idéias não tiveram influência marcante sobre os governos de países capitalistas

antes das manifestações crônicas de crise do modelo keynesiano de Estado de Bem-Estar

Social, que começou a se manifestar em meados da década de 70, sendo potencializadas pelo

segundo choque do petróleo. A crise, segundo a perspectiva de agências multilaterais, tal

como o FMI, seria fruto do poder excessivo dos sindicatos, que pressionariam por gastos

sociais crescentes por parte do Estado, e pelo aumento da tributação sobre o capital privado,

ambos os fatos, vistos como geradores de inflação e de baixo crescimento econômico.

Nos países periféricos, as teorias neoliberais serviram de pano de fundo para as

políticas de ajuste econômico e o consenso de Washington, praticado pelo Banco Mundial e

pelo FMI, com consequências desastrosas para os países.

15 Intelectual presente na construção da ortodoxia econômica.
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O período que compreendeu a reconstrução do segundo pós-guerra até os anos de

1970, nos países centrais, apresentou uma fase de expansão do capitalismo, com altas taxas de

crescimento econômico, ampliação de empregos e salários e uma forte intervenção do Estado.

Na periferia presenciava-se a defesa do desenvolvimentismo como forma de integração à

ordem econômica mundial.

No Brasil, o desenvolvimentismo foi resultado de um processo de modernização

conservadora que consolidou a industrialização e o crescimento econômico, mas que não

repartiu os frutos dessa expansão com a maioria da população trabalhadora. No Brasil, não

houve a experiência do Welfare State, apesar da criação de algumas políticas de proteção

social. (MOTA, 2009).

Segundo Mota (2009), a incorporação plena das economias periféricas ao processo de

reprodução ampliada do capital ocorreu nos anos de 1970, quando os países dependentes se

transformaram em campo de absorção de investimentos produtivos, mas essa situação é

revertida na década posterior (1980), com a crise da dívida externa, que leva tais países, a

exportar capitais para o pagamento dos empréstimos contraídos.

Com os sintomas de uma crise de superacumulação no mundo capitalista, os países

desenvolvidos redefinem seus planos de acumulação e surgem novas estratégias de

subordinação da periferia ao centro.

No âmbito do sistema capitalista e da sua economia-mundo, instala-se muito mais
do que uma crise econômica: estão postas as condições de uma crise orgânica,
marcada pela perda dos referenciais erigidos sob o paradigma do fordismo e do
keynesianismo, do welfare state e das grandes estruturas sindicais e partidárias.
(MOTA, 2009, p.58).

O que ocorreu em 1974-1975, como sinalizado por Behring; Boschetti (2008), foi uma

crise clássica de superprodução, com o agravamento do desemprego devido à introdução de

técnicas poupadoras de mão-de-obra, o aumento preços de matérias-primas importantes, a

queda do volume do comércio mundial e um poder razoável de barganha dos trabalhadores

(fruto do recente período de pleno emprego no capitalismo central), levando a queda da

demanda global e a erosão da taxa média de lucro. A inflação induzida desencadeou a busca

de refúgio para a via da especulação financeira e a expansão do crédito associada à inflação,

acelerou processos privados e públicos de endividamento.

Para Tonet (2009), a Crise dos anos de 1970 parece ter algo diferente das anteriores

por se tratar de uma crise global e não de um lugar específico, já que devido à mundialização

do capital, este não poder mais deslocar essa crise dos países centrais para os periféricos. “O
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mundo inteiro está, embora de forma diversa em locais diferentes, engolfado nela. Como

resultado disso, essa crise atinge hoje as estruturas mais profundas da sociabilidade

capitalista." (p.108).

A dimensão financeira da crise está profundamente ligada às medidas que, desde os

anos de 1970 introduziram novas regras e novos instrumentos financeiros baseados na

desregulamentação e generalização da concorrência entre instituições bancárias e fundos de

investimentos convivendo com as organizações econômicas mundiais, atores privados e

Estados nacionais.

Nesse processo de desregulamentação e reprodução desse novo padrão de acumulação

entra em cena o novo papel das Organizações Multilaterais como: Fundo Monetário

internacional (FMI), Organização Mundial do Comércio (OMC), Banco Mundial (BM) e

Organização das Nações Unidas (ONU) de celebrar acordos de controle das ações dos Estados

nacionais no cumprimento das medidas de ajuste econômico de cunho neoliberal.

Para se manter enquanto modelo hegemônico de organização econômica, política e

social, num mundo que se volta não para as necessidades sociais da maioria da população, e

sim, para a rentabilidade do capital, os mensageiros do neoliberalismo suscitaram várias

estratégias ideológicas e culturais, na busca de criar uma falsa consciência, a partir da

disseminação de uma visão de mundo conservadora da ordem existente, que eleva o mercado

como a grande utopia, e assim garantir o consentimento e evitar uma radicalização da luta de

classes.

Em resposta a crise, os anos de 1980 foram marcados por uma revolução tecnológica e

organizacional, denominada de reestruturação produtiva, pela mundialização da economia

combinada ao processo de financeirização e pelo ajuste neoliberal, com um novo perfil das

políticas econômicas e industriais desenvolvidas pelos Estados nacionais e também um novo

padrão de relação entre Estado e sociedade civil com grandes consequências para o

desenvolvimento de políticas públicas. (BEHRING, 2008).

A década de 1980 teve como características para o "Terceiro Mundo", restrições no

gasto público, com investimentos, funcionamento e funcionários públicos, além de cortes de

setores estatais, venda de empresas públicas e privatizações.

Conhecida como a “década perdida”, os anos de 1980 tiveram como características os

impactos da crise da dívida externa e de seus desdobramentos que levaram a reversão do

longo ciclo de crescimento inaugurado do pós-guerra.

Chesnais (2011) qualifica a dívida dos países da América Latina como ilegítimas e

odiosas, devido ao desconhecimento do valor real do dinheiro emprestado, como da definição
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das taxas de juros pelo sistema financeiro, que torna a dívida impagável, e foram contraídas

contra os interesses da população, mas com o pleno conhecimento e intencionalidade dos

credores.

Conforme Boschetti (2012):

A interferência dos credores, por meio dos acordos firmados entre os governos
nacionais e o FMI e o Banco Mundial, suprime muito de sua soberania nacional e os
impõem regras de crescimento, de investimento e de contenção de recursos
(superávit primário) que possuem implicações para a natureza das políticas sociais,
dos direitos e de sua possibilidade de reduzir desigualdade social (p.42).

Nesse contexto, as políticas sociais são caracterizadas, conforme Behring (2008), por

um discurso fortemente ideológico, são paternalistas, geradoras de desequilíbrio, custo

excessivo do trabalho e devem ser acessadas via mercado. Sob esta perspectiva, deixam de ser

direito social. Daí decorre a tendência a desresponsabilização e desfinanciamento da proteção

social pelo Estado.

Depois de mais de uma década de políticas voltadas para o enxugamento do Estado e

para a liberalização da economia terem sido implementadas na América Latina, a “primeira

geração” de reformas se mostrou incapaz de criar as condições para o desenvolvimento da

região; muito pelo contrário, verificou-se que seus resultados econômicos e sociais na região

foram, de modo geral, traumáticos: desemprego, vulnerabilidade econômica, desintegração

social, diminuição da qualidade de vida, maior concentração da renda, etc. (UGÁ, 2008).

A agenda social do desenvolvimento da periferia capitalista veio incorporando a

questão da pobreza, segundo Mauriel (2013) em dois momentos principais. De início, ainda

nos primeiros momentos da década de 1990, a tendência foi o reforço de iniciativas

compensatórias com base em um assistencialismo precário, com foco em determinadas

“clientelas”. A focalização até os fins dessa década foi uma resposta para contrabalancear o

ajuste fiscal necessário para manter a estabilização monetária, baseada no discurso da suposta

escassez de recursos públicos.

Esse perfil de política social centrada nos mais pobres teve origem na preocupação que

as instituições multilaterais, como o Banco Mundial, o Programa das Nações Unidas para o

Desenvolvimento (PNUD)16 e a Organização Internacional do Trabalho (OIT) tinham com a

instabilidade política e econômica dos países periféricos.

16O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) foi criado em 1965 por meio de resolução do
Conselho Econômico e Social das Nações Unidas. É a agência líder da rede global de desenvolvimento da ONU
e trabalha principalmente pelo combate à pobreza e pelo desenvolvimento humano. É responsável por elaborar
o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), bem como por ser o organismo internacional que coordena o
trabalho das demais agências, fundos e programas das Nações Unidas.
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A autora Ugá (2008) defende em sua tese de doutorado, a respeito do significado e

causas da “pobreza” que o Banco Mundial trata a pobreza em termos monetários (Banco

Mundial, 1990) e, posteriormente, a partir da abordagem das capacidades (Banco Mundial,

2000). Embora tenha alargado sua concepção, em 2000, entende as capacidades (a agência)

do indivíduo sempre a partir de um ponto de vista instrumental (capacidades como “meio”,

enquanto recursos que o indivíduo possui).

Já o PNUD, por sua vez, parte da abordagem das capacidades tal como sugerida por

seu teórico, Amartya Sen (2000), ressaltando os seus dois lados: como meio (instrumental) e

como fim em si mesmo ao entender a “pobreza humana” como privação de capacidades

humanas. (UGÁ, 2008).

Por fim, a OIT trata da pobreza basicamente de dois modos: por um lado, incorpora e

se apropria da abordagem daqueles outros dois, dependendo do momento. E, por outro lado, a

entende como sendo decorrente da falta de “trabalho decente”, enfatizando os direitos

(políticos e civis) do trabalhador e a necessidade de fazer com que ele seja “produtivo”.

(UGÁ, 2008).

Então, para Mauriel (2013), a partir da primeira década do século XXI, os organismos

internacionais passam a refinar seus argumentos a favor de uma nova agenda que agregasse

ações econômicas voltadas ao crescimento, mas com vasta atuação na área social,

conformando uma segunda geração de ajustes, saindo do foco do contraste entre focalizado e

universal.

A partir de então, o que vem se construindo em termos de agenda para as políticas
sociais na periferia capitalista não é mais uma simples contraposição entre
focalização e universalização como princípios organizadores das intervenções
públicas, como se fossem excludentes. Mas, ao contrário, passa-se a examinar
formas de conciliá-los a partir dos conceitos de equidade e justiça, lançadas como
inovações para se garantir a eficiência na distribuição e no uso dos recursos.
(MAURIEL, 2013, p. 99).

Assim, a saída estaria no desenvolvimento das políticas de combate à pobreza,

construindo novos caminhos de compatibilidade entre a focalização e a universalização, ao

invés de sua contraposição.
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1.3 – Estado, “questão social” e Assistência Social

As reformas operadas sob a hegemonia do grande capital, em respostas à crise e a

escassez de recursos justificam a retirada do Estado de suas responsabilidades sociais em

diversas áreas e a contumaz afirmação de que existiria nos tempos atuais uma “nova questão

social”, o que justificaria uma nova forma de intervenção.

Entretanto, a questão social, entendida enquanto o “conjunto das expressões das

desigualdades da sociedade capitalista madura” (IAMAMOTO, 2001), que se caracteriza pela

contradição capital/ trabalho, e pela desigual participação da distribuição da riqueza

socialmente produzida, não se alterou, o que podemos verificar são alterações nas suas

expressões, isto é, novas manifestações da “velha questão social”.

Observa-se, pois, em decorrência das novas necessidades do capital e da atual
situação das lutas de classes, uma nova estratégia hegemônica (neoliberal) do grande
capital, de reestruturação produtiva, de reforma do Estado, de “globalização” da
produção e dos mercados, de financeirização do reinvestimento do capital, face à
atual crise de superprodução e superacumulação, que envolve, dentre vários
aspectos, um novo trato à “questão social”. (MONTANO, 2002, p. 2/3).

Pastorini (2007) ressalta que ao tomar como referência uma relação dialética entre o

antigo e o novo, só seria possível afirmar que existe uma “nova questão social”, diferente da

que surgiu no século XIX, se a “antiga questão social” não existisse mais, ou porque foi

superada, ou porque foi resolvida, mas que para isso seria necessário mudar os fundamentos

da sociedade burguesa.

A desreponsabilização do Estado pela resposta às sequelas da questão social, passa

pela flexibilização das relações trabalhistas, pela reestruturação produtiva, e pela

desregulamentação e eliminação de leis que visam garantir direitos conquistados,

acompanhados pela mudança na cultura e no perfil do cidadão cada vez mais ligado ao

consumo. (MOTA, 2006).

Amparada pela naturalização da mercantilização da vida, essa reforma social e
moral busca, entre outros objetivos, transformar o cidadão, sujeito de direito num
cidadão-consumidor; o trabalhador num empreendedor; o desempregado num cliente
da assistência social; e a classe trabalhadora em sócia dos grandes negócios.
(MOTA, 2009, p. 63).

Ainda segundo Montano (2002), o projeto neoliberal, em seu projeto de resposta à

questão social, propõe-se a acabar com a condição de direito das políticas sociais e

assistenciais, no que se refere ao seu caráter universalista e igualdade de acesso, substituindo

por ações voltadas às necessidades individuais, segundo o poder aquisitivo de cada um,
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ofertados enquanto serviços filantrópicos ou comercializáveis, com base na focalização e na

“solidariedade social”, em que a qualidade dos serviços estaria relacionada ao poder de

compra dos indivíduos, na expansão dos serviços num suposto “terceiro setor”.

Assim, nos deparamos de um lado, com a retirada das políticas sociais da órbita do

Estado, através da privatização, com a transferência ao mercado ou sua alocação para a

sociedade civil, e de outro, com políticas sociais estatais focalizadas, dirigidas às carências

pontuais e necessidades básicas, configurando-se em serviços estatais pobres.

Os neoliberais, de acordo com Laurell (2008), sustentam em seu discurso que o

intervencionismo estatal é antieconômico e antiprodutivo, pois além de provocar uma crise

fiscal do Estado e revolta nos contribuintes, desestimula o capital a investir e os trabalhadores

a trabalhar. É ineficaz e ineficiente porque tende ao monopólio econômico do Estado e à

tutela dos interesses particulares de grupos de produtores, ao invés de responder às demandas

dos consumidores, além de não eliminar a pobreza e agravá-las com a derrocada das formas

tradicionais de proteção social baseadas na família e na comunidade. Imobiliza os pobres e os

tornam dependentes do paternalismo estatal, “é uma violação à liberdade econômica, moral e

política, que só o capitalismo liberal pode garantir” (p. 162).

Com base nesse discurso o movimento de reprodução das relações sociais na

sociedade capitalista revela suas contradições no cotidiano da vida social, envolvendo

sujeitos, suas relações de poder e os antagonismos de classes.

Desta forma, Iamamoto (2009) nos revela que o modo de vida capitalista implica

contradições básicas, em que por um lado a igualdade jurídica dos cidadãos livres não se

separa da desigualdade econômica derivada do caráter social da produção, e de outro, ao

crescimento do capital corresponde o aumento da pauperização relativa do trabalhador. Essa é

a lei geral da produção capitalista que se encontra na gênese da questão social nessa

sociedade.

A constituição das políticas sociais, enquanto instrumento do Estado, tem incorporado

as características peculiares do momento histórico em que são gestadas, com todos os

condicionantes envolvidos, sejam eles econômicos, políticos e culturais.

O Estado liberal constitui-se a partir das lutas contra o absolutismo e teve como papel

fundamental, o de mediador da civilização, enquanto o mercado cumpria a tarefa de

desenvolvimento e bem-estar geral. Está firmado nos princípios do individualismo e dos

direitos naturais e defende a ideia básica de Estado funcionando de forma restrita, delegando a

discussão dos direitos para a órbita do mercado e do exercício livre e do sentimento

humanitário inerente aos homes. (COUTO, 2010).
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Para a autora, na área social, caberia ao Estado liberal, segundo Adam Smith, cumprir

três funções básicas: a primeira é a de defesa da nação do ataque de outras nações, a segunda

é a de propiciar a justiça, criando mecanismos de proteção dos homens contra as injustiças e a

opressão por parte de outros homens, lembrando que a justiça está relacionada aos direitos

civis e políticos, pois a exploração do capital com o trabalho não é considerada uma injustiça,

ao contrário, ela é o motor da economia capitalista. E a terceira, é a criação e manutenção pelo

Estado de organismos que sejam úteis ao bem comum e que, por sua natureza não poderiam

ser criados por particulares, pois o lucro não reembolsaria as despesas, trata-se do Estado

ofertando infraestrutura para favorecer ao capital. (2010)

Os liberais defendem a sentença em relação às políticas sociais, de que é preciso

conservar a disposição para a competição na sociedade e a tutela do Estado destrói a ação

empreendedora, tão importante ao desenvolvimento do capitalismo.

Em relação aos direitos sociais, foi a partir das manifestações dos trabalhadores

organizados, que ganharam força no século XIX, que estes começaram a criar condições

objetivas de serem constituídos, frente à insuficiência dos direitos civis e políticos.

Foi por meio das reivindicações por verem reconhecidas as precárias condições de
trabalho e de vida que a crise do capitalismo de 192917 trouxe à tona a insuficiência
do sistema de auto-regulação do mercado e a necessidade de intervenção mais
efetiva do Estado na regulação da economia, agora não mais à margem do processo
econômico, mas como promotor de uma política econômica, baseada principalmente
nas ideias de Keynes.(COUTO, 2010, p.63/64).

A proposta de Estado social surge em âmbito mundial no contexto da crise econômica

de 1929 e do aumento das desigualdades e tensões inerentes ao capitalismo em sua fase

monopolista. Alcançou sua consolidação no pós-guerra, principalmente nas décadas de 1950 e

1960.

Couto (2010) considera que apesar da emergência do Estado social possa estar

vinculado à discussão dos direitos sociais, característica do século XX e do pós-Segunda

Guerra, é possível identificar já nos movimentos revolucionários europeus de 1848, na

Comuna Francesa em 1871, indicativos que apontam a construção de um novo modelo de

Estado, diferente do defendido pelos liberais.

17 “Esse período também é conhecido como Grande Depressão. Foi a maior crise econômica mundial do
capitalismo até aquele momento. Uma crise que se iniciou no sistema financeiro norte-americano, a partir do dia
24 de outubro de 1929, quando a história registrou o primeiro pânico na Bolsa de Nova Iorque. A crise alastrou-
se pelo mundo, reduzindo o comércio internacional a um terço do que era até então. Com ela, instaurou-se a
desconfiança de que os pressupostos do liberalismo econômico poderiam estar errados”. (Couto apud Sandroni,
1992: 151).
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Considerando a tensa relação entre capital, trabalho e suas contradições permeadas

pela luta da classe trabalhadora e as necessidades de regulação estatal para assegurar a

acumulação e a reprodução da força de trabalho, adotaremos a perspectiva de Estado social

capitalista, enquanto forma de regulação econômica e social realizada pelo Estado no

capitalismo tardio, que se situa nas relações entre a economia, a política e o social, não

podendo ser compreendido em sua totalidade se for desagregado da dinâmica inerente ao

capitalismo.

Por isso, Boschetti nos aponta que: “Como fenômeno capitalista contraditório, o

Estado social pode, em determinadas circunstâncias, atender as reivindicações da classe

trabalhadora, mas é essencialmente, um elemento constitutivo da sociedade capitalista”.

(2016,p. 62).

A natureza contraditória do Estado Social deriva de sua função de intervir na garantia

de condições à reprodução do capital e, consequentemente, na exploração da força de

trabalho, enquanto, deve responder sob pressão, às demandas e necessidades da classe

trabalhadora explorada, pois os direitos sociais, além de possuírem a capacidade de ampliar o

bem estar, também garante as condições para preservar as relações capitalistas enquanto

formas de organização da produção e da reprodução social.

No capitalismo monopolista, ou tardio, como qualifica Mandel (1982), o Estado
social participa direta e indiretamente na reprodução ampliada do capital e
corporifica a função estatal de reprodução da força de trabalho e de manutenção da
população não trabalhadora, por diversos meios, sendo os principais a garantia direta
de benefícios e serviços, a criação do sistema de extração de impostos e a regulação
estatal das atividades privadas. (BOSCHETTI, 2016, p. 67).

Ainda sob a análise de Boschetti (2016), a autora citando (GOUGH, 1982, p.113),

sinaliza que o Estado social age de várias formas no processo de reprodução social, sendo

elas: 1) interfere no montante de dinheiro disponível para o consumo a partir da regulação dos

salários, do sistema de impostos e valores dos benefícios da seguridade social; 2) regula a

quantidade e a natureza dos valores de uso que serão adquiridos; 3) subvenciona, em parte, ou

totalmente o custo de muitos valores de uso; e 4) proporciona diretamente valores de uso em

formas de serviços (públicos ou subsidiados) e outros serviços sociais.

Outra função do Estado social discutida por Gough (1982) e apontada por Boschetti

(2016), além da reprodução da força de trabalho é garantir a manutenção dos indivíduos que

não trabalham ou estão incapacitados para o trabalho, como crianças, idosos, pessoas doentes

ou com deficiências, de forma temporária ou permanente. Importante considerar também que
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o Estado social apesar de determinadas funções lhe serem inerentes por ser um tipo de Estado

capitalista, sua particularidade nacional é determinada por diversos fatores, como o grau de

desenvolvimento do capitalismo, a pressão das classes sociais e a ideologia hegemônica.

A constituição dos sistemas de proteção social varia de um país para o outro, contudo,

“a seguridade social constitui o núcleo duro em praticamente todas as nações” (BOSCHETTI,

2012). A proteção social não é o somatório de programas e políticas sociais, mas é

configurada por um conjunto organizado, coerente, sistemático e planejado de políticas

sociais que garantem a proteção social através de amplos direitos, bens e serviços, em

diversas áreas. Estudos como os de Titmuss (1974), Flora Heidenheimer (1981) e Esping-

Andersen (1991 e 1999), tendo como referência as características dos sistemas de seguro

bismarckiano (alemão) e assistencial beveridgiano (inglês) distinguem os grupos de países

europeus conforme suas incorporações das particularidades dessas duas abordagens.

(BOSCHETTI, 2012).

Até a década de 1980 o grupo com prevalência da lógica assistencial era constituído

pelos países nórdicos (Suécia, Dinamarca, Noruega e Finlândia), com políticas públicas de

educação, saúde, habitação e serviços sociais universais, e um regime nacional de prestação

sociais não contributivas, sendo garantidas pelo Estado, independente do vínculo com

trabalho. O Estado social era financiado majoritariamente por impostos fiscais (em torno de

70%) e em menor parte por contribuições sociais (30%). Nesses países, constituiu a

experiência de maior êxito da experiência capitalista de um Estado social amplo, universal,

público, financiado por impostos progressivos (realidade que vem sendo alterada de forma

acelerada), ao mesmo tempo que demonstrou sua incapacidade estrutural de promover a

superação da desigualdade de classe e de distribuição de renda. (BOSCHETTI, 2016).

Os países continentais (França, Alemanha, Áustria, Países Baixos) e os países

meridionais do centro / sul da Europa ocidental (Itália, Portugal, Grécia e Espanha), com

algumas especificidades, compõem o grupo dos países com predomínio da lógica

bismarckiana de seguros sociais, em que os direitos sociais são fortemente estruturados por

conta da organização do trabalho, e as prestações sociais reproduzem a estrutura salarial.

Nesses países, apesar da diferença entre os países continentais e meridionais do Sul, o tipo de

financiamento que predomina é o baseado majoritariamente em contribuições extraídas dos

salários e a predominância de benefícios sedimentados. Indicam um Estado social mais

propenso a favorecer a acumulação do capital, pois abre espaço para a mercantilização de

bens e serviços. Outros países da Europa como Reino Unido, a Irlanda e a Suíca, fogem a

esses dois grupos. (BOSCHETTI, 2016).
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O que há de comum nesses países, apesar das diferenças na lógica e abrangência de

seus sistemas de proteção social, é a intervenção do Estado na regulação do mercado e na

reprodução ampliada do capital.

O desenvolvimento do Estado social na América do Sul e Caribe privilegiou a lógica

dos seguros para as aposentadorias e pensões e também para a saúde, menos no Brasil18, que

instituiu um sistema público universal de saúde, entretanto, nenhum país concretizou um

Estado social ampliado, com financiamento assentado nas contribuições sobre os salários e

impostos regressivos, com a predominância estrutural de relações de trabalho precarizadas.

(BOSCHETTI, 2016).

Sustentado em relações de exploração da classe trabalhadora, o Estado social no

capitalismo periférico contribui sobremaneira para o processo de acumulação de capital e

mercantilização de bens e serviços básicos no Brasil, como será visto mais adiante.

As ações assistenciais, anteriores aos seguros sociais, estiveram no alicerce de

constituição do Estado social capitalista em sua essencial relação com o trabalho, mas o

reconhecimento da assistência social enquanto direito não permitiu a superação da inseparável

tensão entre assistência social e trabalho.

A ampliação do Estado social como mediação determinante na reprodução ampliada
do capital imprimiu mudanças nas legislações assistenciais. A assistência social
passou de “dever moral de ajuda” ao “dever legal de assistência”, compondo o rol
dos direitos sociais nas sociedades capitalistas, sobretudo nos países do capitalismo
periférico, que passaram a incluí-la como política de seguridade social.
(BOSCHETTI, 2016, p. 76).

Na nova crise do padrão de acumulação capitalista, a partir da década de 1970,  as

altas taxas de inflação, o desequilíbrio fiscal, o crescimento do poder das corporações, em

especial dos sindicatos, são apontados como produtos do Estado de bem-estar. “Estado este

que, ao transgredir o princípio da liberdade individual, teria criado condições objetivas de

desestímulo aos homens para o trabalho produtivo” (...) (COUTO, 2010, p. 69), já que os

homens escolhiam por viver sob as benesses do aparelho estatal ao invés de trabalhar.

Então, toma vulto a ofensiva neoliberal com a desregulamentação dos direitos,

assentadas em medidas de ajustes consolidadas em um projeto ideológico, político e

econômico que celebra a liberdade dos mercados, através da desregulamentação da economia

e a abertura dos mercados para o livre do capital.

18 A seguridade social brasileira está entre o seguro e a assistência, ao manter a previdência sob a lógica do
seguro e a assistência social e saúde sob a lógica beverdigiana (BOSCHETTI, 2016).
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As políticas sociais retomam seu caráter liberal residual; a questão da garantia de
direitos volta a ser pensada na órbita dos civis e políticos, deixando os sociais para a
caridade da sociedade e para a ação focalizada do Estado. (COUTO, 2010, p.70).

E, com isso, a política de assistência social, anteriormente vinculada à proteção aos

pobres e incapacitados, vem contraditoriamente, assegurando condições mínimas de

sobrevivência para uma parcela crescente da população trabalhadora que vive no limite da

exploração, sendo assim, assume um espaço cada vez maior como personagem de

funcionalidade ao capital.

A trajetória da assistência social como política pública não tem sido rápida nem isenta

de conflitos e tensões, nem alterou o primado do trabalho como gerador de mais valia, e em

tempos de crise do capital e consequente aumento do desemprego, a assistência social tem

atuado mais diretamente na reprodução da superpolução relativa em todas as formas, da força

de trabalho afastada de relações de trabalho estáveis, através das proteções sociais.

Nesse contexto, não há mais uma separação clara entre a assistência social para os

pobres incapacitados ao trabalho e a assistência destinada aos trabalhadores aptos ao trabalho,

mas a última, geralmente vem acompanhada de uma série de exigências e critérios que

lembram a necessidade de retorno ao trabalho.

Na impossibilidade de garantir o direito ao trabalho, seja pelas condições que ele
assume contemporaneamente, seja pelo nível de desemprego, ou pelas orientações
macro-econômicas vigentes, o Estado capitalista amplia o campo da Assistência
Social. As tendências da Assistência Social revelam que, além dos pobres,
miseráveis e inaptos para produzir, também os desempregados passam a compor a
sua clientela. (MOTA, 2010, p.16).

Ainda conforme Mota (2010), as classes sociais dominantes insistem em dar

centralidade à Assistência Social enquanto mecanismo de enfrentamento das desigualdades

típicas do modo de produção capitalista, transformando a assistência em mais do que uma

política de proteção social, em um verdadeiro fetiche social, e no principal mecanismo de

proteção social brasileiro.

Enquanto ocorre a mercantilização e privatização das políticas de saúde e previdência

e a restrição do acesso aos benefícios de seus âmbitos, forjando a necessidade de sistemas

privados complementares, a assistência social se amplia, enquanto política não contributiva

sob o argumento do crescimento da pobreza.

Segundo Pastorini e Galízia (2012), presenciamos atualmente há uma importante

dualização do atendimento em saúde, pois coexiste um sistema de saúde público

desqualificado, acessado principalmente pela parcela da população mais empobrecida e outro,
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de melhor qualidade, para trabalhadores com posições melhores no mercado de trabalho. Na

saúde há um constante incentivo do Estado ao desenvolvimento da medicina privada lucrativa

e na previdência, crescem os contratos de planos de capitalização privados.

Mota (2010) nos aponta para a propensão de uma clivagem política social da

seguridade em torno de dois pólos: a privatização e a assitencialização da proteção social,

instituindo ao mesmo tempo, a figura do cidadão-consumidor e a do cidadão pobre, sendo este

último objeto da assistência social.

Nesse sentido, o investimento em programas assistenciais parcos, focalizados e

baseados em condicionalidades é uma estratégia importante do capitalismo para regular o

mercado de trabalho a baixo custo em tempos de crise do capital, e tem se dado

principalmente através dos programas de transferência de renda condicionada ou mínimos

sociais, que abarca os trabalhadores em condições de trabalhar e assim mantém suas

condições mínimas de sobrevivência.

A inevitável evidência de impossibilidade de estabelecimento de pleno emprego no
capitalismo coloca a assistência social como âncora na extremidade da fronteira
entre trabalho e não trabalho e se associa à tendência geral das políticas sociais de
“ativar” os trabalhadores (e às vezes mesmo as pessoas com certas
incapacidades/deficiências) a perseguir o caminho da busca de um trabalho cujo
horizonte parece cada vez mais inacessível. (BOSCHETTI, 2016, p.166).

Contudo, apesar da expansão da assistência social nas últimas décadas, estudos como

o da Cepal 19comprovam que mesmo com grande contingente de pessoas beneficiadas, o

percentual pífio de aplicação nos programas de transferência de renda nos países da América

Latina e Caribe é de 0,4% do PIB em 2009.

A ofensiva neoliberal pulveriza os meios de atendimento às necessidades sociais dos

trabalhadores, e a partir do processo de reestruturação produtiva, ocorre à diminuição de

postos de trabalho, flexibilização da produção, relações de trabalho precárias, terceirizações,

intensificação da jornada de trabalho, diminuição da renda do trabalhador, entre outras, com

grande impacto na organização da classe trabalhadora.

E, com isso, a política de assistência social, anteriormente vinculada à proteção aos

pobres e incapacitados, vem contraditoriamente, assegurando condições mínimas de

sobrevivência para uma parcela crescente da população trabalhadora que vive no limite da

19 A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) foi criada em 1948 pelo Conselho
Econômico e Social das Nações Unidas com o objetivo de incentivar a cooperação econômica entre os seus
membros.
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exploração, sendo assim, assume um espaço cada vez maior como personagem de

funcionalidade ao capital.

O mundo contemporâneo tem se caracterizado cada vez mais pelo desemprego de

longo período, e isso priva uma grande parcela de trabalhadores da possibilidade de sua

subexistência.

É a contradição entre o capital e trabalho que move o desenvolvimento das riquezas na

sociabilidade capitalista, desde o período chamado de acumulação primitiva até os dias atuais.

Em relação ao trabalhador, sua reprodução física e espiritual está subsumida às circunstâncias

de reprodução do capital, apenas quando vende sua força de trabalho e recebe seu salário, terá

condições de se reproduzir enquanto indivíduo social. Para o capital, o objetivo é que ele

possa produzir mercadorias que contenham mais trabalho do que ele paga ao trabalhador e

cuja venda realiza a mais valia obtida gratuitamente. (MARANHÃO, 2010).

Em outras palavras, por causa da alienação do produtor direto em relação aos meios
e instrumentos de produção e da subsunção formal e real do trabalho ao capital, o
estabelecimento das necessidades e potencialidades dos trabalhadores está
subordinado às demandas de lucro e exploração capitalista. (MARANHÃO, 2010, p.
100).

Por isso, ao longo da história, o capital cria uma população a ser utilizada como força

de trabalho pela grande indústria capitalista, ao mesmo tempo em estabelece condições para

expulsar parte dessa população, fazendo com que se torne desnecessária para a reprodução

ampliada do capital. E a introdução intensa de maquinários e novas formas de organização do

trabalho, contribui para essa expulsão, gerando uma superpopulação de trabalhadores que

passa a flutuar, cresce ou diminuiu de acordo com os interesses do capital. Por isso, Marx a

nomeou de superpopulação relativa.

(...) a verdade é que a acumulação capitalista sempre produz, e na proporção da sua
energia e de sua extensão, uma população trabalhadora supérflua relativamente, isto
é, que ultrapassa as necessidades médias da expansão do capital, tornando-se, desse
modo, excedente. (MARX, 1989, p.732).

Portanto, para Maranhão (2010), a criação de uma superpopulação relativa deve ser

entendida não como produto exterior ou distúrbio do sistema de produção, mas como produto

histórico, necessário ao desenvolvimento da riqueza no sistema capitalista, pois assim, cria-se

tanto uma população proletarizada, sempre pronta a atender as necessidades do capital, como

também uma massa de desocupados duradouros, que estão usurpados dos mais básicos meios

de subsistência.
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Assim, em tempos de crise, a superpolulação relativa atua na ampliação da taxa de

exploração dos trabalhadores ocupados, e com isso, influencia na extração da mais- valia.

Nesse cenário, a crise contemporânea intensifica a tensa relação entre assistência

social e trabalho, à medida que o contexto de degradação do trabalho e dos direitos ligados a

ele impulsiona o crescimento da assistência social enquanto elemento fundamental para a

reprodução da força de trabalho, por meio de programas de assistenciais de renda mínima.

A política de assistência social através transferência de renda, tem se apresentado

como um elemento de acesso a bens e serviços circunscritos no circuito de compra e venda de

mercadorias. Temos presenciado “o desenvolvimento desta “nova” tendência da assistência

social, qual seja, a absorção da função integradora à ordem social, antes pertencente ao

trabalho assalariado.” (STICOVSKY, 2010, P.156).

Para Sitcovsky (2010), em um contexto em que o trabalho assalariado, para uma

parcela significativa da população deixa de ser, aos poucos, o ideário de integração à ordem, a

assistência social, de forma particular, via programas de transferência de renda monetária,

enquanto política compensatória parece cumprir esse papel econômico e político, na medida

em que possibilita, mesmo que de forma precária, o acesso aos bens de consumo.

Isso demonstra a relação entre a assistência social, o trabalho e a intervenção estatal na

reprodução material da força de trabalho, pois os benefícios pagos através dos programas de

transferência de renda assumem um peso importante na renda de muitas famílias brasileiras.

Portanto, Sitcovsky (2010) afirma na impossibilidade de garantir o direito ao trabalho,

quer pelas condições que assume o trabalho no capitalismo, que pelo nível de desemprego

estrutural em que nos encontramos, ou ainda, pela orientação econômica posta em prática no

país, o Estado amplia seu campo de atuação quando assume os aptos ao trabalho. Sendo

assim, em tempos de crise, o público sobre o qual incide a assistência social compreende os

miseráveis, os desempregados, os desqualificados para o trabalho, os trabalhadores

precarizados, além dos tradicionalmente considerados inaptos.

No próximo item será apresentado como esse processo ocorre na conjuntura brasileira.
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1.4 – Tendências do debate da Assistência Social no Brasil: proteção à precarização do

trabalho versus a saída via gestão.

A partir da década de 1990 a seguridade social brasileira passa por mudanças

significativas que contribuem para uma reorientação do modelo de proteção pressuposto na

Constituição Federal de 1988, que expressa às contradições da sociedade no final dos anos de

1980.

Os setores progressistas conseguiram imprimir na Constituição uma concepção de

proteção social, orientada pela lógica do seguro, em contraposição aos princípios defendidos

pelas forças conservadoras que buscavam garantir e ampliar a participação do setor privado

em áreas sociais que interessavam ao processo de acumulação e valorização do capital, que

estavam sob a responsabilidade do Estado. (COUTINHO, 2000).

A referida Constituição se consolidou, não sem tensões, pautada em um desenho de

proteção social mais abrangente e democrático, assegurando direitos sociais de forma

universal, combinando modelos de seguro e seguridade. A mobilização de diversos setores

populares moldou a cultura política dos anos de 1980 e possibilitou a criação de bases

jurídico-institucionais na Constituição de 1988.

A seguridade social, então formada pelas políticas de saúde, previdência e assistência,

ampliou seus mecanismos de financiamento, e com isso, como nos aponta Pastorini e Galízia

(2012), era necessário um novo esquema de integração orçamentária, institucional, normativa

e uma gestão unificada, ou seja, era fundamental a realização de reformas profundas que

pudessem levar a concretização dos princípios diretores de unificação, integralização e

democratização.

Contudo, desde o início dos anos de 1990, ganha corpo no Brasil um processo de

desmantelamento das políticas sociais, através de uma estratégia inspirada nos preceitos

neoliberais, que teve início no governo de Collor, baseado em ideias como a redução de

recursos públicos para as áreas sociais, extinção de instituições públicas e programas sociais,

não aprovação de leis complementares, entre outras.

De forma contrária aos preceitos constitucionais, cada política da seguridade teve sua

fonte de financiamento específica, bem como seus instrumentos de gestão descentralizada,

com ações desarticuladas que reforçaram a fragmentação das políticas sociais, concretizando

um sistema de proteção social pulverizado, em que a saúde concebida como universal admite

o fortalecimento do mercado privado, a previdência, fundada na lógica do seguro, está voltada

principalmente aos trabalhadores com vínculos formais de emprego e a assistência,
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direcionada a aqueles que dela necessitarem por meio de ações e programas descentralizados.

Conforme pontuam Pastorini e Galizia (2012, p.107):

Isto conforma o que conhecemos como sistema de proteção social misto, que
consiste na combinação de: políticas permanentes e programas temporários;
coberturas universais e seletivas; convivência de prestadores de serviços públicos e
privados. Trata-se de uma estrutura de proteção social a qual coexistem o sistema
universal e irrestrito (como é o caso da saúde) e os sistemas condicionados e
seletivos (por exemplo a previdência e a assistência social).

Com a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), foram definidos os objetivos, os

princípios, as diretrizes, a organização da gestão, as competências, os benefícios, serviços,

programas e projetos e o financiamento da política de Assistência Social, representando

avanços, mesmo tendo sido estruturada em um contexto político e econômico adverso.

Todavia, a sua implementação revelou uma acentuada tendência à focalização, seletividade e

fragmentação, colocando em risco o princípio da universalidade e continuidade das ações.

(MOTA, 2010).

O projeto de aprovação da LOAS foi marcado por muitas tensões, tendo em vista que

o projeto original sofreu diversas alterações20, modificando em muitos aspectos a proposta

original, tendo como exemplo a concepção de mínimos sociais e a condicionalidade de renda

inferior a ¼ do salário mínimo para acesso ao Benefício de Prestação Continuada (BPC).

No governo de Fernando Henrique Cardoso, novas alterações mutilaram a LOAS,

como a mudança da periodicidade da realização das conferências nacionais de assistência

social, que passaram a ser realizadas de quatro em quatro anos, ao invés de a cada dois anos, e

a mudança da definição de idade de 67 anos como limite mínimo de acesso ao BPC ao invés

da progressiva redução como previsto na proposta inicial da LOAS.

O governo de Fernando Henrique Cardoso foi marcado por várias estratégias que

dificultaram a concretização da assistência, como a criação do Programa Comunidade

Solidária (PCS), reeditando as “velhas” práticas de filantropia, fundamentado na

solidariedade, no voluntariado e nas ações do “terceiro setor”.

As ações da assistência social no governo FHC estavam centradas em programas

emergenciais, assistencialistas, insuficientes e descontínuos, direcionados à população em

extrema pobreza, condutora da desresponsabilização social do Estado, que transfere para a

sociedade, sob o apelo da solidariedade e da parceria, o dever da proteção social. (SILVA;

SILVA, 2001).

20 Projeto de Lei n◦ 4.100/93. Algumas das alterações ocorridas na LOAS foram a redução de alcance do BPC
com o vínculo à renda familiar de ½ salário mínimo per capita, vetado pelo então ministro da Fazenda, FHC.
(SPOSATI, 2011).
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Em meados da década de 1990, pautados no viés liberal, os governos brasileiros

seguindo o receituário de ajustes estruturais e contrarreforma do Estado, como será visto no

próximo capítulo, assumiram medidas que corroeram as bases das políticas públicas, como

saúde, previdência, entre outras e conduziram para a desresponsabilização pública do Estado,

alegando elevados custos.

A partir daí, a concepção de assistência social assumida pelos governos tem

apresentado um caráter minimalista, focalizada e direcionada especialmente para os setores

mais pobres da população, com o discurso de defesa da focalização enquanto forma de gestão

mais eficiente e efetiva no alcance dos segmentos populacionais mais necessitados.

Essas alterações no uso dos recursos públicos investidos na área social indicam a

mudança na racionalidade da implantação das ações assistenciais e na priorização dos gastos

sociais públicos. Segundo dados oficiais, houve nos últimos anos, um aumento significativo

nos recursos da assistência social, utilizados para propiciar os chamados programas de

transferência de renda, focalizados em grupos específicos da população como compensação à

ausência de renda, muitas vezes ocasionada pela falta do trabalho.

Nesse processo, os programas e ações assistenciais assumem cada vez mais
protagonismo no interior da seguridade social. Dentro da política de assistência
social, são os programas de transferência de renda condicionada, pensados como
uma estratégia compensatória de “combate à pobreza”, que adquirem um lugar de
destaque. (PASTORINI; GALÍZIA, 2012, p. 124).

Todas essas mudanças interferem na vida dos trabalhadores, enquanto aqueles que

possuem vínculo formal de emprego têm acesso às políticas sociais permanentes, mesmo que

reduzidas e cada vez mais aviltadas, e tendo acesso à compra de serviços no mercado, de

forma complementar, os incapacitados e impossibilitados de participar do mercado, o Estado

ou a sociedade civil, ofertará serviços e benefícios limitados e muitas vezes de baixa

qualidade.

Para Pastorini (2008), o modelo de proteção social em vigor no país, que continua

sendo altamente excludente e seletivo, cria uma outra “categoria” ou grupo desprotegido, com

características diferentes dos setores historicamente excluídos da proteção social; são os

trabalhadores empobrecidos, que estão fora do mercado de trabalho ou não possuem vínculos

formais de emprego, e portanto não podem aderir ao mercado, e também não são alvos das

políticas sociais. Conquanto, não são alcançados pelos programas e ações assistenciais, que

definem critérios de elegibilidade excludentes, entre eles, um grau máximo de renda familiar

per capita.
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Esse grupo da população sem cobertura se torna alvo de programas e ações de

qualificação profissional, geração de emprego e renda, inclusão produtiva e incentivo ao

“empreendorismo”, desenvolvidos pelo Estado, ONG´s e outras instituições da sociedade

civil, cujas iniciativas são questionáveis em relação a sua eficácia em relação à criação de

empregos protegidos.

Não é a toa que nos últimos anos cresceu o incentivo do Governo Federal para o

registro da população desempregada como microempreendedor. Segundo dados do Portal do

Empreendedor21, desde 2012, a cada ano, cerca de um milhão de pessoas se registram no

portal como microempreendedor individual e até fevereiro de 2017, o país tinha cerca de 6,7

milhões de pessoas registradas com a atividade de microempresa individual.

Diante desse quadro de crescimento da assistência social, há um processo conhecido

como “assistencialização” da proteção social, consolidada na privatização de políticas como a

previdência, a saúde e a educação, transformando os serviços sociais em mercadorias. Esse

processo caminha para a reconfiguração da proteção social brasileira que reduz as políticas

sociais de caráter permanente e amplia políticas e programas focalizados e emergenciais.

Distinto do assistencialismo, a assistencialização significa um fato novo conectado à

era neoliberal em que o ordenamento e a consolidação da assistência social no país ocorrem

em paralelo à mercantilização da saúde e da previdência social, e seu crescimento se dá não

pautado na ampliação de direitos, mas na construção de um padrão minimalista de proteção

social, voltado principalmente para as parcelas da população mais empobrecida.

(RODRIGUES, 2016).

Pastorini e Galízia (2012) apontam como traços constitutivos do processo de

“assistencialização” da proteção social: o predomínio em nível institucional, orçamentário e

administrativo de programas assistenciais temporários ou emergenciais; decisões tomadas em

relação às políticas públicas que tendem a desqualificar as políticas permanentes de proteção;

tendência em aumentar os recursos orçamentários investidos em programas e ações

assistenciais, principalmente naqueles com o objetivo declarado de “combate à pobreza”;

destaque para ações e programas de assistência e da dimensão assistencial das políticas sociais

e incentivo e apoio a privatização seletiva dos serviços; e por último, o fortalecimento da

dimensão privada da proteção social, seja por meio de sua mercantilização, seja pelo incentivo

a responsabilização individual, familiar e/ ou comunitária pela proteção dos sujeitos.

21http://www.portaldoempreendedor.gov.br/noticias/noticias-do-portal/mei-pais-tem-6-7-milhoes-de-
microempreendedores-saiba-como-ser-um

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/noticias/noticias-do-portal/mei-pais-tem-6-7-milhoes-de-
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É ao abrigo do governo eleito em 2002, tendo a frente da presidência Lula da Silva,

amparado no caldo cultural da solidariedade (MOTA, 2010), tão marcante no governo

anterior, que se dão as bases para a construção do Sistema Único da Assistência Social.

A conjuntura aberta a partir de 2003, com o governo do Partido dos trabalhadores

(PT), desafiou a autonomia das vanguardas do serviço social para conservar e aprofundar as

exigências do projeto ético político da categoria. E a assistência social é a área que melhor

ilustra o êxito das vanguardas, devido a sua ampliação neste contexto e o conjunto de

inovações promovidas pelo governo federal que aumentou as tentações do possibilismo

político. (RODRIGUES, 2016).

Por tudo isto, as inovações recentes no âmbito da assistência carregam uma grande
dose de sedução: a tentação de aprisionarmos a avaliação do significado das ações
sociais do Estado apenas ao âmbito da política de assistência social, deixando
escapar uma análise que, na perspectiva da totalidade, permita uma reflexão mais
ampla deste fenômeno, capaz não só de indagar seus impactos no quadro das demais
políticas sociais asseguradas na Constituição Federal de 1988, mas também,
sobretudo, da relação entre as políticas de Seguridade e a política macroeconômica.
(RODRIGUES, 2016, p. 38).

Diante desse cenário, a vanguarda intelectual da profissão, envolta em tensões e

colisões internas, tem buscado analisar o significado das alterações recentes na assistência

social.

Identificadas com o posicionamento do conjunto CFESS-CRESS estão especialmente

àquelas produções elaboradas por docentes e investigadores do Serviço Social que, situados,

especialmente, na UnB, UERJ e UFPE e liderados, respectivamente, por Ivanete Boschetti,

Elaine Behring e Ana Elisabeth Mota. (RODRIGUES, 2016).

Esta segunda geração da vanguarda intelectual da profissão vem analisando o cenário

da polêmica acerca da assistência social sob o prisma da crítica da economia política. E é com

esta crítica do debate da assistência social que este trabalho se harmoniza.

A contribuição que esta segunda geração da vanguarda acadêmica do Serviço Social
tem dado à renovação crítica do debate da assistência social remete a duas questões
principais. A primeira corresponde a um esforço sistemático de problematizar a
assistência social no âmbito da dinâmica do capitalismo contemporâneo e da disputa
de projetos societários antagônicos na atual conjuntura brasileira (...) concebe a
assistência social, como de resto a totalidade da seguridade social, como campo de
disputas entre as classes fundamentais do modo de produção capitalista e a busca da
burguesia para adequá-la a seus interesses hegemônicos. (RODRIGUES, 2016,
p.43).

O SUAS apresenta um avanço na tentativa de organizar, racionalizar e regulamentar a

relação público/ privado, com o objetivo de evitar a sobreposição de ações e o desperdício de
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recursos, através do discurso de eficiência e eficácia, isto posto, a ação privada com

subvenções da assistência, cujas origens aludem à Era Vargas, mostra como o novo repõe o

velho enquanto força a estratégia de estabelecimento de parcerias na organização de redes

socioassistenciais. (MOTA, 2008).

Conforme Rizzotti (2010), a estruturação da gestão pública do Estado no país, passou

ao longo de sua história, por diversas formas de administração: patrimonialista, burocrárica e

gerencial. E nos dias de hoje, o estudo da trajetória da gestão pública brasileira aponta que os

três modelos de gestão convivem ao mesmo tempo.

Estamos diante de uma concepção de Estado coordenador, ou gerente, aos moldes da

reforma gerencial proposta por Bresser Pereira, baseada na descentralização, com vistas à

qualidade e produtividade no serviço e controle dos resultados. (BEHRING, 2003).

O novo desenho da estrutura de gestão, mais pontualmente nas políticas de saúde e
de assistência social, erigiu-se sob a égide de “sistemas únicos”, incluindo as
diretrizes de descentralização, uni-versalização e participação popular. Considerando
o espaço público governamental de sua formulação e execução, esse formatado
aponta os nexos e limites da administração pública do Estado Brasileiro.
(RIZZOTTI, 2010, p. 175).

No caso da política de assistência social, a proposta de nova gestão se manifesta sob a

égide do SUAS, e apresenta inovações no que concerne aos conceitos de gestão tais como, a

hierarquização dos serviços por níveis de proteção, a territorialização e o reforço de estruturas

que indiquem a lógica do comando único em todas as esferas de governo. A implantação da

PNAS e do novo modelo socioassistencial requisitou novas estruturas organizativas, novos

padrões de financiamento e uma nova lógica de gerenciamento.

Então, em 2004, com a aprovação da Política Nacional de Assistência Social (PNAS)

são apresentadas as bases para a organização do Sistema Único da Assistência Social (SUAS)

sob as diretrizes de descentralização político- administrativa e participação da sociedade no

controle das ações governamentais, também previstas na LOAS.

Diversos princípios contidos na LOAS são conservados, como a universalização do

acesso para aqueles que necessitam da assistência, o respeito à dignidade, à autonomia e a

igualdade de direitos, entretanto, a PNAS apresenta uma ênfase na centralidade familiar nas

ações assistenciais e as categorias de vulnerabilidade e risco, como indicativas do patamar de

exclusão da população, mas essas categorias apresentam uma certa fragilidade na delimitação

dos usuários e dos serviços a serem prestados.

Os eixos estruturantes do SUAS são: matricialidade Sócio-Familiar; descentralização

político-administrativa e territorialização; novas bases para a relação entre Estado e Sociedade
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Civil; financiamento; controle social; o desafio da participação popular/cidadão usuário; a

Política de Recursos Humanos; a Informação, o Monitoramento e a Avaliação. (PNAS, 2004).

Os serviços socioassistenciais no SUAS são organizados segundo as seguintes

referências: vigilância social, proteção social e defesa social e institucional. E utiliza-se de

sistemas inovadores de informação para avaliação e monitoramento do Sistema, mesmo que

pese a falta de capacitação dos profissionais da assistência para a utilização dos mesmos como

forma de comunicação e acesso aos dados sobre a implantação da PNAS no país.

Temos como exemplo de sistemas de informação o CadSUAS (Cadastro nacional do

SUAS), o SUASweb (Sistema de gestão do SUAS), o CECAD (Consulta, seleção e extração

de informações do CadÚnico), o CNEAS (Cadastro Nacional da Entidades de Assistência

Social), o RMA (Registro mensal de antendimentos), o SAA (Sistema de autenticação e

autorização), o BPC na Escola (informações sobre o BPC), o RMA (Registro mensal de

atendimento), o SISC (Sistema de informações sobre o serviço de fortalecimento de vínculos),

o Sisjovem (Acompanhamento e gestão do Projovem adolescente), o Sispeti (Sistema de

acompanhamento da freqüência no programa), diversos Sistemas de Acompanhamento, entre

outros.

O SUAS proporcionou a expansão da assistência social via Centro de Referência da

Assistência Social (CRAS), atualmente, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento

Social e Agrário (MDSA), o número de equipamentos de CRAS no país em 2016 é de

8.28622. E tais dados vão ao encontro da constatação de crescimento da assistência social no

Brasil.

E com isso, absorveu a contratação de um número expressivo de profissionais de

serviço social, mesmo sob a forma de contratações precarizadas. E aliado a este fenômeno,

vimos crescer a expansão desenfreada de cursos e matrículas de Serviço Social, via setor

privado, pautados no estabelecimento de condições objetivas para a formação de um perfil

profissional condizente com o Serviço Social funcional ao desenvolvimento e ampliação do

capitalismo.

Segundo dados do Relatório Analítico da Aprendizagem Distância no Brasil (2015),

da Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED), o censo EAD23, contabilizou

5.048.912 alunos, sendo 1.108.021 em cursos regulamentados totalmente a distância e

semipresenciais e 3.940.891 em cursos livres corporativos ou não corporativos. São 1.180.296

alunos registrados a mais do que em 2014.

22 http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/ri/relatorios/mds/index.php
23 Disponível em http://abed.org.br/arquivos/Censo_EAD_2015_POR.pdf

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/ri/relatorios/mds/index.php
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Em relação aos profissionais atuantes na EAD, a maioria são tutores e professores.

Foram contados 29.380 tutores e 18.769 professores em 2015, (no Censo 2014, foram

levantados 17.692 tutores e 11.074 docentes), indicando um aumento expressivo.

As instituições da modalidade de Ensino a Distância estão presentes em todas as

regiões do país, em 14 estados, sendo que 58% vêm do Sudeste (32% de São Paulo), 39% da

amostra são microempresas, enquanto 35% são empresas de grande porte. Os principais

clientes das instituições EAD são as instituições privadas com fins lucrativos o Censo 2015

contou a participação de 339 instituições, das quais, 114 são da categoria instituição

educacional privada com fins lucrativos, 71 sem fins lucrativos, 57 do ensino público federal,

29 do ensino público estadual, 27 instituição do SNA24, 24 órgão público ou governo, 11

Organização Não Governamental (ONG) e terceiro setor, 06 ensino público municipal.

A conjuntura aberta pelo governo Lula em 2003, não abriu às portas apenas para um

grande contingente de profissionais da ponta, ligados a execução dos programas e serviços

socioassistenciais, mas incorporou também ao Estado, um número expressivo de assistentes

sociais enquanto formuladores e gestores da política de assistência.

(...) durante a vigência neoliberal dos anos 2000, não assistimos nem a uma crise de

materialidade no Serviço Social, nem a um deslocamento da profissão para o terceiro setor

(...), (RODRIGUES, 2016, P. 46). Embora, as ONGs tenham se mantido como parceiras do

Estado na implantação das políticas sociais.

Com a PNAS, vivenciamos um período de importante investimento governamental na

assistência social e, conforme Behring (2008) presenciamos um significativo “choque de

gestão”, operado por duas vias principais, a unificação e racionalização dos vários programas

de transferência de renda existentes no PBF e, a constituição de um Sistema Único de

assistência social, descentralizado e assentado na construção de uma rede socioassistencial.

Para Rizzotti (2010, p.179), “a assistência social, ao constituir-se em política pública,

tornou imprescindível formular o SUAS e fazê-lo sob a lógica de que esta nova organização

da gestão facilitaria o acesso dos seus usuários”, e a estrutura dos serviços e benefícios deve

estar organizada para responder aos direitos socioassistenciais, já afiançados anteriormente na

LOAS e na Constituição de 1988, como se a organização da gestão fosse elemento suficiente

para dar conta das contradições da sociedade atual.

Contudo, a “nova” proposta de gestão do SUAS, operando como uma espécie de

emergência e eficiência no controle da gestão e monitoramento da pobreza, de forma

24 Sistema Nacional de Aprendizagem: Senai, Sesi, Senac, Senat, Sebrae etc.

http://abed.org.br/arquivos/Censo_EAD_2015_POR.pdf
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funcional ao Estado capitalista, remonta as velhas práticas da agenda neoliberal de reformas

do Estado e vai na contramão da direção social estratégica construída pelas vanguardas da

profissão.
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CAPÍTULO 2 -CONFIGURAÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL BRASILEIRA NO

SÉCULO XXI: DESAFIOS PARA A PROTEÇÃO SOCIAL

2.1– Formação sócio-histórica da Política de Assistência Social no Brasil: padrões e

contradições

A partir da expansão do capital no mundo, o Estado se apropria da prática assistencial

através de ações paternalistas, clientelistas com base na caridade, na filantropia e na

solidariedade religiosa, como forma privilegiada de enfrentamento à questão social, advinda

da exploração e pauperização da força de trabalho, bem como direciona os esforços de

solidariedade social da sociedade civil. A assistência social em suas origens se confundia com

uma prática de ajuda aos pobres e necessitados e não apresentava características de uma

política.

Partindo para uma análise do Brasil, podemos afirmar que até 1930 a pobreza não era

apreendida como expressão da questão social, era encarada como disfunção pessoal dos

indivíduos e tratada como “caso de polícia” pelos aparelhos repressivos do Estado. As ações

de assistência eram lançadas ao âmbito privado, por meio de instituições beneficentes,

fundamentadas na lógica de que os indivíduos que necessitavam de ajuda material eram os

culpados pela situação de pobreza em que viviam.

Contudo, a partir da crise mundial do capitalismo no final da década de 1920, o Estado

brasileiro começa a se reposicionar frente à sociedade, de um lado para apoiar a acumulação e

expansão do capital e de outro, como forma de reprodução das condições de vida da

população.

A crise internacional de 1929-1932 trouxe como consequências para o Brasil, uma

mudança na correlação de forças por dentro das classes dominantes e também para a classe

trabalhadora, gerando acontecimentos importantes na sociedade brasileira daquela época,

como a Revolução de 1930, que culminou na posse de Getúlio Vargas ao Governo, apesar da

ideia de uma revolução no Brasil ser questionável.
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O movimento de 1930 não foi a revolução burguesa no Brasil, com o incremento da
indústria, como interpretaram muitos intelectuais e historiadores, mas foi sem
dúvida um momento de inflexão no longo processo de constituição de relações
sociais tipicamente capitalistas no Brasil. Vargas esteve à frente de uma ampla
coalizão de forças em 1930, que a historiografia caracterizou como um Estado de
compromisso, e que impulsionou profundas mudanças no Estado e na sociedade
brasileiras. (BEHRING; BOSCHETTI, 2008, P. 105).

Com o avanço do capitalismo industrial na década de 1930 foi intensificada a

exploração da força de trabalho e o agravamento da desigualdade social e da deteriorização

das condições de vida da população, tendo com reflexo a manisfestação das expressões da

questão social, principalmente da pobreza. Portanto, é nesse contexto que surge a necessidade

da construção de um sistema de proteção social, mas esse sistema vai sendo construído

voltado apenas à regular e minimizar as mazelas sociais.

O Estado, ao fornecer um fluxo de bens e serviços necessários à sobrevivência dos
subalternos, busca reforçar sua capacidade de impor à sociedade como um todo os
interesses políticos e sociais das classes hegemônicas. Ao mesmo tempo e na mesma
ação, os subalternos introduzem, no interior dos próprios aparelhos do Estado,
questões relevantes aos seus interesses. (YAZBEK, 2007, p.42.)

Isso significa que se por um lado, as políticas sociais sob o interesse do Estado se

apresentam como funcionais ao controle social e a reprodução da dominação, também

apresentam uma face contraditória, voltada, mesmo que ao nível da aparência, a diminuição

da desigualdade.

O modelo assistencial de políticas sociais nos leva a sua apreensão imediata como

assistencialismo, contudo, essa visão pode ser superada ao considerar o significado histórico

do assistencial enquanto forma de enfrentamento da questão social no país, configurando-se

em espaço contraditório de lutas e confrontos.

Nesse caminho, como forma de reprodução das classes subalternizadas, teve início

com Vargas, uma forte iniciativa de regulamentação das relações de trabalho no Brasil,

buscando transformar a luta de classes em colaboração de classes, e a construção de um

Estado social, em acordo com os processos internacionais, concomitante a mediações internas

particulares. Este esforço regulatório ocorreu entre os anos de 1930 e 1943, podendo ser

caracterizado como os anos de introdução de uma política social no país. (BEHRING;

BOSCHETTI, 2008).

Segundo Couto, “A legitimação do Estado Novo foi sustentada pela criação de um

projeto social de recorte autoritário, com sua ação voltada para os direitos sociais, entendidos

como necessários ao processo de industrialização em curso no país.” (2010, p.100).
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Nesse período, começam a surgir as condições para uma importante mudança no

sistema econômico do país, que vai sendo deslocado do meio agroexportador para o urbano

industrial, sendo assim, será necessário um novo posicionamento para lidar com as demandas

trazidas por esta nova ordem produtiva. E por isso, a regulamentação da relação entre capital e

trabalho conformou uma estratégia, para através da legislação, evitar o conflito social.

Toda a legislação trabalhista criada na época embasava-se na idéia do pensamento
liberal brasileiro, onde a intervenção estatal buscava a harmonia entre os
empregadores empregados. Era bem-vinda, na concepção dos empresários, toda a
iniciativa do Estado que controlasse a classe operária. (COUTO, 2010, p. 95).

Em 1930, foi criado o Ministério do Trabalho e em 1932, a Carteira de Trabalho, que

passou a representar o documento de cidadania no país, ou seja, eram considerados portadores

de alguns direitos, aqueles que possuíam vínculo registrado na carteira profissional, num

processo de “cidadania regulada” 25, como uma das características do desenvolvimento do

Estado social brasileiro, ou seja, somente tinham acesso à proteção social os que possuíam a

carteira de trabalho, com a profissão reconhecida pelo Estado.

O sistema público de previdência teve início com os Institutos de Aposentadorias e

Pensões (IAPs), sendo expandido na década de 1930. Como os IAPs ofereciam os serviços e

benefícios de acordo com as contribuições dos trabalhadores, dos empresários e do Estado,

sem a uniformização dos mesmos, havia desde o final do governo Vargas, uma pauta de

unificação da previdência social no país, que desencadeou a Lei Orgânica da Previdência

Social, aprovada somente no ano de 1960. (BEHRING; BOSCHETTI, 2008).

Em 1930, foi criado o Ministério da Educação e Saúde Pública e, não existia até

aquele momento uma política pública de saúde e, segundo Behring & Boschetti (2008), a

intervenção efetiva do Estado teve início a partir de dois eixos: a saúde pública (restrita a

campanhas sanitárias) e a medicina previdenciária ligada aos IAPs, (para as categorias que

tinham acesso a eles). De forma paralela, desenvolve-se a saúde privada e filantrópica, no que

se refere ao atendimento médico hospitalar.

Sendo assim, boa parte das políticas sociais (saúde e previdência) estava atrelada ao

trabalho e como grande parte da população não possuía vínculo empregatício, o acesso a essas

políticas era restrito a determinados segmentos populacionais com vínculo formal, sobrando

ao restante da população, as ações das instituições filantrópicas. Um agravante era que o

25Processo onde os membros da sociedade são definidos pelo conjunto de profissões reconhecidas por lei, e a
cidadania pode ser cada vez mais ampliada, na medida em que o Estado possa regular novas profissões. A
cidadania regulada, enquanto uma possibilidade de inclusão justifica o processo de dominação e controle das
classes populares. (SANTOS, 1998).
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acesso aos direitos sociais, pela via do trabalho, era propiciado aos trabalhadores urbanos,

ficando os trabalhadores rurais, desprotegidos.

Apesar dos trabalhadores rurais serem a maioria dos trabalhadores do país nesse

momento, não havia legislações que garantisse sua proteção social. O primeiro movimento de

trabalhadores rurais no país ocorreu em 1955, com as Ligas Camponesas26, e mais tarde, em

1963, a movimentação dos trabalhadores rurais forçou a criação do Estatuto do Trabalhador

Rural.27

A reversão da concentração dos trabalhadores para a zona urbana só aconteceu na
década de 1970. Até então, a maioria dos trabalhadores brasileiros se concentrava no
trabalho rural, sem assistência, a não ser aquela oriunda da relação pessoal com os
empregadores, repetindo as condições de submetimento às regras impostas pelas
oligarquias rurais, que, em troca de apoio para os governos, exigiam sua lealdade e a
não-interferência estatal. Essa relação dificultava sobremaneira a organização dos
trabalhadores rurais. (COUTO, 2010, p. 114).

Até esse momento, a assistência social “foi historicamente, no contexto brasileiro,

detida pelas instituições religiosas e utilizada como “moeda de troca” política, seja na zona

urbana, seja na zona rural, com o poder dos coronéis”. (PEREIRA, 2006. p.4)

Durante o Estado varguista, foram criadas grandes instituições mediadas pela lógica da

benemerência, do primeiro-damismo, marcando a política social da assistência pela ótica do

favor, enquanto manutenção da miséria e a serviços dos interesses das elites no país.

(PEREIRA, 2006). Esse movimento teve início em 1938, através do Decreto lei n◦52628,

Vargas instituiu o Conselho Nacional de Serviço Social (CNSS), vinculado ao Ministério de

Educação e Saúde, tendo como principais funções, a elaboração de inquéritos sociais, análise

de entidades sociais e seus pedidos de isenções e subvenções e as demandas dos mais

desfavorecidos.

O Conselho Nacional do Serviço Social não chegou a ser um órgão atuante, tampouco

contou com a participação popular na execução de suas ações, caracterizando-se

principalmente como mecanismo de clientelismo político. Posteriormente suas funções

passaram a ser exercidas na prática pela Legião Brasileira de Assistência Social (LBA).

26 Movimentos sociais e políticos que impulsionaram o movimento pela Reforma Agrária no Brasil nas décadas
de 1950 e 1960, liderados pelo deputado Francisco Julião.
27 Em março de 1963 o Estatuto do Trabalhador Rural de autoria do deputado Fernando Ferrari foi aprovado no
Congresso, através desse os trabalhadores do campo passavam a ter os mesmos direitos dos trabalhadores
urbanos.
28 As funções do Serviço Social serão definidas nesse Decreto-lei como: “(...) utilização das obras mantidas quer
pelos poderes públicos, quer pelas entidades privadas, para o fim de diminuir ou suprir as deficiências ou
sofrimentos causados pela pobreza e pela miséria ou oriundas de qualquer outra forma de desajustamento social
e de reconduzir tanto o indivíduo como a família, na medida do possível, a um nível satisfatório de existência no
meio em que habitam” (IAMAMOTO; CARVALHO, 2007, p. 249).



64

Primeira grande instituição da assistência social no Brasil, a LBA, foi criada em 1942,

ainda no Estado varguista, sob a coordenação da primeira dama do país, Darcy Vargas,

instalada em âmbito federal e registrada no Ministério da Justiça e Negócios Interiores como

entidade civil de fins não econômicos. A LBA foi organizada após o engajamento do país na

Segunda Guerra Mundial e tinha como objetivo prover as necessidades dos familiares dos

chefes convocados, e para auxiliar ao governo em tudo que fosse relacionado ao esforço da

guerra. Apesar de surgir pela iniciativa de particulares, logo começa a ser financiada pelo

governo: “Pelo Decreto-lei n◦4830, de 15-10-1942, a LBA é conhecida como órgão de

colaboração com o Estado no tocante aos serviços de assistência social”. (IAMAMOTO;

CARVALHO, 2007, p.251).

Progressivamente a LBA, passa do atendimento aos familiares dos convocados à

guerra, para todas as áreas da assistência social, visando ações permanentes de assistência à

maternidade, a infância e velhice, aos doentes, desvalidos e necessitados, de melhoria da

alimentação e educação popular.

Em 1942, buscando legitimidade junto à população pobre, o governo criou a Legião
Brasileira de Assistência (LBA), com o objetivo de assistir, primeiramente, às
famílias dos pracinhas que foram para a guerra, e logo depois estender seu trabalho á
população pobre, principalmente com os programas na área materno-infantil. A
LBA representou o braço assistencialista do governo, que centrou na figura da
primeira-dama Darcy Vargas a coordenação da instituição. Esse traço clientelista e
vinculado à benemerência apresentou-se persistente por muitos anos na política
assistencial brasileira. (COUTO, 2010. p. 103).

Assumindo todas as áreas da assistência social, com um modelo de gestão focado na

figura da primeira dama, a Legião Brasileira de Assistência – LBA se mantém nessa

configuração até a década de 1980 e a partir disso, o “primeiro damismo” torna-se uma

característica peculiar na assistência social no Brasil, perdurando até os dias atuais.

Os governos que administraram o Brasil de 1930 a 1964 trabalharam com três

constituições (1934, 1937 e 1946) em que os direitos sociais foram basicamente restritos aos

direitos trabalhistas concedidos como benefícios e direcionados a uma pequena parcela de

trabalhadores urbanos.

Para Couto (2010), o Brasil, conforme dados históricos trabalhados desde os tempos

da Colônia, sempre fora um país resistente a participação popular, e o período anterior à

ditadura militar foi marcado por intensas manifestações populares que buscavam uma base

para as reformas necessárias à melhoria da qualidade de vida da população. Então, essas
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manifestações foram decisivas para que o golpe fosse realizado com o apoio das classes

médias, das forças conservadoras e dos interesses do capital internacional no país.

A partir do golpe de 1964, os militares assumiram o poder no Brasil, tendo como

propostas eliminar qualquer tipo de ideias comunistas e movimentos ligados a elas e

transformar o país em grande potência econômica internacional, mas para isso, era necessário

abafar as manifestações populares que buscavam reformas para a melhoria da qualidade de

vida da população, que marcaram o período populista que antecedeu a ditadura militar.

O golpe militar e a forma de governo estabelecida a partir dele tiveram uma
incidência importante no campo dos direitos, uma vez que, embora nos discursos
oficiais ainda se colocasse a democracia e a garantia dos direitos como razões para a
existência da revolução, os instrumentos legais editados nesse período demonstram
muitas razões para que se comprove o contrário. (COUTO, 2010, p. 120).

O uso da força e da repressão durante os governos militares foram estratégias muito

utilizadas para a execução do projeto que visava transformar o Brasil em grande potência

econômica e para aprofundar sua relação com o capital internacional, nesse período abusou-se

do autoritarismo político, e apresentou características importantes para o cenário nacional,

como o esvaziamento dos canais de expressão da sociedade, a centralização das decisões e

concentração de poder no âmbito da esfera do Executivo, a despolitização das relações entre

os grupos, com a tecnocracia enquanto agente de resolução das negociações trabalhistas sob a

justificativa de superioridade técnica e um significativo movimento de modernização

econômica sem precedentes, que consolidou o capitalismo, expandiu o parque industrial e

diversificou a estrutura ocupacional. (WERNECK VIANNA, 1998).

Na década de 1970 foi criado o Ministério da Previdência e Assistência Social29 e o

sistema nacional então estruturado tinha como proposta: o seguro social (pagamento de

aposentadorias e pensões) a cargo do INPS; a assistência médica a cargo do Instituto Nacional

de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS); e a arrecadação e fiscalização dos

recursos e gestão do patrimônio ao Instituto de Administração da Previdência e Assistência

Social (IAPAS). (COBO, 2012).

Werneck Vianna (1998) aponta que o efeito que teve maior repercussão nos rumos da

proteção social deflagrado pelo tipo de modernização que ocorreu no contexto autoritário do

pós-64, foi ter submetido o sistema a uma lógica privatizante. Isso ocorreu especialmente a

partir da adoção irrestrita dos critérios do mercado e da lógica empresarial na gestão dos

organismos públicos criados para implantar programas sociais, da “terceirização”, que teve

29 A lei n◦ 6.036, de 1 de maio de 1974, criou o Ministério da Previdência e Assistência Social, desmembrado do
Ministério do Trabalho e Previdência Social.
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como exemplo a contratação de clínicas e hospitais particulares para ampliar a rede de

atenção médica, do desvio para outros fins de fundos instituídos para financiar a proteção

social (FGTS, FAZ, PIS/PASEP) e da insuficiência do atendimento.

Até a Constituição Federal de 1988, a assistência social não era prevista enquanto um

direito e realizava-se por meio de ações assistencialistas e seletivas, voltadas aos indigentes,

desvalidos, necessitados e inaptos ao trabalho. A relação com o trabalho constituía a base para

acesso a maioria dos direitos sociais. Tratada com a “prima pobre”, à assistência social,

restava ações residuais ligadas à saúde ou a previdência social.

Já o caso da assistência é diferente; historicamente foi vista como ajuda pública e/ou
privada para os setores mais pauperizados, com vínculos formais ou informais de
trabalho. Existia um abrangente mosaico de instituições e entidades que
viabilizavam os desconexos programas e ações de assistência, destacando-se:
salário-família, assistência médica, compra de medicamentos, ajudas monetárias,
entre outros. (PASTORINI; GALIZIA, 2006, p.80/81).

Investigar a proteção social no Brasil, como na maior parte dos países do mundo

capitalista, resulta em refletir sobre a relação que existe entre a previdência e a assistência,

pilares básicos de todo sistema de proteção social nestas sociedades, entendendo a previdência

e assistência como um par dialético, que ao longo da história tiveram um movimento

articulado, mas reciprocamente dependente. (PASTORINI, 2005).

Historicamente no país, a tendência foi direcionar a previdência social (sob a lógica do

seguro) aos trabalhadores inseridos formalmente no mercado de trabalho, para que tivessem

uma renda em momentos de necessidades por desemprego ou devido a riscos sociais como

velhice e doença. No entanto, de forma contrária, a assistência foi compreendida como uma

ação voltada aos comprovadamente pobres, sem vínculo previdenciário e sem condições de

entrar no mercado de trabalho. Essa lógica que dividiu a população em beneficiários da

previdência e da assistência começa a ser alterada a partir da década de 1990 com o processo

de “assistencialização” da proteção social.

A década de 1980 no país ficou conhecida como a década perdida pela ótica

econômica, devido ao agravamento da dívida externa, dificuldades na formulação de políticas

econômicas, investimentos e na distribuição de renda, não apenas no Brasil, mas na economia

da América Latina, apesar de também ser lembrada pelas conquistas democráticas a partir da

lutas sociais e da Constituição de 1988. (BEHRING; BOSCHETTI, 2008).
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A crise econômica internacional da década de 1970 evidenciou a derrocada do

“milagre econômico” brasileiro30, fazendo com que a década de 1980 se iniciasse com uma

profunda crise econômica, política e social que pressionou a abertura política do sistema

militar no país, que ocupou o poder até os anos de 1984.

Com o agravamento das condições de vida da população brasileira, principalmente da

classe média e dos mais pobres, e a crescente demanda pela democratização e reforço

financeiro do sistema de proteção social, houve uma pressão para que o governo civil de 1985

desenhasse um ambicioso conjunto de reformas, que repercutiram na Constituição de 1988 e,

representaram um avanço significativo no padrão brasileiro de proteção social em vigor.

(COBO, 2012).

A convocação da Assembléia Nacional Constituinte, permitiu não só a restauração do

Estado democrático, mas também abrir as portas para o avanço das políticas sociais em

relação ao que estava em curso até o momento, mesmo em uma conjuntura em que o

pensamento neoliberal e conservador se tornaram hegemônicos em âmbito internacional.

Nesse contexto, através de debates que precederam a instalação da Assembléia

Nacional Constituinte, tornou-se imperativo a inclusão da assistência social como parte

integrante da seguridade social brasileira, ao lado da saúde e da previdência social. Então, em

outubro de 1988, é promulgada a Constituição da República, denominada pelo então deputado

Ulysses Guimarães de “Constituição Cidadã”, por contemplar avanços nos direitos sociais

enquanto direitos de cidadania, em especial para a seguridade social, direitos humanos e

políticos.

Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de
iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos
relativos à saúde, à previdência e à assistência social.
Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a
seguridade social, com base nos seguintes objetivos:
I – universalidade da cobertura e do atendimento;
II – uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e
rurais;
III – seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços;
IV – irredutibilidade do valor dos benefícios;
V – equidade na forma de participação no custeio;
VI – diversidade da base de financiamento;
VII – caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão
quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos
aposentados e do Governo nos órgãos colegiados. (CRFB, 1988)

30 O período 1968-1973 é conhecido como "milagre" econômico brasileiro, em função das extraordinárias taxas
de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) então verificadas, de 11,1% ao ano (a.a.). Uma característica
notável do "milagre" é que o rápido crescimento veio acompanhado de inflação declinante e relativamente baixa
para os padrões brasileiros, além de superávits no balanço de pagamentos. (VELOSO; VILLELA; GIAMBIAGI,
2008).
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Em relação às disposições específicas da área da assistência social, o art. 203 afirma

que “a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independente da contribuição à

Seguridade Social”, com os seguintes objetivos: a proteção à família, à maternidade à

infância, à adolescência e à velhice; o amparo às crianças e adolescentes carentes; a promoção

da integração ao mercado de trabalho; a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de

deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária; a garantia de um salário-

mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não

possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme

dispuser a lei.

Com isso, pela primeira vez na história, a assistência social ganha status de direito

social, juntamente com a saúde e a previdência, formando o tripé da seguridade social no país

e acenando, ao menos no marco da legislação para a possibilidade de construção de um novo

padrão de proteção social, diferente do que historicamente vêm marcando as ações públicas

da assistência social, que segundo Yazbek (2007), lhes conferem um perfil limitado e

ambíguo.

Assim, os padrões brasileiros de assistência social se estruturam ao sabor do
casuísmo histórico, em bases ambíguas e difusas, garantindo apenas um atendimento
precário aos seus usuários, apesar de a pauperização no país não ser apenas
conjuntural, mas resultar da organização social, política e econômica da sociedade.
(YAZBEK, 2007, p.42.)

Foram sendo estruturados no Brasil ao longo dos anos, favorecidos pelas diversas

conjunturas históricas descritas ao longo do capítulo, alguns traços marcantes da assistência

social, entre eles segundo Yazbek (2007) estão: o foco na matriz do favor, do apadrinhamento

e do mando, reproduzindo relações de dependência; sua vinculação com o trabalho

filantrópico, voluntário e solidário, numa identificação da intervenção técnica com a ação

voluntária e marcas de identificação da assistência com o assistencialismo paternalista,

fundado na benemerência e na distribuição de benesses e também, sua conformação

burocrática e inoperante, pelo lugar que o social ocupa no cenário da política pública e na

falta de recursos para a área.

Por essas e outras marcas históricas, e por uma conjuntura política e econômica,

pautada na ótica neoliberal das contrarreformas que se seguirão nas décadas seguintes, que a

até então “prima pobre” do conjunto das políticas sociais brasileiras, mesmo superando alguns

desafios, ainda encontrará muitos obstáculos para se ampliar e se efetivar enquanto política

pública universal, de garantia de direitos.
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2.2 – Contrarreforma do Estado brasileiro: Assistência como política de Seguridade?

A década de 1980 representou a passagem dos governos militares à constituição da

democracia, e a adesão brasileira as orientações conservadoras esteve condicionada por um

lado, ao processo da transição democrática, fortemente controlado pelas elites para evitar a

constituição de uma vontade popular mais radical, e por outro lado, à resistência ao desmonte

de uma estrutura produtiva sólida, que fora construído no período de substituição de

importações. (BEHRING, 2008).

Nesse momento, tem-se um aprofundamento das dificuldades de formulação de
políticas econômicas de impacto nos investimentos e na redistribuição de renda, não
só no Brasil, mas no conjunto da América Latina, bem como são encontrados
elementos para pensar a condição da democracia no continente. (BEHRING, 2008,
p.131).

Com a eleição de Tancredo Neves, em 1985, pelo Colégio Eleitoral31, houve uma

derrota parcial das forças que buscam as eleições diretas. De um lado estava o candidato

Paulo Maluf do PDS 32 , e do outro, Tancredo Neves, pelo PMDB 33 e com o apoio dos

dissidentes do PDS, o PFL34. Em aliança com o PFL, o PMDB indica como vice-presidente, o

senador José Sarney. Tancredo Neves derrotou a chapa de Paulo Maluf e, assim, foi eleito

presidente da República. Com a morte de Tancredo Neves, quem assumiu a presidência foi

Sarney.

Vale lembrar que a criação de novos partidos políticos no país só foi possível após o

fim do bipartidarismo, no ano de 1979, com o desaparecimento da Aliança Renovadora

Nacional (Arena) e do Movimento Democrático Brasileiro (MDB).

Com a morte de Tancredo Neves, representante político com forte apoio popular, o

governo Sarney se inicia com frágil sustentação política e popular, entretanto, dois atos de seu

governo, concorreram para que o mesmo alcançasse popularidade, sendo a implantação do

Plano Cruzado que inicialmente foi bem aceito pela população, e o processo constituinte.

(COUTO, 2010).

31 Durante o governo militar, iniciado em abril de 1964, os presidentes da República eram escolhidos em eleições
indiretas, por meio do Colégio Eleitoral, composto por congressistas e delegados das assembléias legislativas de
todo o país. (TSE).
32O Partido Democrático Social foi fundado em 1980 e extinto em 1993 após seus integrantes aprovarem sua
fusão com o PDC para criar o Partido Progressista Reformador. Posteriormente o Partido Progressista
Reformador mudaria para Partido Progressista Brasileiro (PPB) em 1995 e numa nova mudança se tornaria o
Partido Progressista (PP) em 2003. (TSE).
33 O Partido do Movimento Democrático Brasileiro, foi criado em 1980, é sucessor do Movimento Democrático
Brasileiro (MDB). (TSE).
34 O Partido da Frente Liberal nasceu de uma dissensão do PDC em meados da década de 1980, atualmente é o
partido Democratas (DEM). (TSE).
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O movimento das Diretas Já revelou uma sociedade assustadora para as frações da

burguesia interna, com uma inquietação maior do que em 1964, com o prenúncio de um

período histórico de ritmos fortes. “O Colégio Eleitoral foi a saída institucional para assegurar

o controle conservador da redemocratização, numa espécie de contra-revolução”. (BEHRING,

2008). Com Sarney na presidência da República, em meio à crise econômica em curso,

prevaleceu na equipe econômica à orientação que pregava o papel do Estado como sinalizador

e promotor das medidas de ajuste requeridas. Havia forte influência externa, através das

pressões do FMI, para que os países devedores se adaptassem aos novos contornos da

economia internacional. (BEHRING, 2009).

A Assembléia Nacional Constituinte foi instalada oficialmente no ano de 1987 e foi

um processo duro de mobilizações e contramobilizações de projetos e interesses específicos,

como nos aponta Behring (2008). O texto da Constituição exprimiu a disputa de hegemonia e

atendeu a avanços em alguns aspectos, como os direitos sociais, humanos e políticos,

contudo, manteve fortes traços conservadores, como o não enfrentamento à militarização do

poder no país e a manutenção de prerrogativas do Executivo e na ordem econômica.

Os que apostaram na Constituinte como um espaço de busca de soluções para os
problemas essenciais do Brasil depararam-se com uma espécie de híbrido entre o
velho e o novo (sempre reiterado em nossas paragens...): uma Constituição
programática e eclética, que em muitas ocasiões foi deixada ao sabor das legislações
complementares. (BEHRING, 2008, p.143).

A Constituição introduziu o conceito de Seguridade Social no âmbito das políticas e

ações públicas brasileiras, tornando obrigatória a elaboração do orçamento da Seguridade

Social, passando a integrar a Lei Orçamentária Anual.

A noção de seguridade social, introduzida constitucionalmente, foi inspirada nas
experiências européias de welfare state, buscando garantir uma concepção de
seguridade social inclusiva e universalista, que integrasse institucional, orçamentária
e funcionalmente, as políticas de saúde, previdência e assistência social como
direitos de todos os cidadãos. (PASTORINI; GALÍZIA, 2012, p.110).

Conforme descrito na Constituição, compete ao poder público organizar a seguridade

social tendo como pontos principais dos seus objetivos: a universalidade da cobertura e do

atendimento, a uniformidade e a equivalência dos benefícios e serviços, a seletividade e

distributividade na prestação dos benefícios e serviços, a irredutibilidade do valor dos

benefícios, a equidade na forma de participação no custeio e a diversidade da base de
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financiamento e o caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com a

participação da comunidade. (COBO, 2012).

Sobre a Assistência Social, a Constituição afirma que “será prestada a quem dela

necessitar”, independente de contribuição à Seguridade Social (Art. 203), além disso, prevê o

processo de descentralização administrativa, cabendo a esfera federal a coordenação e as

normas gerais, e às esferas estadual e municipal, a coordenação e a execução dos programas.

Com isso, o caráter descentralizador da Constituição de 1988, possibilitou a retomada da

democracia e autonomia política e fiscal dos estados e municípios na redefinição de

competências e atribuições da gestão das políticas sociais em seus territórios. (COBO, 2012).

Vale destacar que a elevação da assistência social à condição de direito social foi um

grande avanço no país, contudo, esse reconhecimento, mantém e reforça a histórica distinção

entre assistência e trabalho, entre capazes e incapazes, o que justificou ao longo dos anos, a

privação por parte dos indivíduos que não possuíam relação formal de emprego, da condição

de sujeito de direito.

Conforme Boschetti (2016), assistência social e trabalho se interligam na regulação

das relações sociais capitalistas emergentes enquanto elementos antagônicos: assistência

social mínima aos incapazes e trabalho forçado aos capacitados para o trabalho.

Foi nesse contexto que se seu a integração do Brasil à ordem econômica mundial, na

década de 1990, quando surgia à possibilidade do Estado avançar na universalização de

direitos sociais básicos, com a crise fiscal do Estado e a adoção pelo Governo do ideário

neoliberal. A partir daí um novo caminho começa se trilhado, com a “reforma” do Estado

brasileiro, pautado no desmonte e redimensionamento das conquistas no campo dos direitos

sociais, num verdadeiro processo de contrarreforma.

O discurso reformista e a abordagem neoliberal de política social encontraram ecos
no Brasil, que buscou ao longo da década de 1990, pautar sua estratégia de
desenvolvimento e de política nacional à necessidade de alinhamento internacional
nos campos ideológico, político, financeiro e comercial. (COBO, 2012. P. 146).

Nos termos de Behring (2008), trata-se de uma verdadeira contrarreforma, pois traz

um aspecto regressivo na implementação na prática de seu receituário, tendo como linhas

gerais algumas orientações marcadas pela busca de rentabilidade do capital por meio da

reestruturação produtiva e da mundialização.

De qualquer maneira, parte significativa das conquistas de 1988 foi sendo consagrada

nas décadas posteriores, como veremos a seguir, contribuindo para a ampliação do sistema de
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proteção social no país, ao mesmo tempo em que, a partir da década de 1990, foram

fortemente afetadas pelo triunfo do neoliberalismo.

Em 1989 ocorreu a primeira disputa presidencial direta, em um ambiente marcado por

uma crise que chegava ao limite do suportável e exigia mudanças urgentes. Portanto, as elites,

mesmo com certa aversão, depositaram a confiança em Fernando Collor de Mello que vence

no segundo turno contra o candidato de origem operária, Luiz Inácio Lula da Silva.

No governo Collor começaram-se reformas que impuseram a desregulamentação e a

privatização de setores, todos, até então, como estratégicos para a soberania econômica

nacional (como siderurgia, energia, telecomunicações, aço, dentre outros). Abriu-se canais de

investimentos que permitiram a quebra ou a "flexibilização" de antigos monopólios estatais, a

desverticalização e descentralização gerencial, a eliminação de subsídios e a liberalização da

política tarifária. De tais medidas, mais visíveis na era do governo Fernando Henrique

Cardoso, teve-se como resultado, dentre outros:

a) o aumento do investimento externo na produção ligado a transferências de capital

não apenas para o aumento da capacidade produtiva ou melhorias na qualidade dos serviços,

mas para obtenção do controle acionário em empresas, porém mistas; b) a elevação nas tarifas

dos serviços públicos que se privatizaram; c) o desinvestimento nas áreas de menor

rentabilidade, por falta de interesse privado e desengajamento do Estado, isto é, uma rede de

proteção social subordinada aos ditames do mercado; d) a estruturação complexa, mas não

integrada, no que concerne à legislação específica de tais setores, incluindo as agências de

regulação sugeridas.

A "liberalização da economia", com a modernização e abertura maior do setor

financeiro e a privatização de setores produtivos dantes tidos como estratégicos, dentre outros,

coincidiram com o anúncio de uma nova política de diminuição do gasto público para o

equilíbrio do orçamento e/ou para destinação do pagamento dos serviços da dívida. Desta

maneira, o neoliberalismo, na forma como aparece, apresenta-se como o único caminho

possível para a história da economia mundial e globalizada.

O relativo sucesso econômico que também começou a se apresentar nesses países
sul-americanos sob os auspícios de organizações multilaterais e em resposta à crise
fiscal do Estado contribuiu para que o mesmo se propagasse, por exemplo, para o
Brasil na era Collor (1990/92). (LEME, 2010, p.123).

No campo econômico, nos dois anos de governo de Collor, houve uma adequação

destrutiva ao reordenamento mundial, sem qualquer ação mais ousada em relação ao
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endividamento, não conseguiu evitar a hiperinflação por muito tempo, implementou uma

reforma administrativa sem sucesso, com o discurso de diminuir o setor público e na forma de

fazer política, adotou uma postura arrogante, fazendo com que o governo perdesse

credibilidade interna e externamente. (BEHRING, 2008).

Podem ser apontados como marcas do governo Collor a sua decisão de intervir na

economia através dos planos Collor I e Collor II, a abertura do mercado brasileiro e o caráter

populista, clientelista e assistencialista dos programas sociais. (COUTO, 2010).

Behring (2008) indica que Collor deu prioridade às reformas orientadas para o

mercado como complemento do processo de “modernização”, na busca pela recuperação da

sua capacidade financeira e gerencial, com o discurso da retirada dos entraves coorporativos e

jurídicos como forma de racionalizar a máquina pública.

Durante o mandato de Collor, foram aprovadas algumas leis regulamentadoras no

campo dos direitos sociais: A Lei n.8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do

Adolescente); a Lei n.8.080, de 19 de setembro de 1990 (Lei Orgânica da Saúde) e a Lei

n.8.142, de 28 de dezembro de 1990, que regulamenta a gestão Sistema Único de Saúde.

Os movimentos pró-assistência social começam a ser articular com o apoio dos órgãos

da categoria dos assistentes sociais, pleiteando a regulamentação da assistência social,

conforme previsto na Constituição, entretanto, o primeiro projeto aprovado pelo Legislativo

em 1990 foi vetado por Fernando Collor. (SPOSATI, 2011).

Então, os anos de 1990 se iniciam com a posse do então vice-presidente Itamar Franco

(1992-1994), que teve como sucessor, por dois mandatos consecutivos, na esteira do sucesso

do Plano Real articulado pela coalizão conservadora no governo de Itamar, enquanto estava à

frente do Ministério da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso (1995-2002).

Foi um período marcado por “uma avassaladora campanha em torno de reformas” de

cunho liberal, em um contexto que apontava para o Estado como principal causa da crise

econômica vivenciada no país desde a década de 1980. (BEHRING; BOSCHETTI, 2008,

P.148).

Com bases de legitimidade extremamente frágeis frente à burguesia interna, falta de

apoio parlamentar, o fracasso de sucessivos planos econômicos de combate à inflação e os

escândalos de corrupção envolvendo o governo e a família, culminaram no impeachment do

presidente.
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Humilhada e ofendida, a população que fora às ruas oito anos antes para pedir as
eleições diretas repetiu a jornada para pedir o impedimento do primeiro presidente
eleito pelo voto direto. A campanha espalhou-se pelo país e mobilizou
principalmente a juventude das grandes cidades. Pressionado pelo grito das ruas, o
Congresso abriu o processo de impedimento que resultou no afastamento do
presidente, dois anos e meio depois da posse, e em sua substituição pelo vice-
presidente Itamar Franco. (CARVALHO, 2001, p.205).

A gestão Collor, apesar de curta, caracterizou-se pela obstrução nos direitos sociais

que haviam sido inscritos da Constituição de 1998 e que precisavam de tramitação de

legislação complementar, como ocorreu com a obstrução da lei de criação do Conselho da

Seguridade Social, entre outros.

Itamar Franco, vice de Collor, assume o governo nesse contexto complexo, de
descompasso entre as demandas da sociedade e as respostas do Estado, e de mal-
estar institucional, econômico e social. Seus movimentos serão no sentido de
recompor uma articulação política, a mais ampla possível, para dar sustentação e
condições de governabilidade ao mandato tampão. (BEHRING, 2008. P.154).

No governo Itamar Franco, importantes reformas no campo legislativo foram

implementadas, como a Lei n. 8.842, de 04 de janeiro de 1994, que dispõe sobre a política

nacional do idoso e a regulamentação da LOAS35 que teve impactos importantes na proteção

social, além de estabelecer as diretrizes fundamentais para o funcionamento de uma política

nacional. (COBO, 2012)

Para regulamentar o direito à assistência social enunciado na Constituição de 1988, em

1993 foi editada a Lei Orgânica da Assistência Social, como os seguintes princípios, descritos

no Art.4◦:

I- Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de
rentabilidade econômica; II- Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o
destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas; III-
Respeito a dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e
serviços de qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, vedando-se
qualquer comprovação vexatória de necessidade; IV- Igualdade de direitos no acesso
ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-se equivalência
às populações urbanas e rurais; V- Divulgação ampla dos benefícios, serviços,
programas e projetos assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo Poder
Público e dos critérios para sua concessão. (LOAS, 1993).

Está previsto na LOAS a organização da Assistência de forma descentralizada e

participativa, entre os Estados, Distrito Federal, Municípios e organizações que representem a

população, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. A partir

disso, os municípios passam a ser os grandes responsáveis pela execução dos serviços

35 Lei Orgânica da Assistência Social (Lei n◦ 8.742, de dezembro de 1993).
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socioassistenciais, enquanto que aos Estados e governo federal, cabem o papel de apoio

técnico e financeiro.

Nesse processo, tem destaque à instituição de instâncias deliberativas de caráter

permanente e composição paritária entre governo e sociedade civil, que são os Conselhos de

Assistência Social36, o Fundo de Assistência Social e o Plano de Assistência Social, como

elementos fundamentais para o repasse de recursos do governo federal às outras esferas de

governo.

A década de 1990 também presenciou o surgimento de um grande movimento de

pressão da sociedade civil por políticas de combate à fome e à pobreza, a partir da criação da

Organização Não Governamental Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida37.

Várias campanhas foram organizadas com o objetivo de arrecadar alimentos para as famílias

carentes e trazer para o debate político as questões referentes à segurança alimentar, que

serviriam de base às políticas sociais do governo Lula a partir dos anos de 2000. (COBO,

2012).

No campo governamental, tramitava no Senado (PLS n◦80/1991) e na Câmara dos

Deputados (PLC n◦ 2.561/1992), de autoria do senador Eduardo Suplicy, o Projeto de Lei

instituindo o Programa de Garantia de Renda Mínima38. Sua aprovação ocorreu somente no

ano de 2003, no governo Lula, sendo sancionado no ano seguinte, mas com implementação

sujeita à disponibilidade do governo federal.

Em 1995, assume a presidência, Fernando Henrique Cardoso, dando início a Era FHC

que durou dois mandatos (1995-1998 e 1999-2002) e teve como tônica, as reformas liberais,

impulsionadas pela conjuntura macroeconômica adversa das sucessivas crises no mercado

internacional que marcaram a segunda metade da década de 1990, sobretudo a previdência

social.39

36 Conselho Nacional, Conselho Estaduais e Conselhos Municipais.
37 Liderada pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, foi fundada em 1993, com o objetivo de mobilizar a
sociedade brasileira na busca por soluções para as questões da fome e da miséria.
38 O PGRM visava beneficiar, sob a forma de imposto de renda negativo, todas as pessoas residentes no país,
maiores de 25 anos, com rendimentos brutos mensais inferiores a Cr$ 45.000,00 (ou cerca de R$ 600,00
corrigidos para maio de 2010 pelo INPC/IBGE. Seria implantado gradualmente, alcançando em 1995, as pessoas
maiores de 60 anos; em 1996, os maiores de 55 anos, e assim por diante, até cobrir os maiores de 25 anos em
2002. (COBO, 2012, p. 151).
39 A reforma da previdência social implementada no final da década de 1990 teve como arcabouço a Emenda
Constitucional n.20, de dezembro de 1998, a Lei n. 9876, de novembro de 1999, e as Leis Complementares ns.
108 e 109, de maio de 2001.
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O acordo assinado com o FMI em 1998, tomando como base as orientações do
Consenso de Washington, teve como condicionalidades a adoção do regime de
metas inflacionárias e a busca pelo equilíbrio orçamentário (que resultou na grande
preocupação com a obtenção de superávits primários), além de uma série de outras
reformas institucionais, em particular na previdência social. (COBO, 2012. p.152).

O governo de Fernando Henrique priorizou na economia, o controle da inflação e a

manutenção da estabilidade da moeda e como plataforma política, a necessidade de reformar

o Estado, com base no modelo teórico neoliberal. Fez uso da utilização do recurso da Medida

Provisória 40 para governar, com afastamento da sociedade em relação às decisões

governamentais. (COUTO, 2010).

No mesmo ano entra em cena, novo “projeto de modernidade” no país, tendo como

principal orientador o Plano Diretor da Reforma do Estado, formulado sob o comando de

Bresser Pereira, Ministro da Administração e Reforma do Estado de 1995 a 1998 e com vistas

à reforma da administração pública. O Plano é o pilar para várias reformas constitucionais e

todos são convocados a implementar a reforma.

O Plano, em seu discurso, prevê a ultrapassagem do patrimonialismo e da burocracia

pela via da perspectiva gerencial, que introduz os conceitos de eficiência e a qualidade na

administração pública, inspirada em elementos da gestão empresarial, que nas últimas

décadas, veio sendo reforçada como parte da cultura da operacionalização das políticas

públicas brasileiras.

As ideias empresariais adentram a política de assistência social como desdobramentos

da contrarreforma em curso no país, nas ações de implantação e gestão do Sistema Único da

Assistência Social, como será visto mais adiante.

Conforme Behring (2008), para Bresser Pereira, o Brasil e a América Latina foram

atingidos por uma dura crise fiscal nos anos de 1980, agravada pela crise da dívida externa e

por práticas de populismo econômico, e, portanto se a crise se encontra na quebra fiscal do

Estado, no excesso de regulação e na rigidez, e na incapacidade do serviço público, é

necessário reformar o Estado com vistas a recuperação da governabilidade (legitimidade) e a

governance (capacidade financeira e administrativa de governar).

O Estado brasileiro é caracterizado como rígido, lento, ineficiente e sem memória
administrativa. O salto adiante é a proposição da reforma gerencial voltada ao
controle dos resultados e baseada na descentralização, visando qualidade e
produtividade no serviço público. (BEHRING, 2008, p.171).

40 É um instrumento com força de lei, adotado pelo presidente da República, em casos de relevância e urgência,
cujo prazo de vigência é de sessenta dias, prorrogáveis uma vez por igual período. Produz efeitos imediatos, mas
depende de aprovação do Congresso Nacional para transformação definitiva em lei. (CÂMARA DOS
DEPUTADOS).
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Com a tendência de redução de direitos as políticas sociais foram transformando-se em

ações pontuais e compensatórias, no âmbito do encolhimento dos encargos sociais e

previdenciários, sob o argumento da crise fiscal do Estado, em um cenário de flexibilização

das relações de trabalho e da privatização de setores públicos como saúde e educação.

As possibilidades preventivas e até eventualmente redistributivas tornaram-se mais
limitadas, prevalecendo o trinômio articulado do ideário neoliberal para as políticas
sociais, qual seja: a privatização, a focalização e a descentralização, aqui
compreendida como mero repasse de responsabilidades para entes da federação ou
para instituições privadas e novas modalidades jurídico-institucionais correlatas, que
configuram o setor público não-estatal [...]. (BEHRING, 2008, p.249).

Como forma de uma melhor administração dos recursos, era defendida a focalização

enquanto instrumento para uma gestão mais eficiente e efetiva, para atingir a população

realmente necessitada. E essa ideia de focalização combina bem com a estratégia de

desconcentração das responsabilidades do Estado com o social e serve de artifício para

permitir a participação do setor privado no processo de provisão de bens e serviços sociais,

tendo em vista que, a partir do Plano Diretor da Reforma do Estado, o conjunto de ações

direcionadas ao atendimento dos direitos humanos e sociais, não seria de responsabilidade

exclusiva do Estado, e sim uma atividade que deve ser compartilhada com a sociedade.

(PASTORINI; GALÍZIA, 2012).

Uma das características desse período é a retomada da matriz da solidariedade, como
sinônimo de voluntarismo e de passagem da responsabilidade dos programas sociais
para a órbita da iniciativa privada, buscando afastar o Estado de sua
responsabilidade central, conforme a Constituição de 1988, na garantia desses
direitos. (COUTO, 2010, p.150).

Em relação à privatização, conforme nos aponta Behring (2008), gerou uma dualidade

discriminatória estabelecida entre aqueles que podem ou não pagar pelos serviços, ao mesmo

tempo em que possibilitou um nicho lucrativo para segmentos do capital nacional, como é o

caso da previdência complementar e da educação superior, considerando que a saúde já

convive com essa dualidade há mais tempo.

Ainda em 1995, FHC cria o Programa Comunidade Solidária41 em substituição a

Legião Brasileira de Assistência (LBA), enquanto estratégia de combate à pobreza, presidido

pela primeira dama, Ruth Cardoso. O Comunidade Solidária selecionava programas para

serem implementados nos municípios com maior concentração de pobreza no país, ampliando

significativamente a participação das ONG’s e entidades filantrópicas na prestação de

41 Criado pelo decreto n. 1366, de 12 de janeiro de 1995 e encerrado em dezembro de 2002, sendo substituído
pelo Programa Fome Zero.
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serviços assistenciais mediante repasse de recursos federais.  Mais uma vez entra em cena a

figura da primeira dama na assistência social, num campo em que as tradições

patrimonialistas brasileiras resistem.

O Governo Fernando Henrique substituiu a desejada regulação do dever do Estado e

direito do cidadão na área da assistência social, por uma “nova relação solidária”, que

manteve a lógica reforçadora do neoliberalismo pela via da subsidiariedade.

O Programa Comunidade Solidária contribuiu para um redirecionamento conservador

dos programas sociais, pautados na seletividade, na focalização e na solidariedade, e enquanto

espaço privilegiado do chamado terceiro setor.

Essa tendência para as políticas sociais é fortemente trazida pelo Programa de

Publicização42 contido no PDRE – Mare, cuja implementação da seguridade é concebida no

mundo privado, remetendo às agências e organizações sociais, como atividades não

exclusivas do Estado. (BEHRING, 2008).

Dentro dessa perspectiva, a Lei n. 9.637 de 15/05/98 é criada, definindo as

organizações sociais, que são caracterizadas como: “pessoas jurídicas de direito privado, sem

fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao

desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à

saúde”, com isso as OS passam a dispor de autonomia administrativa e financeira.

Na assistência social, a reforma inspirada no PDRE- Mare atropela o Conselho

Nacional de Assistência Social (CNAS), ao propor o credenciamento de entidades privadas

com fins públicos, para subvenções sociais sem critérios técnicos, reforçando os traços de

clientelismo e patrimonialismo nessa política pública.

Em novembro de 1995 ocorre a primeira Conferência Nacional de Assistência Social,

onde são debatidas as teses fundantes da LOAS, o anúncio do sistema descentralizado e

participativo, a municipalização. A renda mínima, a relação público-privado, o financiamento

e o controle social. (SPOSATI, 2011).

Nos anos de 1997, o Congresso Nacional aprova a Lei n◦. 953343 que autoriza o

governo federal a realizar convênios com os municípios a fim de que estes possam adotar

programas de transferência de renda associados à educação ou aos Programas Bolsa Escola e

Bolsa Alimentação, considerando as recomendações dos organismos internacionais de

descentralização de gestão de políticas sociais para os municípios. Esta regulamentação serviu

42 Lei n◦ 9.637, de 15 de maio de 1998. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9637
43 Posteriormente alterada para a Lei n. 1029/2001.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9637
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de base para a instituição do Bolsa Escola44 em âmbito federal, já que este surgiu a partir de

experiências locais de implementação de programas nesse perfil. (COBO, 2012).

Ao longo do governo FHC a crise na gestão da assistência social vai se agravando, e

um fato indicativo dessa crise foi a do impedimento da realização da III Conferência Nacional

de Assistência Social em 1999, no primeiro ano de reeleição do presidente. Por ordem do

presidencial, sua realização foi adiada para dezembro de 2001, contrariando o disposto em lei,

em que as Conferências Nacionais deveriam ocorrer de dois em dois anos A opção pouco

democrática dos Anais da III Conferência foi de divulgar a palavra do governo. Não houve

propósitos de alteração da realidade pela política social emergente.

Os governos Sarney, Collor de Mello, Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso
construíram um projeto político alicerçado, salvaguardas suas particularidades, na
centralização da estabilidade econômica e no desejo de reformar a Constituição de
1988, considerada um peso para a nação e um entrave ao projeto de crescimento.
(COUTO, 2010, p.151).

Além do programa Comunidade Solidária, que no segundo mandato de FHC, foi

redesenhado e recebeu a denominação de Comunidade Ativa, passando a estimular programas

de desenvolvimento local nos municípios mais carentes, outros dois programas foram criados

para o combate à pobreza, o Projeto Alvorada e a Rede de Proteção Social. O Projeto

Alvorada denominado Plano de Apoio aos Estados de Menor Desenvolvimento Humano,

tinha suas ações organizada para a intervenção em municípios selecionados segundo o (IDH),

e por meio de um conjunto de programas federais nas áreas de saúde, educação e geração de

renda. (DRAIBE, 2003).

Ainda segundo Draibe (2003), duas circunstâncias reforçaram o ainda incipiente

Programa Rede Social45, anunciado no programa eleitoral de 1998 por FHC. Já em 1999, para

a renegociação de um contrato de empréstimo com o BID46, a idéia aparece no Programa de

Reforma e Proteção Social, um conjunto de 22 programas selecionados nas áreas de saúde,

educação, previdência e trabalho, destinados à prestação de serviços sociais básicos e voltados

para grupos de baixa renda. Ainda aí se misturava serviços sociais e transferências

44 Regulamentado pela Lei n. 10.219, de 11 de abril de 2001, o Programa Bolsa Escola surgiu a partir de duas
experiências locais, em Capinas/ SP e no Distrito Federal. Para receber o benefício, a família deveria estar
inserida no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, os filhos em idade escolar, matriculados
e com freqüência mínima de 85% e ter renda familiar per capita inferior a R$ 90,00 (valores da época).
45 Proposto pela Resolução do Conselho de Ministro n◦197/97.
46 Banco Interamericano de Desenvolvimento. O BID é uma organização financeira internacional com sede na
cidade de Washington, EUA, criada no ano de 1959 com o propósito de financiar projetos viáveis de
desenvolvimento econômico, social e institucional e promover a integração comercial regional na área da
América Latina e o Caribe. (MEC).
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monetárias, como o programa Bolsa-Escola. A segunda e decisiva circunstância, que parece

ter efetivamente alavancado e ampliado o escopo da Rede, foi à aprovação do Fundo de

Combate à Pobreza, em 2000.

Nascia assim a Rede Social Brasileira de Proteção Social, concebida como um
conjunto de transferências monetárias a pessoas ou famílias de mais baixa renda,
destinado a protegê-las nas distintas circunstâncias de risco e vulnerabilidade social.
Sob a liderança do Projeto Alvorada e apoiada na implantação do Cadastro Único,
instrumento da unificação das transferências, a Rede Social se formava pelos
seguintes programas: Bolsa-Escola (MEC). Bolsa-Alimentação (MS). Programa de
Erradicação do Trabalho Infantil (Peti) (MPAS). Programa do Agente Jovem
(MPAS). Bolsa-Qualificação (MT). Benefício Mensal – Idoso (MPAS). Benefício
Mensal – Portadores de Deficiência (MPAS). Renda Mensal Vitalícia (MPAS).
Bolsa-Renda (seguro-safra) (MA). Auxílio-gás (MME). Aposentadorias Rurais
(MPAS). Abono Salarial PIS/Pasep (CEF). Seguro-desemprego (MT). (DRAIBE,
2003, p.88/89).

Conforme Costa (2002, apud COBO, 2012, p.18), os grandes temas que passaram a

dominar a agenda da política pública do país na década de 1990, foram:

i) o incentivo à centralização e insulamento das políticas macroeconômicas, em
especial da política monetária; ii) o controle das despesas não financeiras do
governo federal; iii) a reforma administrativa do governo nacional e governos
subnacionais; iv) a privatização das atividades de prestação de serviços públicos; v)
a liberação do comércio externo e outras reformas orientadas para a abertura do
mercado interno; vi) a adoção de políticas focalizadas e de proteção seletiva aos
grupos mais vulneráveis aos processos de ajustes no modelo de desenvolvimento.

Nos apontamentos de Pastorini e Galízia (2012), as mudanças ocorridas na sociedade

brasileira, a partir segunda metade da década de 1990, com a presença forte do ideário

neoliberal, obstruem a efetivação da assistência social, conforme definida na Constituição e

na LOAS. Desde o primeiro governo FHC, várias foram as estratégias para dificultar a

concretização dessa política, entre elas: a criação constante de programas de assistência fora

de seu âmbito institucional, a não regulamentação de alguns artigos da LOAS, desrespeito às

deliberações dos conselhos, o não reconhecimento das resoluções da conferências, recursos

orçamentários reduzidos para atender o conjunto da população que dela necessita, entre

outros.

O discurso do governo com base nas ideias de que existe falta de recursos e da

ineficiência do Estado no atendimento às manifestações da questão social é reforçador de uma

concepção de assistência social minimalista, restrita e principalmente direcionada aos setores

mais pobres da sociedade. (PASTORINI; GALÌZIA, 2012).

Essa concepção de assistência social irá atravessar o governo Fernando Henrique e

penetrar nas ações dos governos posteriores, que com novas configurações irá propor a
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criação de uma rede de proteção social que tem como foco os programas de transferência

direta de renda a famílias pobres, passando a compor no início do século XXI, a principal

estratégia no eixo da política de assistência social brasileira.

2.3– A Política de Assistência Social no governo Lula da Silva

Foi a partir do ano de 2003 que teve início o governo do presidente Luís Inácio Lula

da Silva, do Partido dos Trabalhadores, que se manteve no poder por dois mandatos, até

dezembro de 2010, trazendo novas configurações para a política social brasileira. Dois pontos

merecem destaques nesse governo, o primeiro se refere aos instrumentos legais da política de

assistência social aprovados nessa gestão e o segundo, ligado ao destaque dado aos programas

de transferência de renda. Ambos contribuíram para uma dada centralidade nesta política, que

será discutida mais adiante.

Com a saída do poder, do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), havia

promessas de mudanças, principalmente na condução das políticas na área social, por parte do

candidato da esquerda, Luíz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, com sua

“carta ao povo brasileiro” 47 . Contudo, ao se eleger, Lula manteve a fragmentação da

Seguridade Social e deu segmento ao conjunto de contrarreformas iniciadas no governo

anterior, a exemplo da Reforma da Previdência.

Na campanha de Lula para presidente, nas eleições de 2002, observou-se uma clara
tendência de centro em suas posições, o que aproximou o PT de vertentes que vêem
no capitalismo um regime a ser corrigido e humanizado, exigindo do governo tão
somente a qualidade de bom articulador do consenso entre as classes sociais. Esta
idéia será adotada sem que se manifeste qualquer constrangimento em relação à
ética defendida historicamente pelo partido. (PINHEIRO, 2006, p. 120).

Os governos do PT, de Lula (2003-2006 e 2007-2010) até Dilma (2011-2014 e 2015),

para alguns intelectuais seriam a expressão de um período pós-neoliberal. Contudo, a

permanência da mesma política macroeconômica do governo anterior, baseada no ajuste fiscal

permanente para assegurar superávit primário, taxa de juros elevada e o câmbio flutuante,

deita por terra essa suposição. (RODRIGUES, 2016).

Contudo, há um número significativo de diferenças dos governos do PT em relação

aos de FHC, como os programas e ações sociais do PT, mesmo que emergenciais e

47 Documento lido pelo candidato à Presidência da República pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, durante um
encontro sobre o programa de governo do partido, na qual culpa a política econômica do governo federal pela
crise financeira e se propõe a acalmar o mercado financeiro. Disponível em:
http://www.iisg.nl/collections/carta_ao_povo_brasileiro.pdf
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focalizados, alteraram de uma maneira inédita as condições de vida de uma parcela

significativa da população.

Outro diferencial dos governos petistas é que estes propuseram-se a ser os

articuladores de um consenso social que preservasse as posições relativas das distintas frações

de classe, através de políticas centristas, distribuindo ganhos proporcionais numa conjuntura

internacional extremamente favorável e de crescimento econômico interno, determinada pelo

alto preço das commodities entre 2003-2011 que garantiu elevadas taxas de lucro para o setor

exportador, o estímulo do crescimento econômico e a arrecadação do governo federal para

implementar políticas sociais (MARTINS, 2016).

No primeiro ano de governo, Lula criou o MESA48, responsável pela implementação

do Programa Fome Zero49, que mais tarde foi dissolvido, com a criação do MDS. O Programa

Bolsa Família, que em sua criação, esteve vinculado a estratégia do Programa Fome Zero,

revela a principal linha de ação do governo Lula, no campo social, com ações e programas de

combate à fome no país.

No processo de criação do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome,

a Secretaria Nacional de Assistência Social começou a contar com um quadro de especialistas

vinculados ao PT. Muitos desses profissionais participaram da construção de um projeto de

assistência social traçado em sua concepção abrangente como direito social. Esses

profissionais assumiram cargo de gestão e realização de assessorias no governo e estão

ligados à racionalidade instrumental contida na PNAS.

Em um contexto em que as ideais pós-modernas em voga nas ciências sociais
procuram romper com as “metanarrativas” e as abordagens teóricos pautadas na
perspectiva da totalidade, parece que a conversão desses sujeitos político-
profissionais em gestores no governo Lula –, que se distanciaram dos referenciais
teóricos e ideo-políticos compatíveis com o movimento de esquerda do PT nos anos
1980 e 1990 –, indica a maneira como vem incidindo a racionalidade instrumental
ou formal-abstrata na PNAS. (SILVA, 2014, p. 269).

Entre as ações governamentais que se destacaram em seu primeiro governo estão: o

aumento do salário mínimo, a expansão do crédito popular, o aumento da formalização do

trabalho, a transferência de renda e a contenção de preços. Tais medidas responderam aos

anseios da classe social de renda mais baixa.

48 O Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome (MESA) foi criado em 1 de
janeiro de 2003, pela MP nº 103 de 1º/1/2003, depois transformada na Lei 10.683, de 28 de maio de 2003.
49 O Programa Fome Zero foi criado em 2003 em substituição ao Programa Comunidade Solidária e consiste
numa estratégia governamental para garantir o direito a alimentos básicos.

http://www.iisg.nl/collections/carta_ao_povo_brasileiro.pdf
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O Programa Bolsa Família, a política de reajuste do salário mínimo acima da inflação,

a retomada dos investimentos em infraestrutura via Programa de Aceleração do Crescimento

(PAC), a ampliação do mercado de trabalho, o incremento do crédito popular, dentre outras

medidas aceleraram o crescimento econômico, como uma espécie de pacto social no país, que

combinou o combate à pobreza sem confrontar os interesses do grande capital. Entre os anos

de 2003 e 2008, a conjuntura econômica mundial, apresentou um ciclo de expansão capitalista

bastante favorável e contribuiu para a conformação deste fenômeno.

O aumento do salário mínimo elevou o poder de compra e a expansão do crédito,

impactando os padrões de consumo e a expansão do mercado de trabalho e do emprego

formal, apesar da precarização do trabalho como partes de um projeto de desenvolvimento

proposto por um fenômeno conhecido como lulismo.

O lulismo surgiu mediante a implantação de políticas e programas sociais, a partir de

2003, que visavam combater a pobreza extrema pela ativação do mercado interno e da

elevação do padrão de consumo, sem o confronto com os interesses do capital. (SINGER,

2012).

Assim como o retorno por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC),

da capacidade estatal de investimento em infraestrutura econômico-social – saneamento,

habitação popular, portos, ferrovias, estradas e em setores de energia elétrica, fóssil e eólica,

etc. −, também a elevação do valor do salário mínimo, o que até o ano de 2013 correspondeu

a um aumento de mais de 70% em termos reais relativamente ao verificado em 2002 e a

promover uma política de subsídio de créditos aos mais pobres, combinada com programas de

renda mínima, como o Bolsa Família, os governos do PT puderam até 2013 recuperar, sob um

falacioso neodesenvolvimentismo, o dinamismo da economia e o rendimento das famílias e

reduzir a pobreza absoluta. (RODRIGUES, 2016).

O primeiro mandato de Lula (2003-2006) manteve a política macroeconômica do

governo de Fernando Henrique (FHC), a partir do estabelecimento de metas de inflação, do

câmbio flutuante e do superávit primário. Já o segundo período de governo (2007-2010),

apresentou uma aceleração do crescimento econômico com diminuição das desigualdades e a

integração de parte significativa do subproletariado50 à condição proletária.

50 O autor André Singer cita Paul Singer para conceituar subproletariado como aqueles “que oferecem sua força
de trabalho no mercado sem encontrar quem esteja disposto a adquiri-la por um preço que assegure sua
reprodução em condições normais. Estão nessa categoria, empregados domésticos, assalariados de pequenos
produtores diretos e trabalhadores destituídos das condições mínimas de participação na luta de classes” (2012,
p.77).
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De acordo com Singer, a categoria subproletariado é fundamental para compreender o

lulismo, pois se tornou

representação de uma fração de classe, que embora majoritária, não consegue
construir desde baixo as próprias formas de organização. Por isso, só podia aparecer
na política depois da chegada de Lula ao poder. A combinação de elementos que
empolga o subproletariado é a expectativa de um Estado suficientemente forte para
diminuir a desigualdade sem ameaça à ordem estabelecida. (2012, p.52).

O autor acrescenta ainda que o lulismo remove a centralidade ideológica do conflito

entre direita e esquerda e reconstrói essa centralidade por meio do antagonismo entre ricos e

pobres, tecendo uma significativa repercussão regional na região  mais pobre do país, o

Nordeste, que concentra o voto lulista (SINGER, 2012). Esse movimento gera um

pertencimento de classe específico e visa diminuir a pobreza e não a desigualdade.

Os distintos processos que deram sustentação a política econômica e social do governo

Lula, conforme Silva (2014) tem sido chamados de refilantropização da questão social,

mercantilização dos serviços sociais e assistencialização da proteção social. E por mais que se

busque amenizar as expressões da questão social que se manifestam nos segmentos mais

pauperizados da população, não restam dúvidas de que este governo deu continuidade a

contrarreforma das políticas de Estado que deviam materializar direitos sociais.

Como fruto da luta pela implantação/implementação da assistência social, no campo

dos marcos legais, já no primeiro mandato do governo de Lula da Silva (2003-2007) inscreve-

se a Política Nacional de Assistência Social, em 2004, por decisão do Ministério do

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), e intermédio da Secretaria Nacional de

Assistência Social (SNAS) e do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) com a

intenção de reconfigurar a política de assistência na perspectiva de implantação do Sistema

Único da Assistência Social – SUAS, traduzindo o cumprimento das deliberações da IV

Conferência Nacional de Assistência Social, que ocorreu em Brasília, dezembro de 2003.

A IV Conferência Nacional de Assistência Social se orientou pela temática

“Assistência Social como política de inclusão: uma nova agenda para a cidadania – 10 anos

de LOAS” e apresentou como expressão máxima do conjunto de suas deliberações a

aprovação de um Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

Conforme Silva (2014), a partir da Conferência foi criada uma agenda sob a

coordenação do Ministério da Assistência Social, destinada a implantar o SUAS de forma

descentralizada, regionalizada e hierarquizada, com base no território. Entretanto, foi

salientada a importância de um amplo debate com os conselhos e gestores das diferentes
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esferas de governo antes que o CNAS deliberasse o processo de efetivação de uma política

nacional, que trouxesse as bases conceituais e organizações para a criação deste Sistema.

Dentre as inúmeras deliberações, moções e reivindicações aprovadas, uma boa parte
buscava alterar a estrutura e as ações paralelas nessa área, que não concebe a
assistência como direito social e que implementa a (des)centralização como uma
mera transferência de encargos aos governos subnacionais e a organizações da
“sociedade civil”. (SILVA, 2014, p.268).

Nesse contexto foi instituído o Sistema Único da Assistência Social, e apesar dos

avanços em relação às normatizações da política, o SUAS vai se ampliando, na medida em

que incorpora a lógica de focalização no combate à pobreza e dos programas de transferência

de renda em suas ações pelo país como podemos observar nos Serviços de Convivência e

Fortalecimento de Vínculos51 ofertados pela proteção social básica.

A gestão desta política está pautada no detalhamento das atribuições e competências

dos três níveis de governo na provisão das ações socioassistenciais, na perspectiva

socioterritorial e na centralidade sociofamiliar.

Na perspectiva socioterritorial, classifica os municípios por porte, conforme o número

da população da seguinte forma: Pequenos I (até 20.000 hab.); Pequenos II (de 20.001 a

50.000 hab.); Médios (de 50.001 a 100.000 hab.); Grandes (de 100.001 a 900.000 hab.) e

Metrópoles (mais de 900.000 hab.) (PNAS/2004).

Um eixo importante a ser analisado na PNAS é a noção de território associada à ideia

de descentralização, que pode significar tanto a redistribuição de poder, com base na

participação coletiva dos sujeitos, quanto uma desconcentração de responsabilidades sociais

ao nível local e regional, sem a devida participação federal.

A centralização das decisões no âmbito do governo federal, enquanto responsável pela

formulação das ações de proteção social também revela outro ponto de tensão, na medida em

que a maioria das iniciativas implementadas pelos governos estaduais e municipais, foram

elaboradas a nível federal, sem considerar as particularidades locais, cabendo a nível local e

regional apenas a execução das ações no SUAS.

Classifica e organiza a assistência social em níveis de proteção, de modo a atender às

demandas dos usuários de acordo com o nível de complexidade. São eles: Proteção Social

51 De acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS n.◦ 109/2009) é “o
serviço realizado em grupos, organizado a partir de percursos, de modo a garantir aquisições progressivas aos
seus usuários, de acordo com o seu ciclo de vida, a fim de complementar o trabalho social com famílias e
prevenir a ocorrência de situações de risco social. A oferta do Serviço se dará na Proteção Social Básica, em
Núcleos (espaço físico), que poderão estar no CRAS, em unidades públicas, ou em entidades de Assistência
Social”. (MDS/2015).
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Básica (prevenir situações de risco), Proteção Social Especial (destinada a famílias e

indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social) que se divide em Média

Complexidade (em que não há rompimento de vínculo familiar e comunitário) e Alta

Complexidade (ocorrência de rompimento de vínculo familiar e comunitário).

O SUAS foi criado com níveis de proteção básica e especial de média e alta

complexidade, inspirado no “modelo” de atenção do SUS, na experiência de países europeus e

nas configurações de proteção social, propostas pelos técnicos neoliberais dos organismos

internacionais, que restringe o sistema de seguridade social previsto na Constituição e impede

de articular e estabelecer a assistência social dentro de um sistema de proteção social mais

amplo em construção. (SILVA, 2014).

Ao diferenciar os usuários da assistência por níveis de proteção social, corre-se o risco

de fragmentar a política em modelos de gestão que preconize o atendimento de forma pontual,

individual, como se não se tratasse de uma questão estrutural, ligada ao modo de produção

capitalista, em que o usuário da proteção social básica, uma vez identificado não pode ser

atendido por outra equipe e vice-versa, e como se as demandas não perpassassem por todos os

níveis de proteção.

As unidades públicas de referência da assistência social, inexistentes por muitos anos

nos municípios brasileiros, representam atualmente, segundo dados do MDSA/ 201652, 16.910

unidades de atendimento sendo: 8.286 CRAS (Centro de Referência de Assistência Social),

2553 CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), 231 Centro POP

(Centros de Referência Especializados para População em Situação de Rua), e 5840 Unidades

de Acolhimento (Casa Lar, Albergue, Abrigo Institucional, República, Residência Inclusiva,

Casa de Passagem).

Além dos centros de referência, os Centro POP e as Unidades de Acolhimento, o

SUAS conta com outros espaços de atuação, como secretarias, subsecretarias, coordenadorias,

comissões intergestoras, conselhos etc., nos quais as atividades desenvolvidas pelos diversos

profissionais e outros sujeitos políticos também têm ligações com os interesses de classes e

seus respectivos projetos societários.

Por isso, apesar do número expressivo de unidades de referência e outros espaços de

atuação, a qualidade dos serviços e ações prestadas não estão garantidos nesses equipamentos,

tendo em vista que perduram traços conservadores e clientelistas no atendimento à população.

52 Dados disponíveis em http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/ri/relatorios/mds/index.php.
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A Política Nacional de Assistência Social - PNAS/ 2004 estabelece um novo processo

de gestão e financiamento das ações organizadas no âmbito da política da assistência social,

além de estabelecer importantes procedimentos técnicos e políticos em relação à organização

e prestação das medidas socioassistenciais para consolidar o Sistema Único de Assistência

Social (SUAS).

Comporta quatro tipos de gestão: da União, do Distrito Federal, dos estados e dos

municípios, sendo de responsabilidade da União, principalmente, a formulação, o apoio, a

articulação e a coordenação de ações. Os estados assumem a gestão da assistência dentro do

seu âmbito de competência. Em relação à gestão municipal são possíveis três níveis de

habilitação ao SUAS: Inicial, Básica e Plena que interferem no nível de gestão das ações

socioassistenciais e do repasse de recursos.

Na mesma direção, a Norma Operacional Básica da Assistência Social (NOB/ SUAS -

2005), resultado de anos de formulação e debate na área da assistência social está centrada no

processo de consolidação da Política Nacional sob o amparo do Sistema Único em

implantação, visando à articulação e integração dos gestores, trabalhadores, usuários,

conselheiros e toda a sociedade. Ela “consagra os eixos estruturantes para a realização do

pacto a ser efetivado entre os três entes federados e as instâncias de articulação, pactuação e

deliberação, visando à implementação e consolidação do SUAS no Brasil.” (NOB/ SUAS -

2005).

A Norma se define como um instrumento de regulação dos conteúdos e definições da

PNAS de 2004, que orientam o funcionamento do SUAS, a revisão das normas operacionais e

a organização da assistência social, bem como das demais políticas sociais no processo de

gestão, financiamento 53 , repasse de recursos e de controle social. Também conceitua e

definem estratégias, princípios e diretrizes para operacionalizar a referida política.

53 “No Sistema Descentralizado e Participativo da Assistência Social, que toma corpo através da proposta de um
Sistema Único, a instância de financiamento é representada pelos Fundos de Assistência Social nas três esferas
de governo, o financiamento dos benefícios se dá de forma direta aos seus destinatários, e o financiamento da
rede socioassistencial se dá mediante aporte próprio e repasse de recursos fundo a fundo, bem como de repasse
de recursos para projetos e programas, de acordo com os critérios de partilha e elegibilidade, pactuados nas
comissões intergestores e deliberados nos conselhos de assistência social.” (PNAS/ 2004).

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/ri/relatorios/mds/index.php
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A Norma Operacional Básica 2005 disciplina a operacionalização da gestão da
política de assistência social, conforme a Constituição Federal de 1998, a LOAS e
legislação complementar aplicável nos termos da Política Nacional de Assistência
Social de 2004, sob a égide da construção do SUAS, abordando, entre outras coisas:
a divisão de competências e responsabilidades entre as três esferas de governo; os
níveis de gestão de cada uma dessas esferas; as instâncias que compõem o processo
de gestão e controle desta política e como elas se relacionam; a nova relação com as
entidades e organizações governamentais e não governamentais; os principais
instrumentos de gestão a serem utilizados; e a forma da gestão financeira, que
considera os mecanismos de transferência, os critérios de partilha e de transferência
de recursos.

No ano de 2009 foi publicada a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais

pela Resolução nº 109, de 11 de Novembro, do Conselho Nacional da Assistência Social

(CNAS) em que descreve os serviços da Proteção Social Básica e da Proteção Social Especial

de Média e Alta Complexidade. Trata-se de um documento contendo os termos utilizados

para denominar, de forma padronizada, os serviços ofertados de modo a evidenciar a sua

principal função e os seus usuários.

A Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, define os Serviços de

Convivência e Fortalecimento de Vínculos, trata-se de ações desenvolvidas para as famílias

atendidas nos CRAS e nos CREAS, mas para participar de tais atividades os usuários

precisam estar inseridos no Cadastro Único54 para Programas Sociais do Governo Federal e

possuir o Número de Identificação Social – NIS para registro no Sistema de Informações do

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SISC55.

Através do SISC os serviços ofertados serão monitorados pelo Governo Federal e a

partir daí, calculado o repasse de verbas. Sendo assim, somente aqueles que possuírem NIS

serão utilizados para fins de cálculo de recursos. Os que não possuírem poderão ser atendidos,

mas os municípios não receberão repasse financeiro por eles, terão que assumir o

financiamento deste público.

Entretanto, o Cadastro Único é uma ferramenta do Governo Federal para identificar e

cadastrar as famílias consideradas de baixa renda, ou seja, aquelas que possuem renda per

capita de até meio salário mínimo ou renda familiar total de até três salários mínimos.

54 Criado em julho de 2001, o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único) é
um instrumento que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda, entendidas como aquelas que têm: renda
mensal de até meio salário mínimo por pessoa, ou renda mensal total de até três salários mínimos. O Cadastro
Único é coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS/2014), devendo ser
obrigatoriamente utilizado para a seleção de beneficiários de programas sociais do Governo Federal.
(MDS/2014).
55 É uma ferramenta de gestão do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), por meio da
qual será realizado o acompanhamento e monitoramento do serviço executado pelos municípios, assim como a
apuração dos atendimentos realizados, para fins de cálculo do cofinanciamento federal. (MDS/2014).
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O Cadastro Único é utilizado para a seleção de famílias para diversos programas e

benefícios do Governo Federal ou dos outros entes Federados, como é o caso do Programa

Bolsa Família, Programa Minha Casa Minha Vida, Desconto na Tarifa Social de Energia

Elétrica, Desconto na contribuição de Donas de Casa ao INSS, Carteira do Idoso, entre outros.

Desta forma, uma questão que vem afligindo os profissionais da assistência social é o

fato do público das ações dos Serviços de Convivência estar restrito às famílias do Cadastro

Único e estas pertencerem a um grupo específico de renda, o que remete ao debate sobre a

restrição do atendimento da assistência a critérios de renda e com isso a negativa do princípio

da LOAS, que afirma que a assistência social é para quem dela necessitar.

A Tipificação tornou-se um forte instrumento de trabalho para o serviço social dentro

desta política na medida em que ajudou a clarear e definir quais são as ações, programas,

projetos e serviços que devem ser ofertados pela assistência social. Tornou possível romper

com a grande e histórica dificuldade dos gestores e técnicos definirem qual o caminho a

percorrer nos municípios brasileiros, já que era comum a assistência social executar serviços

de outras políticas, principalmente da educação e da saúde como a oferta de creches,

distribuição de medicamentos, órteses, próteses, transporte fora do domicílio e outros. Além

de organizar e atribuir caráter de emergencial a serviços como distribuição de cestas básicas e

funeral, que pela falta de regulamentação, muitas vezes eram utilizados para fins eleitoreiros.

Com a referida Tipificação, somente podem ser adquiridos com recurso do Fundo da

Assistência Social, as ações que nela estão previstas. Portanto, a organização da política nos

municípios precisa ser acompanhada pelo Conselho Municipal da Assistência Social e,

portanto, do ponto de vista da gestão tende a favorecer o Controle Social.

Pode-se dizer que as definições legais relacionadas à regulamentação da política

pública de assistência social estão estabelecidas nos seguintes instrumentos principais: a Lei

Orgânica da Assistência Social – LOAS, a Política Nacional de Assistência Social – PNAS e

a Norma Operacional Básica – NOB/ SUAS e seus textos preliminares; a Tipificação

Nacional dos Serviços Socioassistenciais e a Lei 12435 de 2011 que altera a LOAS, mas que

foi aprovada já na gestão da Presidente Dilma Rousseff.

As regulamentações da assistência social, pela perspectiva de construção de um

sistema único, com a integração de objetivos e ações, a padronização dos serviços da

assistência aponta para a ruptura com ações fragmentadas, sob os interesses eleitoreiros, e a

afirmação da assistência como política pública e do controle social, contudo, o projeto de

democracia que vigora hoje no país, enquanto expressão híbrida de embates e lutas de
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diferentes projetos e frações de classe segue pela via da alteração da lógica de definição dos

direitos sociais, saindo da ótica do universal para o particular e agravando a questão social.

Silva (2014) afirma que se por um lado é possível sustentar que o processo de criação

e aprovação da Política Nacional de Assistência Social (PNAS), que traz as bases conceituais

e organizacionais para a construção do Sistema Único de Assistência Social (SUAS)

descentralizado e participativo, seja resultante das lutas dos sujeitos que ao longo do tempo

buscam materializar um projeto nessa área pautado na perspectiva dos direitos sociais, por

outro, na concepção e no processo de implementação do SUAS há traços tradicionais e

conservadores típicos de uma concepção minimalista de assistência, assim como da

“modernização neoliberal”, que encontrou no gerencialismo o seu “modelo” ideal de gestão.

Dentro da racionalidade instrumental da PNAS, com traços tradicionais e

conservadores, podemos identificar o uso de categorias como “vulnerabilidade” e “risco

social” associadas ao processo de “exclusão”, sem relacioná-las a vinculação entre classes

sociais, superestimando a política de assistência social como suficiente para enfrentá-las.

A valorização do enfrentamento às situações de “vulnerabilidade” e “risco social”

através do desenvolvimento de potencialidades e fortalecimento de vínculos familiares e

comunitários, como se não fossem parte das expressões da questão social. E uma fragilidade

em delimitar os usuários e serviços a serem prestados.

A organização da rede socioassistencial com a formação de redes pautadas na relação

entre público e privado, na criação de parcerias que estimula a cooperação interinstitucional a

partir de uma lógica gerencial focada na eficiência e na eficácia e que corrobora com a

desregulamentação do Estado nas políticas sociais, pautados na proposta de estabelecimento

de novas bases para a relação entre o Estado e a sociedade civil.

Lugar de destaque ao processo de gerenciamento de informações, com ênfase na

formulação de diagnósticos, indicadores e mapas, como suficientes para desvendar a

realidade, limitando a análise teórica à utilização dos dados empíricos.

Restrição do sistema de seguridade a uma política exclusiva de proteção social em que

a assistência social tende a suprir necessidades que seriam do âmbito de outras políticas

sociais.

Lula seguiu as reformas constitucionais na administração pública, orientadas pelo

Plano Diretor da Reforma do Estado, formulado sob o comando de Bresser Pereira, no

governo do seu antecessor na presidência, que se baseava do discurso de ultrapassagem do

patrimonialismo e da burocracia pela via da perspectiva gerencial, que introduz os conceitos

de eficiência e a qualidade na administração pública, inspirada em elementos da gestão
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empresarial, que adentraram a política de assistência social como desdobramentos da

contrarreforma em curso no país, nas ações de implantação e gestão do Sistema Único da

Assistência Social.

Sobre as principais características de gestão da política social, associadas ao

tradicionalismo, podemos destacar segundo os estudos de Silva (2014): Centralização

político-administrativa na União, com a elaboração centralizada dos programas e ações, e

definição do uso dos recursos; Fragmentação institucional, com vários órgãos e serviços

reforçando ações paralelas na área social; Privatização e incentivos financeiros a entidades

privadas de assistência social, uso de recursos públicos para fins particulares e clientelistas,

isenções e parcerias reforçando o caráter subsidiário do Estado; Racionalidade técnico-

administrativa, com práticas paternalistas, autoritárias e patrimonialistas; Burocratização,

imediatismo e improvisações de ações como moeda de troca no sistema clientelista e

fortalecimento de laços sociofamiliares e a ideia de família estruturada/ desestruturada;

Descoordenação das ações que envolvem as três esferas de governo e as entidades privadas;

Ausência da participação da classe subalterna nos processos decisórios, além do

corporativismo de instituições interessadas apenas em subvenções; Cooptação dos espaços de

deliberação por setores conservadores; e atuação de profissionais orientados pela doutrina

social da igreja, por teorias da psicologia ou sociologia positivista, bem como a manutenção

da lógica do “primeiro damismo” e da ocupação de cargos técnicos por pessoas indicadas

politicamente.

Os avanços políticos e jurídico-legais na área da assistência social são conquistas dos

setores progressistas da sociedade, que conseguiram retirá-la da condição de ajuda e alçá-la

no patamar dos direitos sociais. Entretanto, esses avanços não significavam uma ruptura

definitiva com as velhas e novas práticas conservadoras que reforçam o projeto societário

dominante. A gestão da política de assistência em muitos estados e municípios brasileiros

ainda é realizada pela figura da primeira-dama ou por pessoas escolhidas pelo partido político.

(SILVA, 2014).

Por isso, nos dias de hoje ainda é comum a confusão entre assistência social e ajuda

aos necessitados, através de benesses, práticas clientelistas, assistencialistas ou outras ações

pontuais que nada têm a ver com políticas públicas e com o compromisso do Estado com a

sociedade.

E isso ocorre por conta de vários determinantes, não só de ordem da formação sócio-

histórica da política social, mas por vários elementos que aparecem nesse contexto neoliberal

- fruto dos seguidos ajustes, contrarreformas, foco no combate à pobreza, da visão da “questão
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social” como pobreza (a partir dos indivíduos), num retorno à ideia do bem-estar promovido

pela família e pela comunidade.

Mais do que viabilizar medidas que alteram o escopo da seguridade social brasileira,
inscrita na Constituição de 1988, o que está em discussão é o próprio desenho da
proteção social no Brasil, em face da construção de um novo modo de tratar a
“questão social” brasileira, focando-a enquanto objeto de ações e programas de
combate à pobreza à moda dos organismos financeiros internacionais, donde a
centralidade dos programas de transferência de renda. (MOTA, 2010, p.140).

Segundo Iamamoto (2001, p.28) a questão social deve ser “[...] apreendida como o

conjunto das expressões das desigualdades da sociedade capitalista madura.” Não podemos

perder de vista que o surgimento da questão social está no centro da organização das políticas

públicas de proteção social que conhecemos. São as respostas sociais e politicamente criadas

que determinam a natureza dos sistemas de proteção social.

Vale lembrar que as políticas de proteção social na sociedade capitalista expressam as

contradições de classes, dependendo tanto das conquistas das classes trabalhadoras, quanto

das estratégias do capital. Assim como expressam também o contexto histórico que é

determinante da implantação dessas políticas. Segundo Neto (2009):

[...] é que o capitalismo monopolista, pelas suas dinâmicas e contradições, cria
condições tais que o Estado por ele capturado, ao buscar legitimação política através
do jogo democrático, é permeável a demandas das classes subalternas, que podem
fazer incidir nele seus interesses e suas reivindicações imediatos. (p. 29).

As políticas sociais possuem natureza contraditória e se constituem de um lado, numa

perspectiva de alcançar o consenso entre as classes, mesmo mediante a incompatibilidade

entre os interesses do capital e do trabalho, e, de outro, se constituem como expressão das

lutas sociais. (GUERRA, et. al., 2007).

O agravamento da questão social fruto do processo de reestruturação produtiva e da

adoção do receituário neoliberal, nada mais é do que a expressão da mesma contradição que

conforma a base do sistema capitalista, sob novas formas de manifestação (GUERRA, et. al.,

2007), repercute também na esfera da produção e no mundo do trabalho e o assistente social,

profissional “que tem nas políticas sociais seu campo de intervenção privilegiado” sofre

diretamente esses impactos. (RAICHELIS, 2009, p.383).
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Mais do que viabilizar medidas que alteram o escopo da seguridade social brasileira,
inscrita na Constituição de 1988, o que está em discussão é o próprio desenho da
proteção social no Brasil, em face da construção de um novo modo de tratar a
“questão social” brasileira, focando-a enquanto objeto de ações e programas de
combate à pobreza à moda dos organismos financeiros internacionais, donde a
centralidade dos programas de transferência de renda. (MOTA, 2010, p.140).

E para o enfrentamento das novas formas de manifestação da “questão social” na

contemporaneidade, o Estado vem adotando um conjunto desarticulado e descontínuo de

programas sociais compensatórios, ou seja, que tenta reparar danos, orientados pelo ideário

neoliberal, baseado em princípios de focalização e de descentralização movido pela ideologia

da solidariedade e da nova edição da filantropia e da caridade, sendo estendida inclusive ao

âmbito empresarial, aliado à exploração do trabalho e à concentração da riqueza produzida

socialmente, desencadeando o aumento do desemprego, a cristalização das formas de trabalho

precário e instável, a diminuição da renda e expansão da pobreza.

Tem se desenvolvido um conjunto amplo, embora disperso, desfocalizado,
descontínuo e insuficiente de programas sociais, com marcas prevalentes de traços
meramente compensatórios, desvinculando-se as políticas sociais da necessária
articulação com as políticas de desenvolvimento econômico. (SILVA, YAZBEK e
GIOVANNI, 2008, p.30).

A política de assistência social, como uma das formas de intervenção do Estado na

questão social, vem se expandindo com a criação do SUAS, através dos programas de

transferência de renda e da necessidade de construção de uma rede socioassistencial, ao

mesmo tempo em que avançam a mercantilização e a privatização das políticas de saúde e

previdência, desta forma, segundo Mota (2010):  “a assistência social deixa de ser uma

política de acesso às demais políticas setoriais, assumindo uma centralidade na política

social”. (p.136).

A ênfase dada à assistência social será entendida aqui como uma das dimensões
desse processo maior que denominamos “assistencialização” da proteção social,
tendo como contraparte a privatização da previdência, da saúde e da educação. Essa
reformulação contribui para transformar os serviços sociais em mercadorias a serem
compradas e vendidas, distanciando-se cada vez mais da ideia da
desmercadorização. (PASTORINI; GALÍZIA, 2012, p.123).

A seguridade social brasileira é configurada por uma unidade contraditória, enquanto

expandem-se a mercantilização e a privatização das políticas de saúde e previdência, com

restrições de acesso aos benefícios e a consolidação da figura do cidadão-consumidor de

serviços, a assistência social se amplia, como um novo “fetiche” de enfrentamento à

desigualdade social, sustentada no argumento de crescimento da pobreza.
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Em tempos de crise, na limitação de garantir o direito ao trabalho, o Estado amplia a

esfera de atuação da assistência, incorporando como usuários também os aptos ao trabalho

que se encontram desempregados ou desqualificados para o mercado de trabalho, assumindo a

tensão de se colocar enquanto política estruturadora, sem ter possibilidades de assumir este

papel.

[...] se antes a centralidade da seguridade girava em torno da previdência, ela agora
gira em torno da assistência, que assume a condição de uma política estruturadora e
não como mediadora de acesso a outras políticas e a outros direitos, como é o caso
do trabalho. (MOTA, 2010, p. 138).

Com isso, o trabalho assalariado, para uma grande parcela da população, deixa de ser,

pouco a pouco, o ideário de integração à ordem, e a assistência social, principalmente através

dos programas de transferência de renda, parece cumprir este papel econômico e político, ao

possibilitar, mesmo que de forma precária, o acesso aos bens de consumo. (SITCOVSKY,

2010).

O país vivencia nos últimos tempos um processo que Werneck Vianna (1998)

denomina de “americanização perversa da seguridade social”, que de acordo com a autora

consiste na busca por instaurar um padrão de proteção social de tipo norte-americano em que

o Estado comparece, através de escassos benefícios para os pobres, apenas quando as formas

de proteção social privada se esgotam.

Portanto, neste cenário adverso, o processo de “assistencialização” da proteção social

encontra terreno propício para se desenvolver, vinculado aos setores mais pauperizados e com

o predomínio de programas assistenciais temporários em diversos níveis em detrimento a

defesa de políticas sociais, permanentes, que tendem a ser desqualificadas, do aumento de

recursos orçamentários para programas e ações assistenciais de combate à pobreza e incentivo

a privatização de serviços seletivos vinculados a políticas públicas pela via da

mercantilização, fortalecendo a dimensão privada da proteção social e também pelo incentivo

à responsabilização individual e familiar pela proteção dos sujeitos.

Concomitante com o processo de expansão da assistência social no país, houve

também um aumento dos trabalhadores no SUAS. O Censo SUAS (2014) detectou, no que

tange à quantidade de trabalhadores das Secretarias Municipais de Assistência Social em todo

o Brasil, que houve gradativo aumento ao longo da série histórica, entre 2010 e 2014. Os

dados coletados mostram que o quantitativo partiu de aproximadamente 221 mil trabalhadores

passando para mais de 256 mil em 2014, o que representa incremento de cerca de 36 mil

novos profissionais ao longo desses anos.
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Entretanto, ao analisar o vínculo desses trabalhadores pelos dados do mesmo Censo

SUAS (2014), percebemos a persistente precarização de vínculos de trabalho, haja vista que

apenas 35,1% são estatutários, enquanto 37% se enquadram na categoria outros vínculos (que

contempla os consultores, servidores cedidos, terceirizados, estagiários, etc).

A situação se agrava em decorrência das péssimas condições de trabalho, do quadro

ainda insuficiente de pessoal, das exigências de múltiplas funções sem aumento salarial e da

necessidade de capacitação técnica, em um cenário político-institucional que valoriza a

produtividade e adota as avaliações por desempenho.

Em uma comparação entre os anos de 2010 e 2014, identificamos que ao longo do

período que houve uma retração do percentual de servidores estatutários em detrimento do

aumento de trabalhadores com Outros vínculos. Em 2010 esses percentuais foram de 31,1% e

38,6%, respectivamente.

Essa precarização das relações e das condições de trabalho no SUAS decorre
principalmente da contrarreforma do Estado inspirada num “modelo” gerencial de
administração pública, que concentra poder e recursos no governo federal e transfere
responsabilidades administrativas aos governos estaduais e municipais. (SILVA,
2014, p. 287).

Outro aspecto que ganha vulto no âmbito da PNAS como eixo estruturante e merece

destaque é a matricialidade familiar, que elege a família como “base” da sociedade e

“merecedora” da proteção do Estado, gerando vários debates e polêmicas dentro no meio

profissional do serviço social, ao considerar que o foco na família a culpabiliza pela sua

situação de vulnerabilidade e a responsabiliza pela superação da mesma.

A família tem sido colocada no centro da política social brasileira através do

crescimento de programas, projetos e serviços dirigidos ao atendimento de famílias, e podem

se constituir tanto em ações que favoreçam a melhoria das condições sociais dessas famílias,

como em ações que podem resultar em sobrecarga e pressão para que essas famílias assumam

novas responsabilidades frente o Estado.

A Política de Assistência Social fortemente atrelada aos programas de transferência de

renda, tem atribuído um lugar central à família, concebida como o lugar de proteção social por

excelência. Quem realiza predominantemente esta proteção, em nome de uma naturalizada

divisão sexual do trabalho proporcionando os cuidados da reprodução ou antroprodução, é a

mulher, mãe, esposa, dona de casa, enquanto que o pai, marido, sendo ou não o provedor,

tende a ser um pai ausente da reprodução e da paternagem dos filhos e filhas. (MOTA, 2008).



96

Na PNAS, a matricialidade familiar significa que o foco da proteção social está na

família, princípio ordenador das ações a serem desenvolvidas no âmbito do SUAS. Mas,

conforme Couto; Yazbek; Raichelis (2010), a NOB-SUAS afirma que “não existe família

enquanto modelo idealizado e sim famílias resultantes de uma pluralidade de arranjos e

rearranjos estabelecidos pelos integrantes dessas famílias.” (p.54).

Entretanto, as transformações da família56, se referem a sua estrutura e arranjos nas

composições familiares, pois as expectativas sobre seus velhos padrões da família burguesa e

desempenho de obrigações sociais permanecem preservados. (PEREIRA, 2008).

O Brasil passou a adotar programas de combate à pobreza ao invés de uma política de

proteção social mais ampla, que não são acompanhados pela expansão das demais políticas

protetivas, ao mesmo tempo em que vem potencializando a função de bem estar social no

espaço familiar, enquanto instância de solidariedade e proteção social.

Nesses programas, o sentido de família está condensado na representação social da

mulher, em função da reprodução. Família também concebida como lócus por excelência da

procriação e maternagem, da proteção e dos cuidados diretos com o bem-estar, enfim, o

processo cotidiano da reprodução social do grupo doméstico-familiar. Mas é à mulher que a

ideologia e as representações de gênero se referem como expressão desse espaço. (MOTA,

2008).

Conforme nos aponta Pereira (2008), “Desde a crise econômica mundial dos fins dos

anos de 1970, a família vem sendo redescoberta como um importante agente privado de

proteção social”. Essa tendência tem se legitimado no Brasil, desde os anos de 1980, a partir

da expansão da concepção conservadora, reforçada pelo ideário neoliberal hegemônico na

Europa e nos Estados Unidos, que propõem que a família e a sociedade devem partilhar

responsabilidades com o Estado, de atribuição dos poderes públicos, no enfrentamento à

questão social.

“Este movimento deixa patente o fato de ser a família, o setor privado – lucrativo e

não lucrativo – e o Estado, os atuais protagonistas das políticas sociais, sob o argumento da

complementação ou da responsabilidade da sociedade.” (MOTA, 2008, p. 241).

No contexto da chamada “crise do Estado de Bem-Estar Social, a partir da década de

70, o papel da família passa a ser fortalecido à medida em que aumenta a crença baseada no

discurso neoliberal de impossibilidade do Estado como provedor de bem-estar, e das

56 Para mais referências sobre o tema, conferir em Pereira (2008).
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convicções de que o mercado e a sociedade civil podem ser mais eficazes em dar contas das

demandas sociais.

As analogias do modelo de proteção social brasileiro também priorizaram a relação
Estado/mercado na proteção social. Ampliando essas análises, com a utilização da
categoria familismo e desfamilização, pode-se observar o elevado familismo da
política social brasileira, considerando que o sistema montado, a partir de 1930,
cobria apenas os formalmente inseridos no mercado formal de trabalho, deixando
descoberto grande número de pessoas incluídas no mercado informal de trabalho, no
trabalho rural, e todas as formas de trabalho não reconhecidas pela CLT, cabendo às
famílias e suas redes de parentesco e compadrio a proteção dessas pessoas..
(CRONEMBERGER; TEIXEIRA. 2012. p. 210/211).

Conforme Mioto (2006), tanto no Brasil como em tantos outros países, em que o

Estado de Bem-Estar Social não foi efetivado em seu pleno sentido, a família sempre ocupou

um papel central na provisão de bem-estar, as famílias sempre viabilizam a reprodução social

por meio da noção de solidariedade e de práticas dos grupos domésticos, apesar dos baixos

salários e da inconstância dos serviços públicos.

Para as autoras Cronemberger e Teixeira (2012), o “ressurgimento” da família e as

expectativas em relação às suas funções de proteção social, inclusão e integração social foram

ampliadas, nas últimas décadas, em função do recuo do Estado no provimento social, pela

defesa de um regime de bem-estar plural que envolve o mix público/privado na provisão

social, e propostas neoliberais de que a intervenção estatal deve ocorrer quando acabam as

fontes naturais de proteção social, sejam as formais como mercado, terceiro setor, sejam as

informais como família e comunidade.

Em resposta às transformações dos sistemas de proteção social, pós-crise mundial de

1970, Esping-Andersen (1999), faz um novo balanço dos regimes de bem-estar social e

introduz a categoria familismo, para inferir o grau em que a família absorve os riscos sociais e

desfamilização para medir o grau em que o Estado e o mercado cobrem esses riscos e podem

levar a mitigação da responsabilidade familiar em relação à provisão de bem-estar social.

Para o autor, “desfamilização” refere-se ao nível em que as responsabilidades de bem-

estar social e os cuidados familiares são reduzidos, pela provisão de serviços públicos ou

ofertados pelo mercado. Assim, o “familismo” aponta para a maior responsabilização da

família pelo bem-estar de seus membros, incentivado pelas políticas públicas ou pela ausência

destas na cobertura de serviços de apoio familiar.
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O grau de valorização da família vai aumentando até chegar a ser colocada como
instância primordial da sociedade (...). Enfim, na formação capitalista sob a égide do
liberalismo, a família se conforma com o espaço privado por excelência, e como
espaço privado, deve responder pela proteção social de seus membros (MIOTO,
2008, p. 133).

O Estado ao reduzir o gasto com serviços e políticas sociais, vem partilhando

responsabilidades com organizações “não-governamentais”, empresas, instituições religiosas

e de trabalho voluntário, e com a família, representada na figura da mulher e do espaço

doméstico no desenvolvimento de atividades para a reprodução ampliada da força de trabalho,

assim como no de cuidados com crianças e idosos.

As principais características das políticas sociais estiveram coerentes com a política

econômica liberal mantida pelo governo Lula, haja vista que a intervenção do Estado fazia-se

necessário apenas quando os esforços individuais, familiares, comunitários e o próprio

mercado apresentam limites no tocante à satisfação das necessidades sociais. Por isso, tais

políticas também foram consideradas liberais, pois em função dos seus princípios residuais os

investimentos sociais são mínimos. (SILVA, 2014).

Por isso, temos convivido cada vez mais com indicadores de linha de pobreza, de

critérios de seleção e sistemas para eleger os mais pobres entre a população já bastante

pauperizada, ao invés de práticas voltadas a compreensão e enfrentamento às causas reais das

expressões da “questão social”, tão agravadas nos últimos tempos.

2.3.1- A política de assistência social via programas de transferência de renda

Com os novos arranjos provenientes das transformações no mundo do trabalho, o

trabalho assalariado deixou de representar o ideário “de integração à ordem”, deixando tal

papel à assistência social que através dos programas de transferência monetária, possibilita,

mesmo que precariamente, o acesso da população aos bens de consumo. (MOTA, 2010).

[...] na impossibilidade de garantir direito ao trabalho – quer pelas condições que
assume o trabalho no capitalismo, quer pelo nível de desemprego estrutural no qual
nos encontramos, ou, ainda, pela orientação da política econômica posta em prática
no país – o Estado amplia seu campo de atuação na medida em que também assume
os aptos. Ou seja, em tempos de crise, os pobres sobre os quais incide a assistência
social são: os miseráveis, desempregados, desqualificados para o trabalho, os
trabalhadores precarizados, além dos tradicionalmente considerados inaptos para as
tarefas laborais. (MOTA, 2010, p.156).

De acordo com Mota (2006), uma das estratégias presentes na "nova" gestão estatal da

força de trabalho é tratar os processos de precarização e mercantilização como fatos
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inevitáveis. E no campo da assistência social, a hipótese explicativa da sua expansão é a de

que o trabalho teria perdido sua capacidade de integrar os indivíduos à sociedade e por isso os

seus programas, em especial os programas sociais de renda mínima, poderiam fazer essa

integração em contrapartida à desregulamentação da proteção social e do trabalho.

Boschetti nos aponta que:

O objetivo não é mais “proteger” a classe trabalhadora em momentos de “risco” e
necessidades sociais, mas limitar o aumento das despesas públicas pela via da
restrição/redução dos direitos, estimular a oferta mercantil desses serviços e
assegurar a subsunção do trabalho nesse contexto de ofensiva do capital.
(BOSCHETTI, 2016, p.132).

Nesta medida, no âmbito do SUAS, o governo nacional procura por em prática um

projeto neoliberal que prioriza os investimentos voltados aos programas de transferência

direta de renda em detrimentos dos serviços socioassistenciais, como um sistema de gestão da

pobreza e da “superpopulação relativa”. A exemplo do Programa Bolsa Família (PBF), que

não está previsto na PNAS, mas que tem sido implementado pelos equipamentos de proteção

social básica, inclusive com a utilização de seus recursos técnicos e materiais.

A partir de 2001, o Governo brasileiro começa a propor a criação de uma rede de

proteção social que tem como foco os programas de transferência direta de renda a famílias

pobres, como o Bolsa Escola57 na categoria de Renda Mínima, Bolsa Alimentação58, Auxílio

Gás59, entre outros, tendo como precursores programas municipais e estaduais desde o ano de

1995 até chegar ao Bolsa Família (Lei nº 10836) no ano de 2004, que unificou os

procedimentos de gestão e execução das ações de transferência de renda do Governo Federal.

O Programa Bolsa Família é um programa condicionado de renda, que foi instituído

pela Medida Provisória 132, de 20 de outubro de 2003, convertida na Lei Federal 10.836 em

09 de janeiro do ano de 2004, e veio se configurando enquanto um gestor da pobreza no país,

que busca conservar interesses de classe, numa conjuntura de econômica de hegemonia da

proposta neoliberal, promovendo uma reforma do Estado brasileiro, sob os moldes

gerencialistas.

57 Lei nº 10.219, de 11 de abril de 2001.
58 Medida Provisória nº 2.206-1, de 6 de setembro de 2001.
59 Decreto nº 4.102, de 24 de janeiro de 2002.
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A análise em linhas gerais sobre o desenho operacional do PBF, sobretudo sobre
suas competências intergovernamentais, permitiu identificar características afinadas
com este “modelo” de gestão mantido pelo governo Lula, como: centralização do
poder de decisão; desconcentração da responsabilidade; condicionamento do repasse
de recursos à análise do desempenho e dos resultados; separação entre o núcleo
formulador e de implementação; gestão por contrato; ferramentas de gestão
empresarial que auxilia os órgãos a mensurem metas, objetivos, atividades e
resultados etc. (SILVA, 2014, p. 262/263).

Segundo o MDS, o PBF possui três eixos principais de atuação, sendo eles:

Complemento da renda, em que as famílias selecionadas recebem mensalmente um benefício

em dinheiro, transferido diretamente pelo Governo Federal. Acesso a direitos, pois ao instituir

que as famílias cumpram algumas condicionalidades, reforçariam o acesso à educação, à

saúde e à assistencial social. E por último, a articulação com outras ações a partir da

integração com várias políticas sociais.

A gestão do Programa deve ocorrer de forma descentralizada em que cada ente

federativo possui sua atribuição, observando a intersetorialidade, a participação comunitária e

o controle social, cabendo aos municípios o cadastro das famílias e ao governo federal a

supervisão e a fiscalização das ações implementadas pelos governos estaduais e federais. O

pagamento dos benefícios é executado pela Caixa Econômica Federal através de cartões

magnéticos conforme calendário específico.

O benefício é destinado às famílias consideradas em situação de pobreza (definidas

como aquelas que possuem renda per capita de R$ 85,01 a R$ 170,00) e que tenham em sua

composição gestantes e crianças ou adolescentes entre 0 a 17 anos e extremamente pobres

(aquelas com renda per capita inferior a R$ 85,00, independente de que haja em sua

composição crianças e adolescentes).

O valor do benefício depende da composição familiar e da renda declarada pela

família beneficiária, e se constitui da soma dos tipos de benefícios previstos no Programa,

conforme descrito na tabela abaixo.
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QUADRO 1 - VALOR DOS BENEFÍCIOS

Benefício Básico, no valor de R$ 85,00

— Pago apenas a famílias extremamente pobres (renda mensal por pessoa de até R$ 85,00).

Benefícios Variáveis (até cinco por família):

Benefício Variável
Vinculado à Criança ou ao
Adolescente de 0 a 15
anos.

R$ 39,00

Pago às famílias com renda mensal de até R$ 170,00 por
pessoa e que tenham crianças ou adolescentes de 0 a 15 anos
de idade em sua composição.
É exigida frequência escolar das crianças e adolescentes entre
6 e 15 anos de idade

Benefício Variável
Vinculado à Gestante

R$ 39,00

Pago às famílias com renda mensal de até R$ 170,00 por
pessoa e que tenham grávidas em sua composição.
São repassadas nove parcelas mensais.
O benefício só é concedido se a gravidez for identificada pela
área de saúde para que a informação seja inserida no Sistema
Bolsa Família na Saúde.

Benefício Variável
Vinculado à Nutriz.
R$ 39,00

Pago às famílias com renda mensal de até R$ 170,00 por
pessoa e que tenham crianças com idade entre 0 e 6 meses em
sua composição, para reforçar a alimentação do bebê, mesmo
nos casos em que o bebê não more com a mãe.
São seis parcelas mensais.
Para que o benefício seja concedido, a criança precisa ter seus
dados incluídos no Cadastro Único até o sexto mês de vida.

FONTE: MDS/2016

Benefício Variável Vinculado ao Adolescente, no valor de R$ 46,00 (até dois por família).

— Pago às famílias com renda mensal de até R$ 170,00 por pessoa e que tenham adolescentes

entre 16 e 17 anos em sua composição. É exigida frequência escolar dos adolescentes.

Benefício para Superação da Extrema Pobreza, em valor calculado individualmente

para cada família.

— Pago às famílias que continuem com renda mensal por pessoa inferior a R$ 85,00, mesmo

após receberem os outros tipos de benefícios do Programa.

— O valor do benefício é calculado caso a caso, de acordo com a renda e a quantidade de

pessoas da família, para garantir que a família ultrapasse o piso de R$ 85,00 de renda por

pessoa.
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Para incentivar o aprimoramento da qualidade da gestão local do PBF, o MDS

institucionalizou o Índice de Gestão Descentralizada – IGD- através da Lei 10.836 de 200460,

para a transferência obrigatória de recursos financeiros diretamente aos estados, ao DF e aos

municípios, através dos Fundos de Assistência Social, desde que alcancem índices mínimos

estabelecidos.

Através do IGD, busca-se medir a qualidade da gestão descentralizada do Programa,

com base na atuação dos gestores estaduais e municipais sobre: a execução dos procedimentos

cadastrados e dos mecanismos de controle, a implementação de ações voltadas às famílias, a

articulação intersetorial e a gestão de benefícios e de condicionalidades.

Para tal procedimento, o governo criou um índice que condiciona a quantidade de

recursos financeiros transferidos à qualidade da gestão do Programa no âmbito regional e

local. A partir desse índice, que varia entre zero e 01 (quanto mais próximo de um, melhor o

resultado), os valores são calculados e os recursos são transferidos via Fundos de Assistência

Social, uma vez que é no âmbito dos Centros de Referência de Assistência Social que o Bolsa

Família é executado. Contudo, se ao menos um dos quatro fatores criados61 forem igual a zero

ou a taxa do Fator I (que diz respeito ao cálculo das taxas de cadastro e de condicionalidades)

for menor que 0,20 ou seu resultado final for abaixo de 0,55, não há repasse de recursos62.

Quando ocorre o repasse, a utilização dos recursos só pode ser destinada às ações

vinculadas ao Programa Bolsa Família. A prestação de contas, neste sentido, é exigida e deve

ser registrada pelos gestores estaduais/municipais num sistema informatizado, no qual os

60 Atualizada pela Lei nº 12.058, de 13 de outubro de 2009;
61 De acordo com o art. 3º, da Portaria5 GM/MDS nº 754, de 20 de outubro de 2010, e as alterações promovidas
pela Portaria nº 81, de 25 de agosto de 2015, o IGD-M é calculado pela multiplicação de 4 fatores: Fator I é o
Fator de Operação: corresponde à média aritmética simples das seguintes variáveis: a) TAC – Taxa de
Atualização Cadastral, calculada pela divisão do total de cadastros válidos de famílias com renda per capita, até
meio salário mínimo atualizados nos últimos dois anos no Cadastro Único do município, pelo total de cadastros
de famílias com renda per capita, até meio salário mínimo no Cadastro Único no município; e b) do resultado do
acompanhamento de condicionalidades do Programa Bolsa Família, composto pela média aritmética simples das
Taxas de: i) TAFE – Taxa de Acompanhamento da Frequência Escolar, calculada pela divisão do somatório do
número de crianças e adolescentes pertencentes às famílias beneficiárias do PBF com perfil educação no
município e com informações de frequência escolar, pelo número total de crianças e adolescentes pertencentes a
famílias beneficiárias do PBF com perfil educação no município; e ii) TAAS – Taxa de Acompanhamento da
Agenda de Saúde, calculada pela divisão do público com perfil saúde no município e com informações de
acompanhamento de condicionalidade de saúde, pelo número total do público com perfil saúde no município.
Fator II é o Fator de adesão ao Sistema Único de Assistência Social (SUAS), que expressa se o município
aderiu ao SUAS, de acordo com a Norma Operacional Básica (NOB/SUAS); Fator III é o Fator de informação
da apresentação da comprovação de gastos dos recursos do IGD-M, que indica se o gestor do FMAS lançou no
sistema informatizado do MDSA (SuasWeb) a comprovação de gastos ao CMAS; e Fator IV é o Fator de
informação da aprovação total da comprovação de gastos dos recursos do IGD-M pelo CMAS, que indica se o
referido Conselho registrou no SuasWeb a aprovação integral das contas apresentadas pelo gestor do FMAS.
62 Para mais informações, consultar o Manual do Índice de Gestão Descentralizada Municipal do Programa
Bolsa Família e do Cadastro Único, disponível em
http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/bolsa_familia/Guias_Manuais/ManualIGD.pdf
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Conselhos de Assistência Social também informam o resultado de suas análises sobre essas

contas. Caso não haja a aprovação do uso de tais recursos, os governos regionais e locais

devem restituir aos seus respectivos Fundos de Assistência Social, na forma regulamentada

pelo governo federal.

Os programas de transferência de renda tinham ocupado até o início dos anos 1990,

um lugar marginal no debate brasileiro sobre a questão social e inauguram uma discussão,

aprofundada durante a década de 1990, passando a compor, já no início do século XXI, a

principal estratégia no eixo da política de assistência social da atualidade.

Em oposição à universalização dos direitos sociais, cresce o movimento de focalização

e seletividade direcionado aos segmentos mais pobres da população no país. Daí justifica-se a

centralidade dos programas e ações focalizadas e com traços meramente compensatórios no

cenário do século XXI.

Ao falar de benefícios não universais ou focalizados, nos referimos àqueles que se

caracterizam como transferências em que o benefício pago representa a diferença entre a

renda da família e o patamar de renda mínima ou linha de pobreza estabelecido, podendo

considerar ainda o tamanho da família. A maioria dos países dependentes como o Brasil,

adota benefícios focalizados, com a justificativa de questões financeiro-fiscais do país e

questões ideológicas que consideram maior eficiência da focalização no combate à pobreza.

(COBO, 2012).

Uma característica dos programas focalizados de transferência de renda é a

condicionalidade, ou seja, a exigência de contrapartidas para o recebimento do benefício, que

geralmente estão relacionadas à frequência escolar, ao acompanhamento em serviços de saúde

e a participação em programas de capacitação para o trabalho.

A imposição de condicionalidades nos países em desenvolvimento também gera
bastante discussão, uma vez que se, por um lado, está intrinsicamente relacionada
com a oferta dos serviços de saúde e educação (geralmente insatisfatória nesses
países), por outro, impõe pesados custos de administração e controle dessas
condicionalidades, que podem comprometer o custo-benefício dos programas
implementados. (COBO, 2012, p.55).

No Brasil, o maior programa de transferência de renda, Bolsa Família, fala em

contrapartidas do poder público ao se referir ao compromisso em ofertar serviços de saúde e

educação. E quanto ao controle dos descumprimentos das condicionalidades 63 pelas famílias

63 As condicionalidades do Programa Bolsa Família são: Na educação, a matrícula e frequência escolar mensal
mínima obrigatória de 85% para as crianças de 6 a 15 anos, e de 75% para adolescentes de 16 e 17 anos. Na
saúde, consiste na vacinação de crianças até 07 anos de idade, acompanhamento e desenvolvimento através da
pesagem das crianças até 07 anos e mulheres em idade fértil (de 14 a 44 anos), gestantes e nutrizes. (MDS/2016).

http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/bolsa_familia/Guias_Manuais/ManualIGD.pdf
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beneficiárias, fica a cargo da assistência social, quando esta faz a gestão do Programa no

município, gerando custos materiais e humanos. De acordo com o Ministério de

Desenvolvimento Social e Combate à Fome a assistência social, através de seus

equipamentos, precisa fazer o acompanhamento dessas famílias que são consideradas público

alvo, devido à “vulnerabilidade social” em que se encontram. (MDS/2016).

Há ainda uma ausência da concepção de direitos como justificativa para a

implementação desses programas enquanto estratégia de combate a pobreza, pois perpassam a

questão da educação, da saúde e da alimentação que são direitos dos cidadãos, portanto, ao

vincular o acesso a esses direitos pela via da condicionalidade, o exercício dos mesmos passa

a apresentar um caráter temporário, pelo tempo de permanência dos beneficiários no

programa, portanto, os programas condicionados de transferência de renda não asseguram

direitos. (COBO, 2012).

As ações de focalizadas no combate direto à pobreza possuem, geralmente, caráter
transitório e sua continuidade fica à mercê das opções de governos, atendendo uma
demanda difusa e não estruturada no aparelho do Estado. (MAURIEL, 2010, p.176).

Apoiada no crescimento dos Programas de Transferência de Renda, a base eleitoral

que reelegeu Lula em 2006, foi diferente daquela que o elegeu em 2002. Para a reeleição,

Lula contou com o apoio dos eleitores que não costuma apoiá-lo. Houve um deslocamento de

eleitores da classe média que apoiavam o PT, para os eleitores de renda mais baixa renda

apoiando Lula, caracterizando o lulismo:

A desconexão entre as bases do lulismo e do petismo em 2006 pode significar que
entrou em cena uma força nova, constituída por Lula à frente de uma fração de
classe antes caudatária dos partidos da ordem e que, mais do que um efeito geral de
desideologização e despolitização, indicava a emergência de outra orientação
ideológica, que antes não estava posta no tabuleiro. Parece-nos que o lulismo, ao
executar o programa de combate à desigualdade dentro da ordem, confeccionou
nova via ideológica, com a união de bandeiras que não pareciam combinar.
(SINGER, 2009, p.96).

Os programas de transferência de renda entraram na agenda política do país em

meados da década de 1990, surgindo inicialmente sob o rótulo dos programas de transferência

de renda mínima, PGRM, tornando-se uma alternativa aos sistemas de proteção social

inconclusos, da periferia do capital. E apesar de surgirem ainda nos anos de 1990, é a partir

dos anos 2000, com o governo Lula, que vão ganhar expressão na política social brasileira.

Para Cobo (2012, p.108): “A América Latina, assim como os demais países em

desenvolvimento de forma geral, apresentam sistemas de proteção social muito incipientes ou
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mesmo ausentes”. Além disso, o orçamento Federal da assistência social vem privilegiando

recursos para o pagamento dos benefícios de transferência de renda, em detrimento às ações e

programas da proteção social básica e especial, bem como vem utilizando os recursos e

equipamentos da proteção social da assistência, para a execução da transferência de renda nos

municípios brasileiros.

O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) tem se caracterizado como gestão da
escassez, decorrente de uma política econômica que prioriza o pagamento dos juros
da dívida. Os recursos federais repassados aos municípios para a realização dos
serviços socioassistenciais (e que excluem BPC, RMV – Renda Mensal Vitalícia – e
Bolsa Família) são reduzidos e apresentam tendência decrescente no Fundo
Nacional de Assistência Social. (BOSCHETTI, 2009).

Diante desse quadro, a adoção da concepção dos mínimos sociais nas políticas sociais

corre um sério risco de ser considerado um retrocesso se tal concepção estiver baseada em

“políticas pobres para os pobres”, políticas essas que reforçam o ideário neoliberal de dar

respostas mínimas à questão social e evitar os conflitos e os embates sociais.

Ações do poder público, focalizadas e que não são consolidadas enquanto direito

social, tendem a transformar-se em um estigma, em que os sujeitos precisam comprovar sua

condição de pobreza para que sejam atendidos por ela e encontram-se na perspectiva da

contrarreforma do Estado, como vimos no decorrer deste trabalho.

Assim, cada vez mais a política social é entendida como assistencialismo, pois deixa
de ser pensada como um sistema de proteção social universal e passa a ser um
conjunto de programas de atendimento aos grupos mais pobres. (MAURIEL, 2006,
p.50).

A adoção da lógica de critérios de corte de renda e a instituição de condicionalidades

para inserção da população nos programas sociais dos governos neoliberais no Brasil vai de

encontro ao princípio Constitucional da universalidade colocando em pauta o debate sobre a

igualdade de direitos no acesso ao atendimento de forma equivalente a toda população,

presente nos Princípios e Diretrizes da LOAS (1993).

A complexidade da implementação das políticas sociais em geral e da política de

assistência social inscrita na Carta Magna de 1988 se acentua ao resgatarmos a trajetória

histórica de um país dependente do capital internacional na economia e na política, com uma

formação social de dominação da classe burguesa com aliança e apoio do Estado, o que

dificultou entre outros elementos, a organização política da classe trabalhadora em defesa de

seus interesses (TEIXEIRA, 2010).
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Apesar de reconhecer as conquistas da Constituição no campo da seguridade social,
é impossível deixar de sinalizar seus limites estruturais na ordem capitalista. Esses
se agravam em países com condições socioeconômicas como as do Brasil, de frágil
assalariamento, baixos salários e desigualdades sociais agudas. A situação do
mercado de trabalho brasileiro, em que metade da população economicamente ativa
possui relações informais de trabalho, faz com que a seguridade social, além de
contribuir para a produção e reprodução da força de trabalho, deixe fora do acesso
aos direitos assistenciais, aqueles que podem trabalhar. O programa de transferência
de renda, que abrange trabalhadores adultos (bolsa-família), não possui caráter de
direito e seus valores, condicionalidades e forma de gestão o colocam na órbita das
políticas compensatórias. (BOSCHETTI, 2009).

Sendo assim, as leis, normas e regulamentações podem ser fortes aliadas no processo

de construção de um padrão mais justo de proteção social no país, mas por si só, não dão

conta de resolver todas as contradições que permearam e fazem parte da sociedade capitalista

brasileira e que tanto repercutem na prática cotidiana do assistente social e nas expectativas

dos gestores, executores e dos usuários desta política em todo o país. Estes devem estar

atentos às armadilhas institucionais e governamentais que tendem a direcionar a execução da

assistência social por um caminho de sintonia com a via neoliberal do sistema capitalista.

O que temos visto no país, é a assistência social seguir o caminho do enfrentamento à

pobreza, através dos programas de transferência de renda, enquanto principal foco de atuação

do Sistema Único da Assistência Social, superando inclusive as ações da Proteção Social

Básica e Especial, definidos pela Política Nacional, e que tem se apresentado de forma

fragmentada, dividindo as demandas ao invés de atuarem de forma complementar. O SUAS

vem incorporando características de distintos padrões de gestão em função dos projetos

antagônicos em disputa em um sistema que tem sido construído de forma híbrida tanto nos

governos de Lula, como nos de Dilma Rousseff. Resta, então, entender a origem dessa lógica

de proteção social e as suas bases de legitimação no contexto brasileiro, para ter clareza dos

reais desafios e possibilidades dessa política pública no cenário nacional.

Os governos do PT, de Lula (2003-2006 e 2007-2010) até Dilma (2011-2014 e 2015),

para alguns intelectuais seriam a expressão de um período pós-neoliberal. Contudo, a

permanência da mesma política macroeconômica do governo anterior, baseada no ajuste fiscal

permanente para assegurar superávit primário, taxa de juros elevada e o câmbio flutuante,

deita por terra essa suposição. (RODRIGUES, 2016).

Contudo, há um número significativo de diferenças dos governos do PT em relação

aos de FHC, como os programas e ações sociais do PT, mesmo que emergenciais e

focalizados, alteraram de uma maneira inédita as condições de vida de uma parcela

significativa da população.



107

Outro diferencial dos governos petistas é que estes propuseram-se a ser os

articuladores de um consenso social que preservasse as posições relativas das distintas frações

de classe, através de políticas centristas, distribuindo ganhos proporcionais numa conjuntura

internacional extremamente favorável e de crescimento econômico interno, determinada pelo

alto preço das commodities entre 2003-2011 que garantiu elevadas taxas de lucro para o setor

exportador, o estímulo do crescimento econômico e a arrecadação do governo federal para

implementar políticas sociais (MARTINS, 2016).

2.4–Política social e Assistência Social a partir do governo Dilma Rousseff

Sucessora de Lula, Dilma Roussef, filiada ao Partido dos Trabalhadores foi chefe do

Ministério de Minas e Energia e posteriormente da Casa Civil, durante o governo do ex-

presidente. Em outubro de 2010, foi eleita presidente, tornando-se a primeira mulher a ocupar

o cargo de chefe de Estado no Brasil. Sendo reeleita para seu segundo mandato, em outubro

de 2014, mandato este que culminou em sua cassação a partir da instauração de um processo

de impeachment que fora movido contra ela, no curso do ano de 2016.

Desde a reeleição de Dilma, vimos o rompimento do pacto de tentativa da conciliação

dos interesses das classes sociais, estabelecido no governo Lula, com a retirada de vários

operadores do grande capital da base de apoio do PT.

É quando a oposição de direita, com apoio da grande mídia e do judiciário, e sob o
pre-texto do combate à corrupção, avança na organização e promoção de uma
campanha pela interrupção do mandato da presidente, por meio de um golpe
travestido de legalidade que, alimentado por uma crítica elitista, de contorno
fascista, às conquistas sociais da última década, obteve uma vitória até agora
irreversível com a aprovação pela Câmara dos Deputados, em abril de 2016, da
admissibilidade do impeachment. (RODRIGUES, 2016, p.6).

Dilma seguiu os rumos da política social de Lula e manteve o foco nos Programas de

Transferência de Renda, ampliando número de beneficiários e valores pagos nos benefícios,

como podemos observar nos dados que seguem:
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GRÁFICO 1 - PROGRESSÃO DO VALOR DAS TRANSFERÊNCIA PARA O PBF (2010-

2015)

Na mesma lógica do governo anterior, foi criado no ano de 2011, já na gestão da

presidente Dilma Rousseff, o Plano Brasil Sem Miséria, mantendo o discurso de combate à

pobreza, tendo como um dos seus pilares a ampliação do Programa Bolsa Família.

Coordenado pelo MDS, o Plano Brasil Sem Miséria tinha como objetivo a superação da

extrema pobreza no país e se organizou através de várias ações e em três eixos:

Garantia de renda, para alívio imediato da situação de pobreza; acesso a serviços
públicos, para melhorar as condições de educação, saúde e cidadania das famílias;
inclusão produtiva, para aumentar as capacidades e as oportunidades de trabalho e
geração de renda entre as famílias mais pobres do campo e da cidade. (MDS, 2016).

Em termos de regulação da assistência, ainda em 2011, a LOAS sofreu alterações

através da Lei 12.43564 de 06 de julho, em que podemos destacar a mudança do conceito de

família para fins de concessão do BPC, dando ao conceito de família, uma interpretação

restritiva, e também a instituição oficial do SUAS no território nacional, mas que vigora na

prática desde 2005. Define no Art. 6◦ que:

64Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12435.htm
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A gestão das ações na área de assistência social fica organizada sob a forma de
sistema descentralizado e participativo, denominado Sistema Único de Assistência
Social (Suas), com os seguintes objetivos:
I - consolidar a gestão compartilhada, o cofinanciamento e a cooperação técnica
entre os entes federativos que, de modo articulado, operam a proteção social não
contributiva;
II - integrar a rede pública e privada de serviços, programas, projetos e benefícios de
assistência social, na forma do art. 6o-C;
III - estabelecer as responsabilidades dos entes federativos na organização,
regulação, manutenção e expansão das ações de assistência social;
IV - definir os níveis de gestão, respeitadas as diversidades regionais e municipais;
V - implementar a gestão do trabalho e a educação permanente na assistência social;
VI - estabelecer a gestão integrada de serviços e benefícios; e
VII - afiançar a vigilância socioassistencial e a garantia de direitos.
§ 1o As ações ofertadas no âmbito do Suas têm por objetivo a proteção à família, à
maternidade, à infância, à adolescência e à velhice e, como base de organização, o
território.
§ 2o O Suas é integrado pelos entes federativos, pelos respectivos conselhos de
assistência social e pelas entidades e organizações de assistência social abrangidas
por esta Lei.
§ 3o A instância coordenadora da Política Nacional de Assistência Social é o
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.” (MDS, 2011).

Como uma das ações do Brasil Sem Miséria, fora anunciado em maio de 2012, o

Programa Brasil Carinhoso, com vistas à transferência de renda, ampliação de vagas em

creche e distribuição de vitaminas. Inicialmente, era voltado às crianças de 0 a 06 anos de

idade, sendo ampliado posteriormente às todas as crianças e adolescentes do PBF.

O Brasil Carinhoso está vinculado ao PBF, e faz uma complementação de renda a

todas as famílias que possuem crianças e adolescentes em seu cadastro e cuja renda per capita,

mesmo após o recebimento, seja inferior a R$ 85,00 nos valores atuais. A essas famílias,

consideradas em extrema pobreza, é liberada uma complementação financeira tendo como

cálculo a diferença para que a família alcance RS 85,00 por pessoa.

Na linha da contrarreforma do Estado e sob o discurso de corte de gastos, em 2015, o

governo realizou ajustes nas regras para concessão de benefícios da Previdência Social e do

Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). As mudanças atingiram o abono salarial, o seguro-

desemprego, o seguro desemprego dos trabalhadores artesanais, a pensão por morte e o

auxílio doença e dificultaram o acesso aos mesmos.

Em 2016, ainda sob o governo de Dilma, foi publicada a lei 13.301, de 27 de junho,

que dispões sobre as medidas a serem adotadas na contenção das doenças causadas pelo vírus

da dengue, do chikungunya e da zika, trazendo alterações no BPC e no salário-maternidade.

De acordo com a lei, a criança vítima de microcefalia fará jus ao BPC/LOAS temporário, pelo

prazo máximo de 03 anos, na condição de pessoa com deficiência, desde que comprovado os

critérios de renda previstos na LOAS. Em relação à licença-maternidade, nos casos de mães

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12435.htm
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que tiveram filhos acometidos por sequelas decorrentes de doenças transmitidas pelo

mosquito Aedes aegypti, será concedida pelo prazo de 180 dias.

Em relação ao BPC, tal medida torna-se desnecessário e excludente, na medida em

que prevê o prazo de apenas três anos, para recebimento do benefício, já que ao ser

enquadrado nos critérios de deficiência, o benefício deveria ser concedido por prazo

indeterminado. Essa lei limita o acesso das famílias ao recebimento do BPC.

Os componentes do pacto social estabelecido no governo Lula com os grandes

operadores do capital, em uma conjuntura internacional favorável à balança comercial

brasileira, devido ao alto preço das commodities entre 2003-2011 que garantiu elevadas taxas

de lucro para o setor exportador e estimularam o crescimento econômico e a arrecadação do

governo federal, começou a ruir com o colapso em 2011 dos preços das principais

mercadorias comercializadas pelo país e, consequentemente a retração do consumo.

Então, desde a reeleição de Dilma, o pacto começou a ser desfeito e o PT passou a

perder a base de apoio ao seu governo. Nesse momento, a oposição de direita, com o apoio da

mídia, utilizando-se do pretexto de combate à corrupção, promove uma campanha pela

interrupção do mandato da presidente, via golpe apoiado pelas elites que criticavam as

conquistas sociais recentes.

Para Rodrigues (2016), este golpe branco foi uma forma de efetivar uma transição

governamental pelo alto, pela burguesia que intenciona instaurar um ajuste fiscal de enormes

proporções, que ao efetuar corte nos gastos públicos obrigatórios, uma regressiva

contrarreforma previdenciária, a desvinculação dos benefícios previdenciários da correlação

do salário mínimo e deste da variação do PIB, permitirá a restauração de suas taxas de lucro.

Em dezembro de 2015 foi aberto um processo de denúncia por crime de

responsabilidade, com vistas ao impedimento do mandato de Dilma Rousseff como a

Presidente da República, além de lançarem suspeita sobre seu envolvimento em atos de

corrupção na Petrobrás, alvo de investigação pela Polícia Federal, através da Operação Lava

Jato65.

Apesar de nada ficar comprovado, o mandato de Dilma se encerrou em agosto deste

ano após serem formadas comissões especiais na Câmara dos Deputados e no Senado, foi a

segunda presidente do país a sofrer o impeachment.

65 Trata-se de uma investigação em andamento pela Polícia Federal do Brasil, com vistas a apurar um esquema
de lavagem de dinheiro. Constituindo segundo a Polícia Federal, a maior investigação de corrupção da história
do país, em que estão envolvidos os maiores partidos políticos do país. Teria recebido este nome, por conta do
uso de uma rede de lavanderias e postos de combustíveis na lavagem de dinheiro.
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A ameaça de interrupção não só do governo de Dilma, mas também das conquistas
democráticas recentes do país é parte de um fenômeno mais amplo de declínio de
experiências progressistas muito distintas entre si no continente latino-americano e
de restauração de forças conservadoras e neofascistas na região – do qual são
integrantes os golpes de estado que puseram fim aos governos de Zelaya, em
Honduras, em 2009, e de Lugo no Paraguai, em 2012; as derrotas de reeleição de
Cristina Kirchner na Argentina, em 2015 e de Evo Morales na Bolívia em 2016 e,
ainda, o recrudescimento de ações desestabilizadoras de uma oposição agressiva na
Venezuela de Chávez e Maduro. (RODRIGUES, 2016, p.40-41).

O elemento comum na brusca alteração recente da conjuntura em diversos países da

América Latina é a queda de preço das commodities como rebatimento da crise de

financeirização mundial.

Com a saída da Presidente, assume seu vice-presidente, Michel Temer, do PMDB, que

chega à Presidência da República sem ser eleito de forma direta pela população.

A primeira medida provisória n◦ 726 de 2016, convertida na Lei n◦13.34166 de 29 de

setembro de 2016, editada pelo presidente, enquanto ainda era interino, trata da reforma

ministerial e reduziu de 32 para 23 o número de ministérios. A MP foi publicada após sua

posse. Entre as mudanças da referida MP, está à fusão do Ministério de Desenvolvimento

Social e Combate à Fome (MDS) com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que passou

a se chamar Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário.

Até o momento o novo presidente vem propondo reformas trabalhistas e

previdenciárias que em muito podem prejudicar o trabalhador brasileiro, com o argumento de

equilibrar os custos do governo, em consonância com o ideário neoliberal de corte nos gastos

públicos.

Um forte exemplo da direção política e econômica proposta pelo novo presidente é a

PEC 55/ 201667, vendida como uma solução para o descontrole das contas públicas, mas que

atinge diretamente a política de assistência social, pois prevê uma redução significativa nos

gastos com as políticas sociais, a partir do congelamento dos gastos públicos nos próximos

vinte anos e o estabelecimento de limites para as despesas primárias, de forma individualizada

para cada um dos poderes. O crescimento não poderá ultrapassar a inflação acumulada do ano

anterior. A PEC 55 foi transformada em Emenda Constitucional n◦95 de 15/12/201668.

A Nota Técnica n◦ 27 (2016), intitulada “O Novo regime fiscal e suas implicações

para a política de assistência social no Brasil” 69 , realizado pelo Instituto de Pesquisa

66 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/Lei/L13341.htm
67 A PEC 241 aprovada na Câmara dos Deputados mudou de nome após ir para votação no Senado Federal,
passando a ser designada PEC 55/ 2016.
68 Disponível em: http://legis.senado.leg.br/legislacao/DetalhaSigen.action?id=540698
69 Nota Técnica elaboradora pelas Organizadoras: Andrea Barreto de Paiva, Ana Cleusa Serra Mesquita, Luciana
Jaccoud e Luana Passos. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/Lei/L13341.htm
http://legis.senado.leg.br/legislacao/DetalhaSigen.action
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Econômica Aplicada (Ipea), alerta para o possível desmantelamento  da Proteção Social

afiançada pela assistência social, de Programas como Bolsa Família, Programa de Segurança

Alimentar e Benefício de Prestação Continuada pela Emenda Constitucional n◦ 95/2016.

Segundo o estudo, já no primeiro ano de vigência, a partir de 2017, o Novo Regime

Fiscal (NRF) imporia uma redução importante de recursos do MDSA: o teto estimado

garantiria apenas R$ 79 bilhões ao invés dos R$ 85 bilhões necessários, representando uma

redução de 8%. Estas perdas tenderão a aumentar de maneira progressiva, alcançando 54%

em 2036. Sendo assim, para fazer frente à oferta de serviços e benefícios que correspondem à

política atual, em 20 anos o MDSA contaria com menos da metade dos recursos que seriam

necessários para garantir a manutenção das ofertas nos padrões atuais. E, as perdas para o

financiamento da assistência social nas próximas duas décadas, com a vigência do NRF,

poderá ser da ordem de R$ 868 bilhões. (IPEA/2016).

Sobre a participação dos gastos com as políticas assistenciais em relação ao PIB, o

mesmo estudo prevê uma regressão a patamares inferiores ao ano de 2006. A evolução dos

gastos do MDS nos últimos anos, mostra que passou de 0,89% do PIB em 2006 para 1,26%

em 2015, mas com o NRF este indicador cairia para 0,70% do PIB em 2036. Para o mesmo

ano, se fosse mantida a política atual de concessão de benefícios e oferta de serviços (Cenário

Base), os gastos do MDSA corresponderiam a 1,52% do PIB. (IPEA/ 2016).

Contraditoriamente, ainda em 2016 o Governo Federal anunciou um reajuste de 12,5%

para o Programa Bolsa Família. O aumento dos valores começou a ser pago em julho de 2016

e continua o mesmo para o ano de 2017.

Enquanto o ajuste fiscal proposto pela PEC 55/2016 corrói os recursos da assistência

social, bem como de outras políticas públicas, as iniciativas de transferência de renda

continuam sendo ampliadas enquanto um novo rumo para a proteção social brasileira.

Com o discurso pautado no déficit das contas da previdência social brasileira, o atual

governo colocou para votação uma proposta nefasta de reforma, que tem como propostas

principais, em linhas gerais: impor como idade mínima para aposentadoria, 65 anos para

homens e 62 anos para mulheres, acabando com a possibilidade de aposentadoria

exclusivamente por tempo de serviço no INSS; elevar o tempo mínimo de contribuição de 15

anos para 25 anos; para conseguir a aposentadoria serão necessários 40 anos de contribuição;

http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=28588:nota-tecnica-2016-
setembro-numero-27-disoc-o-novo-regime-fiscal-e-suas-implicacoes-para-a-politica-de-assistencia-social-no-
brasil&catid=192:disoc&directory=1

http://www.ipea.gov.br/portal/index.php
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e vinculação do BPC e das pensões ao salário mínimo, para o BPC, a idade mínima de acesso

ao benefício passaria para os 68 anos de idade.

Tal proposta vem ao encontro dos interesses do capital, de diminuir a despesa com o

trabalho e transferir aos trabalhadores os custos da crise, embasada por um discurso

ideológico de que todos precisam se esforçar para vencer esse período de instabilidade

econômica no país.

A atual proposta de reforma da previdência, que já passou por algumas alterações

desde que foi proposta, por contas da insatisfação e das manifestações contrárias. Está para

votação na câmara dos deputados, sem data definida, principalmente por conta da

instabilidade política envolvendo o partido do presidente Temer, o PMDB, devido às

investigações de corrupção em curso no país, afetando o apoio da base aliada ao governo.

Sendo assim, podemos concluir que integrados à dinâmica de acumulação capitalista

neoliberal, com a política de ajustes financeiros, mesmo possibilitando alguma distribuição de

renda, os governos do Partido dos Trabalhadores com Lula e Dilma, não alteraram a estrutura

tributária regressiva do país, melhoraram de forma imediata as condições de vida dos mais

pauperizados, inserindo-os no circuito do consumo desenfreado, e contribuíram para a

desresponsabilização do investimento do Estado em serviços sociais públicos. E o governo

que se segue, radicaliza na proposta de ajuste da economia a custas dos trabalhadores.
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CAPÍTULO 3 – A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BRASILEIRA A PARTIR

DA IMPLANTAÇÃO DO SUAS: UM RETRATO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

3.1 – Antecedentes históricos da rede socioassistencial no Estado do Rio de Janeiro

Até os anos de 1960, o Estado do Rio de Janeiro era sede da capital Federal e com sua

mudança para Brasília, o então Distrito Federal tornou-se o estado da Guanabara. O Estado do

Rio de Janeiro resulta da fusão de dois Estados - Guanabara e Rio de Janeiro -, determinada

pela Lei Complementar nº 20, de 01/07/1974. Por conta desta fusão, o Estado da Guanabara

foi transformado em município, passando a cidade do Rio de Janeiro a ser a capital do novo

Estado, ficando Niterói, capital do antigo Estado do Rio de Janeiro, na condição de sede

municipal. Essa fusão caracterizou processos políticos bem diferentes dos estados do país,

repercutindo nas diversas áreas, inclusive na assistência social.

Após a fusão o primeiro governador, escolhido pelo presidente Geisel, foi o oficial da

marinha, Floriano Peixoto Faria Lima, conhecido com Faria Lima, que se manteve no poder

até o ano de 1979, tendo com sucessor, Chagas Freitas70, eleito indiretamente, cujo nome deu

origem ao termo chaguismo devido a sua política clientelista e forma peculiar de utilizar a

máquina pública. Características essas que perduram no cenário da política pública do Estado

do Rio de Janeiro até os dias atuais.

Chagas Freitas foi eleito, indiretamente em 1970 para o cargo de governador do
estado da Guanabara, adquiriu força eleitoral através das amplas propagandas
realizadas na imprensa, via jornais de alcance às camadas mais populares,
consolidando assim, o seu favoritismo junto às massas populares bem como,
construiu uma rede de apoio político local. Seu governo foi marcado pelo
clientelismo e pelo voto utilizado como moeda de troca. (SOHN e FARIA, 2007,
p.4).

Chagas Freitas ganhou peso eleitoral com a adoção de propagandas na imprensa,

através de jornais de alcance às camadas mais populares, consolidando seu favoritismo

político e uma rede de apoio político local, tendo como marca de seu governo o clientelismo.

Após Chagas Freitas, é eleito para o cargo, o recém chegado do exílio, Leonel de

Moura Brizola, um dos fundadores do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e do Partido

Democrático Trabalhista (PDT). Brizola teve duas passagens como governador, a primeira de

1983 a 1987 e a segunda de 1991 a 1994 71 , quando renunciou, dando lugar ao vice-

governador Nilo Batista que esteve a frente do Estado até 1995. Político de retórica inflamada

70 Antônio de Pádua Chagas Freitas.
71 De 1987 a 1991, o governador eleito foi Moreira Franco.
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e orador carismático, Brizola ficou muito conhecido pelo projeto educacional dos Centros

Integrados de Educação Pública (CIEPS), idealizados e planejados por Darcy Ribeiro e Oscar

Niemeyer.

Entre os governos de Brizola, quem esteve no comando do Estado foi Moreira Franco

(1987-1991), em um contexto financeiro adverso, marcado pela crise econômica no país, com

o fracasso do Plano Cruzado, teve a arrecadação de impostos do Estado afetada e o aumento

da dívida pública estadual.

Na área da educação, Moreira Franco promoveu a municipalização do ensino através

do Programa de Municipalização no Estado do Rio de Janeiro (PROMURJ)72. Contudo, esta

municipalização foi vista como uma maneira de desobrigar o Estado de manter o alto custo

dos CIEPs, criados na gestão anterior, de Leonel Brizola.

A principal referência institucional das ações da assistência social no Estado até os

anos de 1990 foi a Legião Brasileira de Assistência (LBA), através de inúmeras instituições

filantrópicas e privadas, com baixa regulação pública. Na esfera do governo estadual, as ações

socioassistenciais dependiam do jogo clientelístico que marcou as diversas gestões.

Na trajetória histórica da assistência, duas instituições merecem destaque, a Fundação

da Infância e Adolescência (FIA) e a Fundação Leão XIII, pois essas instituições detiveram e

ainda detêm importante volume financeiro e valor institucional de peso nas negociações

político-partidárias que caracterizam a política estadual, tornando-se obstáculos inclusive ao

reordenamento institucional necessário a implantação do SUAS. (SENNA, 2016).

A Fundação da Infância e Adolescência, órgão público integrante da administração

indireta e vinculada a SEASDH passou a ser assim denominada em 199573 em substituição a

Fundação Estadual de Educação do Menor74 (FEEM). Esta por sua vez foi criada a com a

fusão dos Estados da Guanabara e do Rio de Janeiro e veio da junção entre a Fundação

Estadual do Bem Estar do Menor (FEBEM) e a Fundação Fluminense do Bem Estar do

Menor (FLUBEM), para se adequar ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A FIA

atua na implementação e articulação de ações e serviços de proteção social, no campo da

média e alta complexidade, conforme o SUAS, voltados para a garantia de direitos no campo

da infância e da adolescência.

A Fundação Leão XIII foi criada na cidade do Rio de Janeiro no ano de 1947 com o

propósito de melhorar as favelas, no aspecto urbano, de educação e saúde. Sua história foi

72 Através da Resolução nº 1.411/1987.
73 Através do Decreto Estadual nº 16.691/1995.
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marcada por inúmeras disputas e conflitos políticos em torno de suas ações. Institui-se através

da articulação entre a Igreja Católica e o Estado. Conforme Robaina (2013),

concomitantemente às melhorias proporcionadas por suas ações, funcionaram

estrategicamente, sob o apoio da Fundação, diversos dispositivos de anulação dos ativismos

políticos e sociais libertários, como foi o caso dos Comitês Democráticos Populares e de

outras formas de organização que brotava no interior das favelas.

A proposta dos Comitês Democráticos Populares fazia-se com bases vanguardistas e
revolucionárias, pois eles caminhavam no sentido de proporcionar a presença e a
integração da população no campo político, diferenciando-se das históricas e
conservadoras manobras políticas de reprodução passiva, em que os sujeitos sociais
nada eram além de meros expectadores. (ROBAINA, 2013, p. 180).

Nos dias de hoje, tais instituições continuam fazendo parte da estrutura da Secretaria

de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), comprovando que este

desafio ainda não foi superado e as negociações políticas dos partidos tem forte peso na

política de assistência estadual.

Filiado ao PSDB, o sucessor de Nilo Batista foi Marcello Nunes de Alencar, que foi

eleito para governador até o ano de 1999, quando assume o governador Anthony William

Matheus de Oliveira, conhecido como “Garotinho”, na época filiado ao PDT.

Garotinho ficou conhecido pela sua política populista e ofereceu diversos serviços

subsidiados como refeições, medicamentos e hospedagem, apostando ainda na imagem de

líder religioso para obter apoio político.

Enquanto Chagas utilizava como mídia os jornais, Anthony Garotinho faz uso do rádio

para se aproximar principalmente dos integrantes da comunidade religiosa através de seus

programas. No governo Garotinho e de sua sucessora Rosinha, esposa de Garotinho, a

religião, principalmente o segmento neopentencostal, foi usada com estrátégia para o alcance

às camadas mais pauperizadas da população.

Vários programas voltados à população mais pobre foram implantados em seu

governo, como os Restaurantes Populares e o Cheque Cidadão75, que passavam longe da

garantia de direitos e do controle social. Outra característica marcante nesta gestão foi a figura

da primeira dama, traço marcante da política de assistência social no país, Rosinha Matheus,

75 Implantado por meio do Decreto Estadual n. 25.681, de 05 de novembro de 1990, o Programa Cheque
Cidadão, repassava como complementação de renda às famílias consideradas mais pobres do Estado, através de
um cupom, o valor de R$ 100,00, para ser trocado por alimentos e produtos de higiene, em estabelecimentos
comerciais. Os responsáveis pelo cadastramento das famílias e distribuição dos cheques eram igrejas
evangélicas. O Programa foi alvo de inúmeras denúncias de fraudes e foi extinto na gestão do governador Sérgio
Cabral.
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esposa do governador, que enquanto responsável pela Secretaria de Assistência Social (SAS)

implementou e divulgou tais programas.

Já nos municípios, o primeiro damismo foi uma marca da história da assistência
social em quase todas as cidades do estado, contribuindo para aprofundar o uso
clientelístico e a marca do improviso das ações assistenciais. Do ponto de vista das
relações intergovernamentais, mais do que um esforço cooperativo, o que se observa
no legado da assistência social no estado é a tendência à competição entre os entes
federativos, em grande medida condicionados pelas disputas político-eleitorais.
(SENNA, 2016, p. 79/80).

No ano de 2002, Garotinho renuncia ao cargo para concorrer à Presidência da

República, dando lugar a vice-governadora, do Partido dos Trabalhadores, Benedita da Silva.

Seu governo, com duração de nove meses, foi marcado por forte crise financeira no Estado.

A primeira mulher eleita para o cargo de governadora do Estado foi Rosângela Barros

Assed Matheus de Oliveira, conhecida por Rosinha Garotinho, ao adotar o “apelido” do

marido, ex governador de grande popularidade no estado. Rosinha assumiu em 2003 e

conduziu seu mandato até 2007. Em seu governo, estabeleceu-se um debate sobre a relação

polêmica entre religião e Estado, pois foi homologada a lei que instituía o ensino religioso nas

escolas públicas. Rosinha seguiu os moldes do governo garotinho no que tange ao programas

populistas implantados na gestão dele.

Em 2003, os programas considerados “carros-chefes” do governo estadual, Farmácia

Popular76 e Restaurante Popular são típicos casos de ações governamentais que fogem da

lógica do direito e do controle social.

Garotinho e Rosinha deram continuidade a uma tradição clientelista na política do

Estado do Rio de Janeiro, cujo Chagas Freitas foi um importante representante. Entre Chagas

e Garotinho há certa semelhança na forma de negociação política do Executivo com os

poderes locais, baseada no favor. Modelo seguido também pelos municípios dentro de seus

territórios.

Filiado ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), Sérgio Cabral

Filho foi governador eleito do Estado do Rio de Janeiro de 2007 a 2011 e reeleito de 2011 a

2014, quando renunciou ao cargo.

Através do Decreto n◦ 40. 486 de 01 de Janeiro de 2007, o então governador do

Estado, estabelece a nova estrutura do poder executivo, e através da fusão entre as Secretaria

de Estado, da Família e da Assistência Social (SEFAS) com a Secretaria de Estado de Direitos

76 O programa Farmácia Popular, criado em 2003, implantado e coordenado pelo Instituto Vital Brazil (IVB),
órgão da Administração Pública Indireta do Estado do Rio de Janeiro, encontrava-se, vinculado formalmente à
Secretaria de Estado da Saúde.
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Humanos (SEDH), cria a Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos

(SEASDH).

A assistência social foi apresentada como uma das prioridades do governo Sérgio
Cabral para a área social, ao lado dos programas de transferência de renda e dos
Direitos Humanos. Essas áreas foram reunidas na então recém-criada Secretaria de
Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH). (SENNA, 2016,
p.78).

Godinho (2011) nos aponta que a SEASDH-RJ possuía dois eixos de ação, cada um

inserido em uma subsecretaria específica: a Subsecretaria de Direitos Humanos atuando na

direção da implantação e fortalecimento das políticas voltadas a segmentos específicos como,

idosos, mulheres, pessoas com deficiência, juventude, diversidade sexual, igualdade racial e

religiosa, segurança alimentar e proteção à vida, enquanto a Subsecretaria de Assistência

Social e Descentralização da Gestão atua na coordenação, regulação, capacitação, assessoria e

confinanciamento e responsabilização pelas ações e serviços socioassistenciais pertinentes ao

SUAS.

No governo de Sérgio Cabral, tiveram destaques ainda, a instalação das Unidades de

Pronto Atendimento (UPAs) 77 , na área da saúde e as Unidades de Polícia Pacificadora

(UPPs)78 para o controle pela polícia das comunidades dominadas pelo tráfico de drogas no

Estado.

Ambas as Unidades são alvo de severas críticas da sociedade em relação à qualidade

dos serviços prestados, além das inúmeras denúncias de crimes cometidos pela polícia contra

a população mais pobre, em nome da defesa da segurança pública e dos “cidadãos de bem”.

No ano de 2011, através da Lei n◦ 6088 de 25 de novembro, foram criados os

Programas Renda Melhor e Renda Melhor Jovem, no âmbito do Plano de Superação da

Pobreza Extrema do Estado do Rio de Janeiro – Rio Sem Miséria.

77 Unidades voltadas ao funcionamento 24 horas por dia, sete dias por semana para o atendimento de grande
parte das urgências e emergências. As UPAs fazem parte da Política Nacional de Urgência e Emergência,
lançada pelo Ministério da Saúde em 2003, que estrutura e organiza a rede de urgência e emergência no país,
com o objetivo de integrar a atenção às urgências. (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO/ 2016).
78 Implantado pela Secretaria de Estado de Segurança do Rio de Janeiro, no fim de 2008, o Programa das UPPs -
planejado e coordenado pela Subsecretaria de Planejamento e Integração Operacional. Foram implantadas no Estado
do RJ, 38 UPPs.
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Art. 1º Fica criado o Plano Rio Sem Miséria, no âmbito do Estado do Rio de
Janeiro, com o objetivo de proporcionar condições dignas de vida às famílias em
situação de pobreza extrema, oferecendo-lhes oportunidades para seu pleno
desenvolvimento.

§ 1º O Plano Rio Sem Miséria será composto pelos Programas Renda Melhor e
Renda Melhor Jovem nos termos desta lei.

§ 2º O Plano Rio Sem Miséria, além dos programas previstos no parágrafo anterior,
contempla ações que visem à superação da pobreza extrema de forma sustentável,
incidindo sobre os diversos determinantes da pobreza. (LEI 6068/2011).

O Programa Renda Melhor foi criado com o objetivo de elevar a renda das famílias

beneficiárias de forma que estas superam a linha de pobreza extrema, definida da própria lei

de criação do Programa como aquelas pessoas cuja renda familiar mensal per capita esteja

abaixo de R$ 100,00 (cem reais). Os beneficiários serão as famílias já atendidas pelo

Programa Bolsa Família, e que estejam dentro do perfil de extrema pobreza definido

anteriormente.

O objetivo do Programa Renda Melhor Jovem contemplava o incentivo aos jovens

beneficiários a se manterem do sistema educacional e a concluírem o Ensino Médio no

Estado, aumentando as taxas de aprovação e conclusão.

O Jovem é selecionado através do Cadastro Único, deve ter até 18 anos incompleto e

estar cursando o Ensino Médio em unidade de ensino do Estado. Uma vez selecionado, deverá

ter freqüência satisfatória e realizar as provas de avaliação exigidas e que constam na Lei.

O valor do benefício como Prêmio de Aprovação por cada ano concluído, com

aprovação no ensino médio, segue os critérios descritos a seguir: R$ 700,00 (setecentos reais)

após a confirmação de aprovação na 1ª série do ensino médio; R$ 900,00 (novecentos reais)

após a confirmação de aprovação na 2ª série do ensino médio; R$ 1.000,00 (um mil reais)

após a confirmação de aprovação na 3ª série do ensino médio; No caso do jovem estar

cursando o ensino profissionalizante de 4 (quatro) anos, o Prêmio de Aprovação, após a

confirmação de aprovação no quarto ano, será de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais). (Lei

6068/2011).

O Governo do Estado do Rio de Janeiro buscou utilizar toda a estrutura do Cadastro

Único dos municípios para implementar seus Programas de Transferência de Renda, inclusive

as mesmas regras de condicionalidades do Bolsa Família, sem com isso, aumentar o número

de trabalhadores nos municípios, cuja a demanda aumentou bastante com a implementação de

tais Programas e sem a devida assessoria técnica.
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As folhas nominais com os beneficiários eram extraídas do Cadastro Único e enviadas

aos municípios, para que estes ampliassem o atendimento também a estas famílias, não houve

a participação das secretarias municipais, nem tampouco dos técnicos da política de

assistência social na seleção dos beneficiários. O pagamento era feito mensalmente, via cartão

magnético enviado às famílias via endereço cadastrado no CadÚnico e o valor do benefício

era de no mínimo RS 30,00 e no máximo R$ 300,00, calculados segundo critérios do Governo

Estadual, “de forma a eliminar o hiato de pobreza extrema” (Lei 6068/2011, Art. 6◦), sem a

participação dos municípios.

Após a onda de protestos que ocorreu no país em 2013, aliada aos atrasos na entrega

de diversas obras pelo Estado, a popularidade de Sérgio Cabral despencou e ao renunciar ao

cargo, assume o vice-governador eleito, Luiz Fernando de Souza, filiado ao PMDB, mais

conhecido como “Pezão”.

Em 2015, Pezão continua como governador reeleito no segundo turno, mas é

licenciado em 2016 por motivos de saúde, levando o vice-governador Francisco Dornelles do

Partido Progressista (PP) a assumir o cargo interinamente até seu retorno. Atualmente, Pezão

está à frente do Governo do Estado.

Em contexto de grave crise financeira nas contas públicas estaduais, o governador em

exercício decretou estado de calamidade pública, cortes nos gastos, nas políticas públicas e do

pagamento aos servidores.

Nesse contexto, tendo como justificativa o déficit nas contas públicas, o governo do

Rio de Janeiro anunciou em junho de 2016, a extinção de cinco secretarias de estado, como

uma maneira de cortar despesas e de dois programas sociais de transferência de renda (o

Renda Melhor e o Renda Melhor Jovem), causando uma tensão na categoria dos assistentes

sociais, servidores públicos e movimentos sociais sobre a possibilidade de extinção ou

fragmentação da Secretaria de Estado e Direitos Humanos (SEASDH), com a vinculação da

gestão da Política de Assistência Social à Secretaria Estadual de Saúde e a da de Direitos

Humanos à Casa Civil, o que ainda não ocorreu.

Os Programas Renda Melhor e Renda Melhor Jovem, criados no âmbito do Plano de

Superação da Pobreza Extrema do Estado do Rio de Janeiro – Rio sem Miséria no ano de

2011, foram suspensos por prazo indeterminado através do Decreto nº 45.684 de 08 de junho

de 2016, publicado no DOE/RJ de 09 de junho 2016.

No final do ano de 2016 o ex Governador Sérgio Cabral foi preso pela Polícia Federal

por corrupção, atualmente ele é réu em vários processos da Operação Lava Jato e continua na

prisão.
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Historicamente, a assistência foi se desenvolvendo em nossa sociedade associada a

práticas de caridade, desconectadas da noção de direito. Por ser desenvolvida em sua origem

por instituições ligadas à caridade, sendo elas religiosas ou filantrópicas, a assistência social

traz em sua estrutura, características que a identificam com a filantropia e com o voluntariado.

Contudo, a partir da Constituição Federal de 1988, a assistência social adquire status

de política pública integrante da seguridade social, juntamente com a saúde e a previdência

social, passando a ser considerada dever do Estado. A partir de então, abre se a possibilidade

de desvincular a assistência social do campo da benesse e do favor para sua inserção no

campo do direito, e o usuário da assistência social enquanto um sujeito de direitos.

No campo jurídico, a assistência social, passa do aspecto de filantropia para constituir-

se em dever e responsabilidade do Estado, no atendimento aos que se encontram em situação

de "vulnerabilidade social", independentemente de prévia contribuição.

Contudo, as ações de assistência enquanto práticas de ajuda, clientelistas e com fins

eleitoreiros, marcam profundamente os governos brasileiros até os tempos atuais. Alem disso,

apesar dos avanços na política após a Constituição de 1988, as redefinições postas pelo

capitalismo na dinâmica da sociedade brasileira, a partir dos anos de 1990, trazem diversas

contradições para o reconhecimento da política de assistência, por parte do Estado, enquanto

uma política pública.

Essa mesma lógica conforma os rumos da assistência social no Estado do Rio de

Janeiro, cujas ações muitas vezes foram e ainda são utilizadas enquanto moeda de troca

política, como pudemos observar nos governos descritos acima.

A falta de continuidade administrativa é central na gestão pública no país, dificultando

a consolidação de políticas públicas, que acabam se dando de forma efêmera e transitória,

ligada a interesses particulares e com um quadro técnico composto por profissionais sem

vínculo permanente ou por cargos comissionados.

Essa realidade pode ser visualizada a partir dos dados do Estadic (IBGE, 2012), que

demonstram que a SEASDH não possuía em 2012 nenhum servidor concursado em seu

quadro, 84,7% era composto por cargos comissionados e 15,3% sem vínculo permanente. Em

sete anos de gestão, a SEASDH contou com sete secretários diferentes. (SENNA, 2016).

Na direção do SUAS a atuação da SEASDH deveria se direcionar na implementação

desse Sistema por meio de apoio técnico aos municípios do Estado, apoio ao processo de

capacitação de gestores e profissionais nos municípios, cofinanciamento em conjunto com o

governo federal, para todos os municípios e no processo de regulação das ações
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socioasssistenciais, rompendo com a prestação direta de serviços que se sobrepõem aos

prestados pelos municípios.

Contudo, temos visto um cenário de grandes dificuldades e desafios para a política de

assistência social no Estado do Rio de Janeiro, reflexo da crise econômica, política e social

pelo qual o país vem passando nos últimos tempos, com falta de recursos, sucateamento dos

serviços, e afirmação de velhas práticas clientelistas e eleitoreiras, baseadas no favor e na

caridade, presentes na trajetória histórica dessa política.

3.2 – Implantação do SUAS no Estado do Rio de Janeiro: caracterização do Estado e

dados gerais.

O Estado do Rio de Janeiro está localizado na região sudeste do país, cuja capital é a

cidade do Rio de Janeiro, segundo dados do IBGE, possui área (km) de 43.781,566 (2015),

com 92 municípios, população estimada de 16.653.996 - dezesseis milhões, seiscentos e

cinquenta e três mil, novecentos e noventa e seis habitantes - (2016) e rendimento nominal

mensal domiciliar per capita da população residente de R$ 1285,00 - mil duzentos e oitenta e

cinco reais - (2015). Abriga a segunda maior população residente do país - 8,35% da

população brasileira.

Seu território está distribuído em oito regiões de governo - Metropolitana, Noroeste

Fluminense, Norte Fluminense, Serrana, das Baixadas Litorâneas, do Médio Paraíba, Centro

Sul-Fluminense, da Costa Verde. Os municípios estão divididos pelas regiões da seguinte

forma:

- Região Metropolitana: Rio de Janeiro, Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim,

Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambí,

Queimados, São Gonçalo, São João de Meriti, Seropédica e Tanguá; Noroeste Fluminense:

Aperibé, Bom Jesus de Itabapoana, Cambuci, Italva, Itaocara, Laje do Muriaé, Miracema,

Natividade, Porciúncula, Santo Antônio de Pádua, São José de Ubá e Varre-Sai.

- Norte Fluminense: Campos dos Goytacazes, Carapebus, Cardoso Moreira, Conceição

de Macabu, Macaé, Quissamã, São Fidelis, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra;

Região Serrana: Bom Jardim, Cantagalo, Carmo, Cordeiro, Duas Barras, Macuco, Nova

Friburgo, Petrópolis, Santa Maria Madalena, São José do Vale do Rio Preto, São Sebastião do

Alto, Sumidouro, Teresópolis e Trajano de Moraes.
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- Região da Baixadas Litorâneas: Araruama, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo,

Cabo Frio, Cachoeiras de Macacu, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Rio Bonito, Rio das

Ostras, São Pedro da Aldeia, Saquarema e Silva Jardim.

- Região do Médio Paraíba: Barra do Piraí, Barra Mansa, Itatiaia, Pinheiral, Piraí,

Porto Real, Quatis, Resende, Rio Claro, Rio das Flores, Valença, Volta Redonda. Região

Centro-Sul Fluminense: Areal, Comendador Levy Gasparian, Engenheiro Paulo de Frontin,

Mendes, Miguel Pereira, Paraíba do Sul, Paty dos Alferes, Sapucaia, Três Rios e Vassouras e

Região da Costa Verde: Angra dos Reis, Mangaratiba e Paraty.

Em relação a recursos, o Estado do Rio de Janeiro é segunda unidade da federação em

termos de Produto Interno Bruto (R$ 651 597 milhões), apresentou em 2016, variação

negativa de 3,7%, resultado próximo do nacional, que registrou retração de 3,6%. O Estado

respondeu em 2016 por 10,4% do PIB do país. Por setor econômico, as três atividades,

Agropecuária, Indústria e Serviços acumularam no ano de 2016 quedas de (-8,0 %), (-6,2%) e

(-2,6%), respectivamente. No setor de Serviços, que participa com 69% do PIB Estadual, as

atividades que contribuíram negativamente para o decréscimo da atividade foram: Comércio,

(-8,0%); Transporte, armazenagem e correios, (-7,1%); Educação e Saúde Privada, (-6,5%); e

Alojamento e alimentação, (-4,4%). Segue abaixo, tabela ilustrativa dos dados. (CEPERJ/

2017).

TABELA 1 - PRODUTO INTERNO BRUTO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
(2010-2016)
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Os dados acima vão ao encontro do cenário nacional de crise econômica que vem se

instalando a partir de 2015, e que tem impactado diversos setores da sociedade, gerando

desemprego, precarização das relações trabalhistas, retração e diminuição de salários, e

consequentemente queda no consumo. Os municípios do Rio de janeiro vem sendo afetados

por esta realidade nacional e também pelo cenário de crise anunciado pelo Estado, com

dívidas, atraso no pagamento dos funcionários públicos, corte de verba em diversas áreas e

que não poupam as políticas sociais.

A Assistência social vem sofrendo com os ataques neoliberais desde sua origem

enquanto política e mesmo com os avanços normativos e com a instituição do SUAS, o

quadro de sua implementação no Estado do Rio de Janeiro nos traz importantes apontamentos.

Em 2007, baseada na Resolução CIT 79 n◦ 05/2006, é assinado o Pacto de

Aprimoramento de Gestão pelos 26 Estados, pelo Distrito Federal e MDS, com vigência de

dois anos. Posteriormente, outros documentos dispõem sobre o Pacto de Aprimoramento da

Gestão dos Estados e do Distrito Federal como a resolução n◦ 3 MDS/ SNAS/ CIT, de 18 de

abril de 2007 que altera o teor da Resolução CIT n◦ 05/2006, a Portaria n◦ 350 MDS/ GM de

03 de outubro de 2007, que dispõe sobre a celebração do Pacto de Aprimoramento da Gestão

dos Estados e do Distrito Federal no contexto do SUAS; a Portaria n◦ 351 MDS/ GM,

também de 03 de outubro de 2007 que dispõe sobre a adesão dos Estados e Distrito Federal ao

SUAS e dá outras providências, a Resolução CIT n◦ 17, de 18 de novembro de 201080, que

estabelece prioridades nacionais e compromissos dos Estados e DF com o SUAS, para o

quadriênio 2011/2014. (Maciel, 2016).

Em relação à esfera Federal, as requisições do Pacto implicam na criação e

funcionamento do Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS) e do Fundo Estadual de

Assistência Social (FEAS).

Para Maciel (2016), também implicam na aplicação de recursos próprios, no FEAS, na

elaboração do Plano Estadual de Assistência Social, na comprovação da capacidade de gestão,

na elaboração do Relatório Anual correspondente com o cumprimento do Plano Estadual e na

celebração do Pacto de Aprimoramento de Gestão, instrumento específico firmado entre

7979 Resolução da Comissão Intergestores Tripartite.
80 O Pacto de Aprimoramento da Gestão dos Estados e do DF, de que trata a resolução n◦ 17, de 2010, a CIT,
com as prioridades para o quadriênio 2011-2014 e a nova NOB/ 2012 foram revistos em 2013, conforme a
pactuação na CIT, permanecendo o atual em vigor até o exercício de 2015. A primeira pactuação das prioridades
e metas conforme a NOB SUAS 2012, para Estados e Distrito Federal , se dará no exercício de 2015, com
vigência para o quadriênio de 2016/2019.
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Estados e Governos Federal e pactuados com a CIB81 e CIT. Trata-se de um processo coletivo

de construção da interlocução com a União por meio das instituições colegiadas

representativas das esferas de governo, como o Congemas82 e o Fonseas83.

Na trajetória da Assistência Social no Estado do RJ, alguns dados são importantes para

uma análise mais aproximada dos avanços obtidos e dos inúmeros desafios que se encontram

pelo caminho e nos exige esforços teóricos e práticos.

Segundo o Anuário Estatístico do Estado do Rio de Janeiro – 2013, elaborado pela

Fundação CEPERJ, no ano de 2011 havia 672 Unidades da Rede Privada de Assistência

Social, no Estado. Em 2012, eram 429 CRAS e 93 CREAS, totalizando 522 equipamentos da

Proteção Social no Estado do RJ, ou seja, o número de unidades da Rede Privada era maior do

que os equipamentos da Proteção Social no Estado.

Com dados mais recentes, do Censo Suas84 2016, conseguimos uma realidade mais

aproximada da implementação do SUAS, principalmente frente aos novos desafios postos

pela conjuntura atual no país. A maioria dos dados apresentados são referentes ao ano de

2016, contudo, alguns retratam o ano de 2015.

O Censo Suas 2016 teve em relação aos percentuais de preenchimento, 99,6% para o

conjunto CRAS, CREAS, Centro POP e Acolhimento, 98,4% para a Gestão Municipal e

96,7% para os Conselhos Municipais.

Sobre a estrutura administrativa e gestão do SUAS nos estados brasileiros, os dados

apontam que existem 19,2% de secretarias estaduais exclusivas da área de assistência social

(5) e 80,8% de secretarias em conjunto com outras políticas setoriais (21), no total de 26

secretarias estaduais. Das que se encontram vinculadas a outros setores, o panorama é o

81 Comissão Intergestores Bipartite.
82 O Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social (CONGEMAS) é uma Associação Civil,
sem fins lucrativos, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, de duração indeterminada, com sede
e foro em Brasília - DF desde abril de 2001, regendo-se por estatuto e normas próprias, representando os
municípios brasileiros junto ao Governo Federal, especialmente junto ao Ministério do Desenvolvimento Social
e Agrário, e aos governos estaduais, para fortalecer a representação municipal nos Conselhos, Comissões e
Colegiados, em todo o território nacional.
83 Fórum Nacional de Secretários(as) de Estado da Assistência Social – é uma instância de articulação política
das Secretarias Estaduais de Assistência Social ou congêneres.
84O Censo SUAS foi implantado no ano de 2007, restringindo-se, inicialmente, a informações sobre os Centros
de Referência da Assistência Social (CRAS) e conhecido com o nome de Ficha de Monitoramento. Em 2008, foi
implantado o formulário eletrônico, denominado Censo CRAS. No ano seguinte, o Censo SUAS passou a
incorporar informações sobre o Centro Especializado da Assistência Social (CREAS). Posteriormente, em 2010,
foram acrescentadas informações sobre os conselhos de assistência social, os órgãos gestores em âmbito estadual
e municipal, as entidades privadas e o Centro de Referência Especializado para a população em situação de rua
(CREAS-POP). Informações sobre unidades de acolhimento foram incorporadas a partir de 2012. O Censo é
preenchido anualmente pelas secretarias municipais e estaduais e pelos conselhos de assistência social, com o
intuito de possibilitar o monitoramento das ações de forma a contribuir para o aperfeiçoamento da gestão do
SUAS e da qualidade dos serviços socioassistenciais no país. (BRASIL, 2012).
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seguinte: 23,8% (habitação), 61,9% (segurança alimentar), 66,7% (trabalho e/ou emprego),

33,3% (direitos humanos) e 42,95 % (outras). (CENSO SUAS/ 2016).

No Estado do Rio de Janeiro, que não possui secretaria estadual exclusiva na área da

assistência social e não possui escritório regional de assistência social, nem profissionais

exclusivos na área de vigilância socioassistencial, em relação à gestão do trabalho o quadro é

o seguinte, do total de 310 funcionários lotados na sede da secretaria estadual de assistência

social: 2,6 % são trabalhadores estatutários, 91,6% são trabalhadores somente comissionados,

5,8% possuem outros vínculos, sendo que não há trabalhadores celetistas. Sobre a

escolaridade, 2,6% possuem o ensino fundamental, 40,3 % com o ensino médio e 57,1% com

o ensino superior. (CENSO SUAS/ 2016).

Com relação à sede e serviços no Estado, do total de 588 funcionários: 2,7 % são

trabalhadores estatutários, 0,3 celetistas, 48,3% são trabalhadores somente comissionados,

48,6% possuem outros vínculos. Sobre a escolaridade temos, 12,8% possuem o ensino

fundamental, 46,9 % com o ensino médio e 40,3% com o ensino superior. (CENSO

SUAS/2016).

Essa realidade reflete então, o predomínio de modalidades precárias de contratação de

trabalhadores no campo da assistência social no Estado do Rio de Janeiro, que acarreta na

formação de quadros profissionais marcados pela falta de continuidade nas ações e

precarização das relações de trabalho.

Sobre a gestão financeira, foram alocados pelo Estado o valor total de R$

615.525.486,54, referente aos recursos próprios no ano de 2015 e as despesas executadas com

recursos próprios, no mesmo ano foram de R$ 117.314.183,45. E 10 entidades receberam

recursos da secretaria estadual de assistência social através de convênios. (CENSO

SUAS/2016).

Em dados anteriores podemos ver que a diferença entre o valor alocado e o valor

executado foi bem menor, nos anos de 2013 e 2014, ou seja, a distância entre o que foi

programado e o que realmente foi utilizado os números foram os seguintes respectivamente:

R$ 606.455.495,30 (recursos alocados) e R$ 550.995.124,60 (recursos executados) e R$ 638.

785.075,20 (recursos alocados) e R$ 612.812.397,50 (recursos executados). (CENSO SUAS/

2014).

Quanto a programas próprios de transferência de renda, em agosto de 2016, segundo o

Censo 2016, foram transferidos R$ 9.447.245,00 a 105.901 beneficiários. Apesar da extinção

dos programas de transferência de renda do Estado (Renda Melhor e Renda Melhor Jovem),
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os pagamentos foram efetuados até setembro de 2016.

O Censo aponta que em relação ao apoio técnico e financeiro aos municípios, somente

38% dos municípios do estado receberam visitas técnicas da secretaria estadual no ano de

2015. (CENSO SUAS/2016). O número acima é bem diferente de 2013, em que o percentual

de visitas foi de 100%, portanto, essa mudança, pode representar a falta de recursos da

SEASDH para tais visitas aos municípios.

Já os 92 municípios do estado recebem cofinanciamento pela modalidade fundo a

fundo para a Proteção Social Básica, 86 municípios para a Proteção Social Especial de Média

Complexidade, e 66 para a Proteção Social Especial de Alta Complexidade.

Na prática, os municípios levaram mais tempo para implementar a Proteção Social

Especial, seja por conta da complexidade e custo de seus equipamentos, por falta de

capacitação e até mesmo por negação da demanda.

Para os benefícios eventuais, o quadro sofre importante alteração, sendo que 64

municípios são cofinanciados pelo Estado pela modalidade (fundo a fundo e/ou convênio) e

também 64 com financiamento somente fundo a fundo.

Esses dados indicam que a modalidade de convênio para repasse de recursos ainda não

foi extinta no Estado e que o campo dos benefícios eventuais, não conseguiu romper com a

marca histórica de práticas clientelistas, paternalistas e eleitoreiras, reforçadas por esta

modalidade de repasse financeiro.

Na modalidade fundo a fundo, foram repassados de recursos próprios aos municípios

no ano de 2015, o montante de R$ 2.873.268.319,00 e como convênio, o valor informado foi

de R$ 0,00. (CENSO SUAS/2016).

Os dados apresentados tem o objetivo de revelar um panorama mais atual da política

assistência social implementada no Estado do Rio de Janeiro, com os limites do próprio SUAS

e da conjuntura atual de crise que vem afetando não somente o Estado, mas todo o país.

3.3 – Expansão da Assistência Social: dados do orçamento e financiamento - tendência

nos tempos atuais

Este item tem como finalidade realizar uma descrição das informações obtidas acerca

do repasse de recursos do Governo Federal para a execução das ações da política de

assistência social da Proteção Social Básica e da Proteção Social Especial, de Média e de Alta

Complexidade no Estado do Rio de Janeiro e também o repasse de recursos para o pagamento

de benefícios de transferência de renda.
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Para análise proposta, foram utilizados os dados do Relatório de Informações Sociais

do MDS85, com as seguintes informações acerca dos recursos repassados ao Estado do Rio de

Janeiro, para utilização nos serviços de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial da

política de assistência social e para o pagamento dos benefícios: Benefício de Prestação

Continuada (BPC), Renda Mensal Vitalícia (RMV), Programa Bolsa Família (PBF),

referentes aos anos de 2010 a 2016, abrangendo com isso o final do governo do presidente

Lula da Silva e os anos de governo da presidente Dilma Rousseff.

Foi utilizado como referência para análise o mês de dezembro de cada ano, com o

objetivo de padronizar os dados da pesquisa. Entretanto, nos anos em que não foram

encontrados referências ao mês de dezembro, foi usado novembro ou outubro.

Então, partindo para os dados, em relação aos recursos para a assistência social no ano

de 2010, os valores para a Proteção Social Básica foram, tendo como referência o mês de

dezembro, R$ 1.859.700,00 (um milhão, oitocentos e cinquenta e nove mil e setecentos reais)

e no acumulado do ano R$ 21.616.200,00 (vinte e um milhões, seiscentos e dezesseis mil e

duzentos reais). Não há registro de repasses para a Proteção Social Especial neste ano.

Em 2011, primeiro ano de governo da presidente Dilma, os valores repassados para a

Proteção Social Básica foram, utilizando como mês de referência dezembro, R$ 2.080.200,00

(dois milhões, oitenta mil e duzentos reais) e no acumulado do ano R$ 23.202.900,00 (vinte e

três milhões, duzentos e dois mil e novecentos reais).

Para a Proteção Social Especial temos os seguintes valores: R$ 667.785,20 (seiscentos

e sessenta e sete mil, setecentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos) para a Média

Complexidade e de R$ 1.239.694,40 (um milhão, duzentos e trinta e nove mil, seiscentos e

noventa e quatro reais e quarenta centavos) para a Alta Complexidade, totalizando R$

1.907.749, 60 (um milhão, novecentos e sete mil, setecentos e quarenta e nove reais e sessenta

centavos) no mês de dezembro, e R$ 8.013.422,40 (oito milhões, treze mil, quatrocentos e

vinte e dois reais e quarenta centavos) para a Média Complexidade e R$ 8.059.768,60 (oito

milhões, cinquenta e nove mil, setecentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos) para a

Alta Complexidade no acumulado do ano, sendo a soma dos dois R$ 16.073.191,00

(dezesseis milhões, setenta e três mil e cento e noventa e um reais).

A Proteção Social Básica e Especial juntas receberam repasses do Governo Federal em

2011 no montante de R$ 3.987.949,60 (três milhões, novecentos e oitenta e sete mil,

85 Disponível em: https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/ri/relatorios/mds/index.php.



129

novecentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos) mês (dezembro) e R$ 39.276.091,00

(trinta e nove milhões, duzentos e setenta e seis mil e noventa e um reais) ano.

Os dados do ano de 2012 revelaram que os valores repassados para a Proteção Social

Básica foram, tendo como referência o mês de dezembro de R$ 4.477.800,00 (quatro milhões,

quatrocentos e setenta e sete mil e oitocentos reais) e no acumulado do ano de R$

28.797.300,00 (vinte e oito milhões, setecentos e noventa e sete mil e trezentos reais).

Para a Proteção Social Especial os valores no mês de dezembro foram: R$

4.756.370,40 (quatro milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, trezentos e setenta reais e

quarenta centavos) para a Média Complexidade e R$ 1.876.964,40 (um milhão, oitocentos e

setenta e seis mil, novecentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos) para a Alta

Complexidade, totalizando R$ 6.633.334,80 (seis milhões, seiscentos e trinta e três mil,

trezentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos). No acumulado do ano de 2012, tivemos R$

34.117.378,00 (trinta e quatro milhões, cento e dezessete mil e trezentos e setenta e oito reais)

para a Média Complexidade e R$ 12.693.786,40 (doze milhões, seiscentos e noventa e três

mil, setecentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos) para a Alta Complexidade, gerando a

soma de R$ 46.811.164,40 (quarenta e seis milhões, oitocentos e onze mil, cento e sessenta e

quatro reais e quarenta centavos).

A Proteção Social Básica e especial tiveram juntas o repasse federal em 2012 de R$

11.111.134,80 (onze milhões, cento e onze mil, cento e trinta e quatro reais e oitenta

centavos) mês (dezembro) e R$ 75.608.464,40 (setenta e cinco milhões, seiscentos e oito mil,

quatrocentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos) ano.

No ano de 2013, os dados apurados apontam para as ações da Proteção Social Básica

tendo como referência o mês de dezembro, de R$ 15.369.268,00 (quinze milhões, trezentos e

sessenta e nove mil e duzentos e sessenta e oito reais) e no acumulado do ano, de R$

38.436.268,00 (trinta e oito milhões, quatrocentos e trinta e seis mil e duzentos e sessenta e

oito reais).

Para as ações da Proteção Social Especial os valores no mês de dezembro foram: R$

4.259.928,40 (quatro milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, novecentos e vinte e oito reais

e quarenta centavos) para a Média Complexidade e R$ 576.364,00 (quinhentos e setenta e seis

mil e trezentos e sessenta e quatro reais) para a Alta Complexidade, totalizando R$

4.836.292,40 (quatro milhões, oitocentos e trinta e seis mil, duzentos e noventa e dois reais e

quarenta centavos). No acumulado do ano de 2013, tivemos R$ 28.819.070,40 (vinte e oito

milhões, oitocentos e dezenove mil, setenta reais e quarenta centavos) para a Média

Complexidade e R$ 4.976.539,60 (quatro milhões, novecentos e setenta e seis mil, quinhentos
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e trinta e nove reais e sessenta centavos) para a Alta Complexidade, gerando a soma de R$

33.795.610,00 (trinta e três milhões, setecentos e noventa e cinco mil e seiscentos e dez reais).

Foi repassado pelo Governo Federal para a Proteção Social Básica e Especial do

Estado do Rio de janeiro em 2013, o valor total de R$ 20.205.560,40 (vinte milhões, duzentos

e cinco mil, quinhentos e sessenta reais e quarenta centavos) mês (dezembro) e R$

72.231.878,00 (setenta e dois milhões, duzentos e trinta e um mil e oitocentos e setenta e oito

reais) ano.

Foi apurado que no ano de 2014 foram gastos para a Proteção Social Básica os valores

no mês de dezembro de R$ 4.533.010,22 (quatro milhões, quinhentos e trinta e três mil, dez

reais e vinte e dois centavos), no acumulado do ano de R$ 40.938.399,28 (quarenta milhões,

novecentos e trinta e oito mil, trezentos e noventa e nove reais e vinte e oito centavos). Para a

Proteção Social Especial os valores no mês de dezembro foram: R$ 1.593.100,00 (um milhão,

quinhentos e noventa e três mil e cem reais) para a Média Complexidade e R$ 0,00 para a Alta

Complexidade, totalizando R$ 1.593.100,00 (um milhão, quinhentos e noventa e três mil e

cem reais). No acumulado do ano de 2014, tivemos R$ 16.102.303,05 (dezesseis milhões,

cento e dois mil, trezentos e três reais e cinco centavos) para a Média Complexidade e R$

4.446.543,94 (quatro milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil, quinhentos e quarenta e três

reais e noventa e quatro centavos) para a Alta Complexidade, totalizando R$ 20.548.846,99

(vinte milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, oitocentos e quarenta e seis reais e noventa e

nove centavos).

Foi repassado para a Proteção Básica e Especial em 2014, o valor total de R$

6.126.110,22 (seis milhões, cento e vinte e seis mil, cento e dez reais e vinte dois centavos)

mês e R$61.487.246,27 (sessenta e um milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil, duzentos e

quarenta e seis reais e vinte e sete centavos) ano.

No ano de 2015, para a Proteção Social Básica os valores repassados no mês de

dezembro foram de R$ 2.013.235.68 (dois milhões, treze mil, duzentos e trinta e cinco reais e

sessenta e oito centavos) e no acumulado do ano de R$ 38.535.043,90 (trinta e oito milhões,

quinhentos e trinta e cinco mil, quarenta e três reais e noventa centavos).

Para as ações da Proteção Social Especial tivemos os seguintes valores, no mês de

outubro86 foram R$ 627.600,00 (seiscentos e vinte e sete mil e seiscentos reais) para a Média

Complexidade e R$ 1.167.362,50 (um milhão, cento e sessenta e sete mil, trezentos e sessenta

e dois reais e cinquenta centavos) para a Alta Complexidade, totalizando R$ 1.794.962,50

86 Não foram encontrados os dados referentes ao mês de dezembro deste ano.
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(um milhão, setecentos e noventa e quatro mil, novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta

centavos). No acumulado do ano tivemos R$ 7.557.900,00 (sete milhões, quinhentos e

cinquenta e sete mil e novecentos reais) para a Média Complexidade e R$ 11.939.056,52

(onze milhões, novecentos e trinta e nove mil, cinquenta e seis reais e cinquenta e dois

centavos) para a Alta Complexidade, gerando a soma de R$19.496.956,52 (dezenove milhões

quatrocentos e noventa e seis mil, novecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e dois

centavos).

Sendo assim, o repasse para a Proteção Social Básica e Especial foi de R$

3.808.198,18 (três milhões, oitocentos e oito mil, cento e  noventa e oito reais e dezoito

centavos) mês e R$ 58.032.000,42 (cinquenta e oito milhões, trinta e dois mil e quarenta e

dois centavos) ano.

Por último, em 2016 para a Proteção Social Básica os valores repassados no mês de

dezembro foram de R$ 16.095.915,32 (dezesseis milhões, noventa e cinco mil, novecentos e

quinze reais e trinta e dois centavos) e no acumulado do ano de R$ 52.834.643,18 (cinquenta

e dois milhões, oitocentos e trinta e quatro mil, seiscentos e quarenta e três reais e dezoito

centavos).

Para as ações da Proteção Social Especial tivemos no mês de dezembro R$

2.194.900,00 (dois milhões, cento e noventa e quatro mil e novecentos reais) para a Média

Complexidade e R$ 6.001.854,80 (seis milhões, mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e

oitenta centavos) para a Alta Complexidade, totalizando R$ 8.196.754,80 (oito milhões, cento

e noventa e seis mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos). No acumulado

do ano tivemos R$ 8.060.600,00 (oito milhões, sessenta mil e seiscentos reais) para a Média

Complexidade e R$ 17.656.658,10 (dezessete milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil,

seiscentos e cinquenta e oito reais e dez centavos) para a Alta Complexidade, gerando a soma

de R$ 25.717.258,10 (vinte e cinco milhões, setecentos e dezessete mil, duzentos e cinquenta

e oito reais e dez centavos).

Sendo assim, o repasse para a Proteção Social Básica e Especial foi de R$

24.292.670,12 (vinte e quatro milhões, duzentos e noventa e dois mil, seiscentos e setenta

reais e doze centavos) mês e R$ 78.551.901,28 (setenta e oito milhões, quinhentos e cinquenta

e um mil, novecentos e um reais e vinte e oito centavos) ano.
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GRÁFICO 2 - RECURSOS PARA A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA EM REAIS/ MÊS E
ANO (2010-2016).

FONTE: MDS/2017

Neste gráfico, os dados indicam aumento elevado dos recursos repassados para a

Proteção Social Básica, tanto em relação ao mês, quanto ao ano. Contudo, em 2015 o recurso

tem uma queda considerável, voltando a subir no ano seguinte.

GRÁFICO 3 - RECURSOS PARA A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E
ALTA COMPLEXIDADE EM REAIS/ MÊS (2010-2016)

FONTE: MDS/ 2017

Os dados revelam uma grande variação do repasse de recursos se comparados por mês,

e essa instabilidade certamente repercute nas ações desenvolvidas pelos Estados e Municípios,

já que não há um padrão de repasse. Não foram encontrados dados referentes ao ano de 2010.
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GRAFICO 4 - RECURSOS PARA A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E
ALTA COMPLEXIDADE EM REAIS/ ANO (2010-2016)

FONTE: MDS/ 2017

Os recursos de Média Complexidade sobem até o ano de 2012, mas a partir de 2013

começam a apresentar queda, voltando a aumentar apenas em 2016. Os recursos da Alta

Complexidade voltam a subir, o que representa um crescimento das ações da Proteção de Alta

Complexidade no Estado.

GRÁFICO 5 - SOMA DOS RECURSOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL
(MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE) EM REAIS/ ANO (2010-2016)

FONTE: MDS/ 2017
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Assim como no gráfico anterior, a soma dos recursos anuais da Proteção Social Básica

e Especial também revelam uma queda de repasse de recursos a partir de 2012, com um

aumento expressivo no ano de 2016.

Os dados de equipamentos da assistência social no ano de 2010 no Estado do Rio de

Janeiro são: 451 CRAS, 113 CREAS, 19 Centro Pop87 e 01 Centro Dia88. No ano de 2011 os

dados foram os mesmos de 2010. Em 2012, 2013 e 2014, os dados de equipamentos da

assistência social também se repetem em relação aos anos anteriores (2010 e 2011). Em

relação aos equipamentos da assistência social no ano de 2015, os dados foram: 450 CRAS,

116 CREAS, 19 Centro Pop e 357 Unidades de Acolhimento. Em 2016, os dados foram os

mesmos de 2015.

As informações revelam pouca alteração em relação ao número de equipamentos,

apenas a partir de 2015 há uma variação maior, no que se refere a inclusão do item "Unidades

de Acolhimento". Então, apesar do aumento do repasse de recursos, o número de

equipamentos teve pouca variação.

Sobre os recursos da transferência de renda, no ano de 2010 o repasse acumulado de

todos os meses para o BPC foi de R$ 1.372.846.211,09 (um bilhão, trezentos e setenta e dois

milhões, oitocentos e quarenta e seis mil, duzentos e onze reais e nove centavos) sendo R$

873.923.590,71(oitocentos e setenta e três milhões, novecentos e vinte e três mil, quinhentos e

noventa reais e setenta e um centavos) para benefícios de idosos e R$ 498.922.620,38

(quatrocentos e noventa e oito milhões, novecentos e vinte e dois mil, seiscentos e vinte reais

e trinta e oito centavos) para benefícios PCD, para a Renda Mensal Vitalícia a soma chegou a

R$ 28.521.162,60 (vinte e oito milhões, quinhentos e vinte e um mil, cento e sessenta e dois

reais e sessenta centavos), totalizando o valor anual de R$ 1.401.367.373,69 (um bilhão,

quatrocentos e um milhões, trezentos e sessenta e sete mil, trezentos e setenta e três reais e

sessenta e nove centavos) para os dois benefícios.

O repasse acumulado em 2011 para o BPC foi de R$ 1.566.690.561,85 (um bilhão,

quinhentos e sessenta e seis milhões, seiscentos e noventa mil, quinhentos e sessenta e um

reais e oitenta e cinco centavos) sendo R$ 976.743.619,42 (novecentos e setenta e seis

milhões, setecentos e quarenta e três mil, seiscentos e dezenove reais e quarenta e dois

87 É uma unidade pública voltada para o atendimento especializado à população em situação de rua. Deve
ofertar, obrigatoriamente, o Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua, que realiza atendimentos
individuais e coletivos, oficinas e atividades de convívio e socialização. (MDS, 2017).
88 O Centro-Dia é uma unidade pública especializada. Nesta unidade são desenvolvidas atividades que permitam
a convivência em grupo; cuidados pessoais; fortalecimento das relações sociais; apoio e orientação aos
cuidadores familiares; acesso a outros serviços e a tecnologias que proporcionam autonomia e convivência.
(MDS, 2017).
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centavos) para benefícios de idosos e R$ 589.946.942,43 (quinhentos e oitenta e nove

milhões, novecentos e quarenta e seis mil, novecentos e quarenta e dois reais e quarenta e três

centavos) para benefícios PCD, para a Renda Mensal Vitalícia foram R$ 75.175.320,21

(setenta e cinco milhões, cento e setenta e cinco mil, trezentos e vinte reais e vinte e um

centavos), totalizando o valor anual de R$ 1.641.865.882,06 (um bilhão, seiscentos e

quarenta e um milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e dois reais e

seis centavos) para os dois benefícios.

O repasse acumulado no ano de 2012 para o BPC foi de R$ 1.888.754.444,00 (um

bilhão, oitocentos e oitenta e oito milhões, setecentos e cinquenta e quatro mil e quatrocentos

e quarenta e quatro reais), sendo R$ 1.162.806.603,76 (um bilhão, cento e sessenta e dois

milhões, oitocentos e seis mil, seiscentos e três reais e setenta e seis centavos) para benefícios

de idosos e R$ 725.947.840,24 (setecentos e vinte e cinco milhões, novecentos e quarenta e

sete mil, oitocentos e quarenta reais e vinte e quatro centavos) para benefícios PCD, para a

Renda Mensal Vitalícia foram R$ 74.731.674,99 (setenta e quatro milhões, setecentos e trinta

e um mil, seiscentos e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos), totalizando o valor

anual de R$ 1.963.486.118,99 (um bilhão, novecentos e sessenta e três milhões, quatrocentos

e oitenta e seis mil, cento e dezoito reais e noventa e nove centavos) para os dois benefícios.

O repasse acumulado no ano de 2013 para o BPC foi de R$ 2.172.483.550,30 (dois

bilhões, cento e setenta e dois milhões, quatrocentos e oitenta e três mil, quinhentos e

cinquenta reais e trinta centavos), sendo R$ 1.326.904.800,84 (um bilhão, trezentos e vinte e

seis milhões, novecentos e quatro mil, oitocentos reais e oitenta e quatro centavos) para

benefícios de idosos e R$ 845.578.749,46 (oitocentos e quarenta e cinco milhões, quinhentos

e setenta e oito mil, setecentos e quarenta e nove reais e quarenta e seis centavos) para

benefícios PCD, para a Renda Mensal Vitalícia foram R$ 70.770.252,72 (setenta milhões,

setecentos e setenta mil, duzentos e cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos),

totalizando o valor anual de R$ 2.243.253.803,02 (dois bilhões, duzentos e quarenta e três

milhões, duzentos e cinquenta e três mil, oitocentos e três reais e dois centavos) considerando

os dois benefícios.

O repasse acumulado no ano de 2014 para o BPC foi de R$ 2.456.688.959,65 (dois

bilhões, quatrocentos e cinquenta e seis milhões, seiscentos e oitenta e oito mil, novecentos e

cinquenta e nove reais e sessenta e cinco centavos) sendo R$ 1.488.153.613,83 (um bilhão,

quatrocentos e oitenta e oito milhões, cento e cinquenta e três mil, seiscentos e treze reais e

oitenta e três centavos) para benefícios de idosos e R$ 968.535.345,82 (novecentos e sessenta

e oito milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, trezentos e quarenta e cinco reais e oitenta e
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dois centavos) para benefícios PCD, para a Renda Mensal Vitalícia foram R$ 65.937.353,32

(sessenta e cinco milhões, novecentos e trinta e sete mil, trezentos e cinquenta e três reais e

trinta e dois centavos), totalizando o valor anual de R$ 2.522.626.312,97 (dois bilhões,

quinhentos e vinte e dois milhões, seiscentos e vinte e seis mil, trezentos e doze reais e

noventa e sete centavos) na soma dos dois benefícios.

O repasse acumulado no ano de 2015 para o BPC foi de R$ 2.809.125.511,34 (dois

bilhões, oitocentos e nove milhões, cento e vinte e cinco mil, quinhentos e onze reais e trinta e

quatro centavos) sendo R$ 1.690.951.417,76 (um bilhão, seiscentos e noventa milhões,

novecentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e dezessete reais e setenta e seis centavos) para

benefícios de idosos e R$ 1.118.174.093,58 (um bilhão, cento e dezoito milhões, cento e

setenta e quatro mil, noventa e três reais e cinquenta e oito centavos) para benefícios PCD,

para a Renda Mensal Vitalícia foram R$ 62.334.463,56 (sessenta e dois milhões, trezentos e

trinta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta e seis centavos),

totalizando o valor anual de R$ 2.871.459.974,90 (dois bilhões, oitocentos e setenta e um

milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil, novecentos e setenta e quatro reais e noventa

centavos) na soma dos dois benefícios.

O repasse acumulado no ano de 2016 para o BPC foi de R$ 3.287.699.976,86 (três

bilhões, duzentos e oitenta e sete milhões, seiscentos e noventa e nove mil, novecentos e

setenta e seis reais e oitenta e seis centavos) sendo R$ 1.974.074.482,00 (um milhão,

novecentos e setenta e quatro milhões, setenta e quatro mil e quatrocentos e oitenta e dois

reais) para benefícios de idosos e R$ 1.313.625.494,86 (um bilhão, trezentos e treze milhões,

seiscentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta seis centavos)

para benefícios PCD, para a Renda Mensal Vitalícia foram R$ 55.662.549,46 (cinquenta e

cinco milhões, seiscentos e sessenta e dois mil, quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta

e seis centavos) totalizando o valor anual de R$ 3.343.362.526,32 (três bilhões, trezentos e

quarenta e três milhões, trezentos e sessenta e dois mil, quinhentos e vinte e seis reais e trinta

e dois centavos) na soma dos dois benefícios.
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GRÁFICO 6 - RECURSOS BPC EM REAIS /ANO (2010-2016)

FONTE: MDS/ 2017

Os dados sobre os recursos repassados ao Governo do Estado do Rio de Janeiro por

ano para pagamento de BPC, revelam um progressivo aumento no montante. Em 2016, o

valor ultrapassa o dobro do repasse feito em 2010.

O repasse de recursos cresce tanto para benefícios de idosos quanto para os benefícios

de pessoas com deficiências. Contudo, o número de beneficiários idosos é significativamente

maior.

GRÁFICO 7 - RECURSOS RMV EM REAIS/ ANO (2010-2016)

FONTE: MDS/ 2017
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Apesar do crescimento do repasse de recurso de 2010 para 2011, os valores foram

diminuindo a partir de então, pois o RMV vem sendo substituído pelo BPC.

Em relação aos dados do Cadastro Único, em dezembro de 2010 havia 1.072.004

famílias cadastradas, sendo que dessas, 685.301 famílias eram beneficiadas, ou seja, recebiam

o recurso financeiro, gerando um repasse no mês de R$ 64.206.333,00 (sessenta e quatro

milhões, duzentos e seis mil e trezentos e três reais) e acumulado no ano de R$

743.584.718,00 (setecentos e quarenta e três milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil e

setecentos e dezoito reais).

O número de famílias no Cadastro Único em dezembro de 2011 era de 1.201.565,

sendo que dessas, 727.846 eram beneficiadas, gerando um repasse no mês de novembro89 de

R$ 84.900.478,00 (oitenta e quatro milhões, novecentos mil e quatrocentos e setenta e oito

reais).90

O número de famílias no Cadastro Único em dezembro de 2012 foi de 1.424.022, com

789.827 famílias beneficiadas pelo Bolsa Família, gerando um repasse no mês de dezembro

de R$ 111.250.132,00 (cento e onze milhões, duzentos e cinquenta mil e cento e trinta e dois

reais) e no acumulado do ano de 1.161.814.934,00 (um bilhão, cento e sessenta e um milhões,

oitocentos e quatorze mil e novecentos e trinta e quatro reais).

O número de famílias no Cadastro Único em dezembro de 2013 foi de 1.570.480, com

852.237 famílias recebendo o Bolsa Família, levando ao repasse para pagamento dos

benefícios no valor de R$ 122.991.846,00 (cento e vinte e dois milhões, novecentos e noventa

e um mil e oitocentos e quarenta e seis reais), dezembro, e no acumulado do ano de

R$1.402.859.286,00 (um bilhão, quatrocentos e dois milhões, oitocentos e cinquenta e nove

mil e duzentos e oitenta e seis reais).

Em dezembro de 2014 o número de cadastrados era de 1.725.278, com 827.847

famílias recebendo o Bolsa Família, levando ao repasse para pagamento dos benefícios no

valor de R$ 133.315.138,00 (cento e trinta e três milhões, trezentos e quinze mil e cento e

trinta e oito reais), dezembro, e no acumulado do ano de R$1.549.328.023,00 (um bilhão,

quinhentos e quarenta e nove milhões, trezentos e vinte e oito mil e vinte e três reais).

Em dezembro de 2015 havia 1.604.720 famílias no Cadastro Único, com 849.412

famílias recebendo o Bolsa Família, com o repasse para os benefícios no valor de

R$130.779.235,00 (cento e trinta milhões, setecentos e setenta e nove mil e duzentos e trinta e

89 Foi utilizado o mês de novembro por não ter sido encontrado dado referente ao mês de dezembro de 2011.
Também não foi localizado o dado referente ao valor acumulado neste ano.
90 Não foram encontrados dados referentes ao acumulado ano.
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cinco reais) e no ano de R$1.577.744.916,00 (um bilhão, quinhentos e setenta e sete milhões,

setecentos e quarenta e quatro mil e novecentos e dezesseis reais).

Em dezembro de 2016 havia 1.541.366 famílias cadastradas, com 804.641 famílias

recebendo o benefício, com o repasse no valor de R$138.663.497,00 (cento e trinta e oito

milhões, seiscentos e sessenta e três mil e quatrocentos e noventa e sete reais) mês, e no ano,

de R$1.588.104.562,00 (um bilhão, quinhentos e oitenta e oito milhões, cento e quatro mil e

quinhentos e sessenta e dois reais).

GRÁFICO 8 - FAMÍLIAS CADASTRADAS CADÚNICO/ FAMÍLIAS BENEFICIADAS
PBF (2010-2016)

FONTE: MDS/ 2017
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GRÁFICO 9 - PORCENTAGEM DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS EM RELAÇÃO ÀS
FAMÍLIAS CADASTRADAS (2010-2016)

FONTE: MDS/ 2017
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CadÚnico vai caindo ao longo dos anos, até 2014, depois apresenta pequena aumento que se

mantém. Esta informação demonstra que o número de famílias cadastradas aumentou mais do

que o número de famílias beneficiadas.

GRÁFICO 10 - RECURSOS PAGOS AO PBF EM REAIS MÊS/ANO (2010-2016)

FONTE: MDS/ 2017
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Os repasses mensais para pagamento do PBF no Estado do Rio de Janeiro,

apresentaram leve aumento e pouca variação ao longo dos anos, já os repasses anuais,

subiram de forma significativa até o ano de 2014, depois manteve-se valores próximos.

Desta forma, os dados apresentados revelam no geral, um aumento no repasse dos

recursos tanto para as ações da Proteção Social Básica e Especial, quanto para os Programas

de Transferência de Renda, com destaque maior para o BPC. Exceto o BPC, os outros

Programas e ações começaram a apresentar queda no ano de 2014, e subiram novamente em

2016, ano do golpe que retirou Dilma Rousseff da presidência.

Além disso, podemos observar que os valores repassados ao Programa Bolsa Família,

superam em muito os valores da Proteção Social, pois o valor repassado ao mês para o PBF é

maior que o valor repassado ao ano para a Proteção Social Básica e Especial, em todos os

anos estudados.

Há também uma diferença significativa nos valores gastos com repasse para

pagamento do BPC em relação ao Bolsa Família, onde o primeiro é bem maior, o que

demonstra que o Benefício de Prestação Continuada tem um impacto financeiro para as

famílias maior do que o benefício do Programa Bolsa Família.

Enfim, os dados analisados corroboram para demonstrar o crescimento do orçamento

da assistência social no Estado estudado, mas com um aumento expressivo dos recursos

repassados para o pagamento de benefícios com transferência monetária, isto é, a priorização

por parte do Governo brasileiro, no direcionamento das ações da assistência social para a

focalização no combate à pobreza.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho buscou levantar importante questões que atravessam a implementação da

assistência social a partir do processo de implantação do Sistema Único da Assistência social

no Estado do Rio de Janeiro e que puderam ser compreendidas com maior clareza a partir do

elementos apontados e discutidos no esforço empreendido neste estudo.

A partir das reflexões elaboradas, observou-se que a partir da implementação do

SUAS ocorreu uma forma de expansão da política de Assistência Social no país e portanto, se

fez necessário situar esse fenômeno do seio das transformações sociais contemporâneas para a

compreensão das condições em que se deram a ampliação de seus recursos financeiros,

humanos, físicos e de sua base institucional de implantação do SUAS, a partir do governo

Lula da Silva pois apesar de alguns marcos legais surgirem ainda nos anos de 1990, é a partir

dos anos 2000, que vão ganhar expressão na política social brasileira.

Afirmamos a perspectiva de recompor as taxas de lucro em demasiada queda devido a

crise estrutural do capital, na combinação entre a financeirização do capital, a reestruturação

produtiva e o neoliberalismo, novas demandas foram sendo impostas à assistência social, na

medida em que a ofensiva do capital conduziu ao enfrentamento à questão social no século

XXI, por meio de programas não mais marcados pelo mix das tendências universal e

focalizado, mas com uma agenda voltada ao crescimento econômico usando a atuação na área

social como meio para tal, mas sob um viés de combate à pobreza extrema, entendida de um

lado, enquanto ausência de renda, configurando ações focalizadas e programas de

transferência de renda. Por outro, constrói-se um arcabouço ideológico de pensar a condição

de pobreza como ausência de determinadas condições materiais e subjetivas ligadas às

pessoas e aos seus territórios, configurando diagnósticos individualizados e moralizantes.

Nesse cenário, a assistência social ganha centralidade dentro da Seguridade Social

brasileira, pois se amplia , enquanto política pública não contributiva, ao mesmo tempo em

que avança a mercantilização das políticas de saúde e previdência, restringindo o seu acesso a

população beneficiária. São essas condições, que segundo Mota (2012), levam a assistência

social a se transformar em um novo fetiche, de enfrentamento à desigualdade social, na

medida em que se converte no principal instrumento de proteção social no Brasil.

"Essa nova engenharia da Seguridade Social, ao focalizar nos segmentos mais pobres

da sociedade, imprime um outro desenho à política de Assistência Social, principalmente,
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porque na expansão tiveram centralidade os programas de transferência de renda". (MOTA,

2008).

Diante desse quadro de crescimento da assistência social, há um processo conhecido

como “assistencialização” da proteção social, assentada na privatização de políticas como a

previdência, a saúde e a educação, transformando os serviços sociais em mercadorias. Esse

processo caminha para a reconfiguração da proteção social brasileira que reduz as políticas

sociais de caráter permanente e amplia políticas e programas focalizados e emergenciais,

pautado na construção de um padrão minimalista de proteção social, voltado a população mais

empobrecida.

Pastorini e Galízia (2012) apontam que o processo de “assistencialização” da proteção

social tende a aumentar os recursos para os programas assistenciais temporários ou

emergenciais e o incentivo e apoio a privatização seletiva dos serviços através do

fortalecimento da dimensão privada da proteção social, seja por meio de sua mercantilização,

seja pelo incentivo a responsabilização individual, familiar e/ ou comunitária pela proteção

dos sujeitos.

No estado do Rio de Janeiro também observamos essa expansão dos programas de

transferência de renda, através da implantação do Programa Renda Melhor e Programa Renda

Melhor Jovem no ano de 2011 no âmbito do Plano de Superação da Pobreza Extrema do

Estado do Rio de Janeiro – Rio Sem Miséria, extintos posteriormente.

Através da transferência de renda, a assistência tem se apresentado como um elemento

de acesso a bens e serviços, dentro do sistema de compra e venda de mercadorias, e portanto,

a assistência social tem apresentado a função integradora à ordem social, inscrita

anteriormente no  âmbito exclusivo do trabalho assalariado. (SITCOVSKY, 2010). Isso

demonstra a relação entre assistência social, trabalho e a intervenção estatal na reprodução

material da força de trabalho.

Nesta direção, segundo Boschetti (2016), "a capacidade/ incapacidade para o trabalho

constitui, portanto, em associação com a assistência social, uma forma de mediar a

reprodução da superpopulação relativa, especialmente a estagnada".

A análise realizada sobre o processo de implementação do SUAS no Estado do Rio de

Janeiro apontou algumas dessas questões presentes no cenário nacional, como o aumento do

repasse para programas de transferência monetária  do Benefício de Prestação Continuada

(BPC) e principalmente o Programa Bolsa Família (PBF) e do número de beneficiários

alcançados, mesmo considerando que o valor de repasse para os programas de transferência

de renda no país, não são expressivos dentro do orçamento total da União.
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Já o aumento pífio dos recursos para a implementação da Proteção Social Básica e

Especial do SUAS, se comparados aos valores dos repasses para a transferência de renda,

revela nitidamente o foco das ações implantadas pelo governo brasileiro. Tal processo de

execução da transferência de renda não vem ocorrendo em paralelo ao SUAS, mas foi

incorporado nesse Sistema, ajudando a fortalecer um reordenamento das ações da assistência

pelo viés da focalização na pobreza.

Com o enfraquecimento da conciliação de classes estabelecida no governo Lula até o

primeiro governo de Dilma Rousseff, a situação econômica e política no país se agrava, com

várias denúncias de corrupção, levando ao arrocho da contrarreforma do governo brasileiro

com corte nos gastos públicos,  reformas trabalhistas e previdenciárias.

O Estado do Rio de janeiro, na direção do contexto nacional, tem sido marcado por

denúncias de corrupção e aumento da dívida pública, que tem levado ao corte de recursos

públicos, extinção de programas e serviços públicos, congelamentos de salários, não

pagamento de servidores e reformas previdenciárias, que tem forte repercussão na política de

assistência.

Em tese, os avanços e conquistas das últimas décadas, poderiam levar a assistência

social a ser pensada enquanto política de direito, o que exige formulação, determinação de

objetivos, métodos e diretrizes, e não como filantropia ou caridade, favor, numa prática

pontual, sem planejamento.

Principalmente devido à implementação do Sistema Único da Assistência Social,

instrumento tão idealizado e fruto de muitas lutas por parte (não só) da categoria profissional

de Assistentes Sociais, que envolve a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), a Política

Nacional da Assistência Social (PNAS) e suas Normas Operacionais Básicas, além de outras

regulamentações que dados seus limites e contradições, expostos anteriormente, em certa

medida, avançaram enquanto arcabouço de leis e determinação.

Entretanto o aparato de leis e normas não dão conta de resolver todas as contradições

que permeiam a sociedade capitalista em geral e a brasileira em particular e que tanto

repercutem na prática cotidiana do assistente social e nas expectativas dos gestores,

executores e dos usuários desta política em todo o país. Estes devem estar atentos às

armadilhas institucionais e governamentais que tendem a direcionar a execução da assistência

social por um caminho de sintonia com a via neoliberal do sistema capitalista.

O que temos visto no país, é a assistência social seguir o caminho do enfrentamento à

pobreza, através dos programas de transferência de renda, enquanto principal foco de atuação

do Sistema Único da Assistência Social, superando inclusive as ações da Proteção Social
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Básica e Especial, definidos pela Política Nacional, e que tem se apresentado de forma

fragmentada, dividindo as demandas ao invés de atuarem de forma complementar.

A realidade dos equipamentos da assistência social, tanto em âmbito nacional quanto

no Estado do Rio de Janeiro tem demonstrado um aumento expressivo na contratação de

assistentes sociais, mas sob formas precárias de contratação, com alta rotatividade de

profissionais e falta de capacitação e assessoria por parte dos Governos Estaduais e Federal.

O SUAS vem incorporando características de distintos padrões de gestão em função

dos projetos antagônicos em disputa em um sistema que tem sido construído de forma híbrida

ao longo dos governos brasileiros e tem sido construída enquanto proteção social, mas de

forma funcional aos interesses do capital enquanto enfrentamento à questão social pela lógica

do combate à pobreza e a reprodução material da classe trabalhadora.

Portanto, muitos são os desafios para a execução da política de assistência social por

meio do SUAS no cenário brasileiro, frente à sua funcionalidade ao capital,  que incorpore a

luta por direitos na atual conjuntura que vem se apresentando.
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