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Os paradoxos na construção da política de assistência social no estado 

neoliberal brasileiro

Christiane Cruvinel Queiroz/a1

O artigo está inserido na temática da Assistência Social, integrante do sistema de proteção
social da Seguridade Social. Tem como problemática de pesquisa os paradoxos evidenciados
na concretização da política nacional de Assistência Social, no contexto do estado neoliberal
brasileiro,  após  a  promulgação  da  Constituição  Federal  de  1988.  Objetiva  analisar  as
sucessivas  tentativas,  muitas  delas  exitosas,  de  imposição  de  severos  retrocessos  à
concretização do direito à Assistência Social, instrumentalizado por meio da Política Nacional
da Assistência Social, com a adoção de políticas econômicas de viés neoliberal. Conclui-se o
estudo apreendendo que o direito à Assistência Social  revela-se uma recente conquista da
democracia  brasileira  submetida  a  ataques  e  entraves  que  dificultam  a  concretização  da
política pública como um direito social fundamental de todo cidadão que dela necessitar.

Palavras-chave: Assistência Social. Estado Neoliberal. Paradoxos.  

INTRODUÇÃO

A Assistência Social ao lado da Previdência Social e da Saúde compõem o sistema de

proteção social edificado na Constituição Federal de 1988 sob a denominação de Seguridade

Social,  numa  conjugação  do  modelo  alemão  de  Bismarck  (lógica  dos  seguros  sociais

acessados mediante contribuição prévia) com o modelo inglês de Beveridge (norteado pelo

princípio da universalidade dos direitos e destinados a todos os cidadãos).

O artigo 203 da Constituição Federal de 1988 prescreve a Assistência Social como um

direito social a ser concretizado por meio de política pública de proteção social, de caráter

não-contributivo,  destinada  a  prover  mínimos  sociais  que  garantam  o  atendimento  às

necessidades básicas dos cidadãos que dela necessitar, por meio de um conjunto integrado de

benefícios, serviços, programas e projetos norteados pelos princípios da equidade e justiça

social, sob responsabilidade do Estado (SPOSATI, 2001). 

1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Estadual de Ponta 
Grossa – UEPG.
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Enquanto política pública social, a assistência social insere-se na arena da política do

Estado e, por consequência, é pautada pela natureza que o Estado assume para a solução das

questões sociais que são gestadas na sociedade pelo sistema capitalista (YASBEK, 2012).

De  modo  que  tão  logo  promulgada  a  Constituição  Federal  de  1988  o  direito  à

Assistência  Social  passa  a  ser  alvo  de  progressivas  tentativas,  muitas  delas  exitosas,  de

imposição de restrições à concretização deste direito,  no contexto de adoção dos ideários

neoliberais que vão reconfigurar o estado brasileiro e colocar em ameaça a universalização

dos direitos sociais. 

O presente trabalho é fruto de leituras e discussões realizadas na disciplina Direitos e

Proteção  Social,  ministrada  no  Programa  de  Pós-Graduação  interdisciplinar  em  Ciências

Sociais  Aplicadas,  da  Universidade  Estadual  de  Ponta  Grossa-UEPG,  tem  caráter

exploratório,  de cunho qualitativo,  com adoção da metodologia de revisão bibliográfica e

pesquisa documental. Estrutura-se, inicialmente, com a discussão sobre a adoção do ideário

neoliberal  pelo  estado  brasileiro.  Na  sequência,  parte-se  da  conceituação  do  direito  à

Assistência Social; os desafios colocados desde a sua previsão constitucional, por conta de

uma resistência inicial em conceber a assistência como dever do Estado e, na sequência, em

razão da nova ofensiva do ideário neoliberal. Conclui-se o estudo apreendendo que o direito à

Assistência  Social  revela-se  uma  recente  conquista  da  democracia  brasileira  submetida  a

ataques  e  entraves  que  dificultam a  concretização  desta  política  como  um direito  social

fundamental do cidadão que dela necessitar. 

1 A OFENSIVA DO ESTADO NEOLIBERAL 

O transcurso  do  século  XX é  marcado  pela  formação  e  avanço  do Estado  Social

capitalista como uma resposta à questão social2, expressa nas condições de desigualdade e

exploração  do  homem  pelo  capital  que  desponta,  mais  fortemente,  com  o  advento  da

Revolução Industrial. Adensa-se a discussão dos direitos sociais com a adoção das ideias do

economista britânico Keynes (1964) para a saída da grave crise econômica que se instalara no

mundo  capitalista  desenvolvido,  por  meio  da  recuperação  da  economia  e  dos  níveis  de

emprego. A intervenção do Estado Social na economia apoiava-se em dois pilares: atingir o

pleno emprego com a geração de empregos via produção de serviços públicos, para além da

2 A expressão  questão  social  é  cunhada por  Castel  (1998,  p.  30)  para  designar  a  condição  precarizada  do
trabalho, a miséria maciça e a “desmoralização da massa” revelada pela nova face da pobreza, então denominada
de  pauperismo,  de  uma  grande  parcela  da  população  submetida  a  condições  degradantes  do  trabalho
industrializado. Em síntese, resulta dos mecanismos de exploração do trabalho pelo capital.
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iniciativa privada, e promover a igualdade social por meio da oferta de serviços públicos de

caráter social (BEHRING e BOSCHETTI, 2011 e PEREIRA, 2011). 

É  consenso  na  doutrina  que  o  avanço  e  a  consolidação  das  políticas  sociais

vivenciadas  sobretudo  após  a  Segunda  Guerra  Mundial  têm  terminologias  distintas,  a

depender da realidade histórica e político-econômica de cada país. Também é sedimentada a

constatação de que o Estado Social expandiu-se na chamada “era do ouro” (HOBSBAWM,

1995, p. 221) do mundo capitalista, vivida nos trinta anos que se seguiram após a Segunda

Guerra mundial, o que possibilitou a consolidação do Estado social que Losano (2014, p. 52)

divide em dois grandes modelos: o liberal ou inglês baseado num pacto de acordo entre os

trabalhadores  e  conservadores  e  orientado,  fundamentalmente,  para  a  conservação da paz

social e o outro social-democrata ou escandinavo que se pautou pela distribuição da renda,

pela busca da igualdade social e a construção de uma sociedade democrática e socialista.

Contudo, o último quartel do século XX foi marcado pela desaceleração econômica

dos países desenvolvidos; pelo surgimento de novos riscos sociais da sociedade pós-industrial

decorrentes da desindustrialização; a globalização3; as mudanças tecnológicas limitativas ao

crescimento do emprego; as tendências demográficas de envelhecimento da população e as

ofensivas que vão se colocar ao modelo de Estado Social predominante.

Despontam neste cenário as críticas do aparato teórico neoliberal ao Estado Social, tal

como exposto na obra de Friedman (1985), a partir da lógica de que a indesejável intervenção

do Estado no enfrentamento das desigualdades sociais e econômicas geradas no interior do

sistema capitalista, resulta, de um lado, no aumento dos custos e diminuição dos lucros e, de

outro, no desestímulo dos trabalhadores que abandonariam o sistema produtivo em troca dos

benefícios concedidos pelo Estado. 

Esta  “contra-revolução  neoliberal”  (MOREIRA,  2003,  p.  19)  coloca  como

absolutamente necessária a realização de reformas estruturais no papel do Estado; o estímulo

à liberdade dos mercados por meio da desregulamentação da economia e da abertura dos

mercados para o fluxo do capital; medidas de geração de poupança, de combate à inflação

com  estabilização  monetária  e  pagamento  dos  juros  da  dívida  externa  para  os  países

periféricos. Passa a prevalecer, então, o ideário de “menos Estado, mais mercado” (LOSANO, 2014,

p. 58) que exige o máximo de liberdade para a economia e reduz-se ao mínimo a solidariedade com as

3 Aqui entendida, com supedâneo na obra de Marques Neto (2002) como um novo ciclo do capitalismo marcado
pela  grande  internacionalização  dos  mercados  em  que  os  ciclos  produtivos,  comerciais,  financeiros  e
tecnológicos se interligam de forma muito rápida e se fundem numa complexa rede mundial. 
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classes mais desfavorecidas.  E como pensar diante deste contexto mundial, a ofensiva neoliberal no

estado brasileiro?

1.1 O ESTADO NEOLIBERAL NO CONTEXTO BRASILEIRO

Para  apreendermos  a  “contra-revolução  neoliberal”  (MOREIRA,  2003,  p.  19)  no

contexto brasileiro é preciso fixarmos o olhar no final da década de 1980, com a ruptura de

um longo período militar  e  início de uma transição  que  tinha como horizonte  a  abertura

política democrática; a luta por direitos sociais e a crítica à pobreza e a desigualdade social,

num ideário de construção de um estado de direito social. O final da década de 1980 marca o

esgotamento de um padrão de acumulação apontado por Furtado (1983, p. 120) como um

período de:

O agravamento da crise foi se acentuando de tal forma que recessão e desemprego
deixaram de  ser  figuras  de  retórica  para  descerem às  ruas.  A crise  atual  não  se
exprime  apenas  através  de  índices  desoladores  do  desempenho  econômico,  mas
principalmente pelo notório desgaste das instituições de regulamentação e controle
que presidiram o avanço da economia até o crepúsculo dos anos 60. 

A intensificação do patamar da pobreza no país e da exploração da força de trabalho4,

num período  de  crise  econômica,  foram determinantes  para  uma  rearticulação  de  vários

setores da população rural e urbana, da classe operária, do sindicalismo que se alinha com os

intelectuais e a Igreja que sai em favor dos oprimidos, numa conjuntura social,  política e

econômica que as autoras Sposati, Bonetti, Yazbek e Carvalho (2014, p 43) narram como:

Instalou-se  na  sociedade  brasileira  uma conjuntura  de  luta,  marcada  por  nova  e
ampla politização do povo, que passou a impelir o Estado a um outro discurso e
prática no enfrentamento da questão social, embora a conjuntura de crise também
mantivesse o Estado incapaz de atender às grandes demandas por serviços sociais.

Com efeito, a promulgação da Constituição Federal de 1988 representou o ápice desse

movimento da sociedade civil  na luta pela democracia,  por direitos sociais, pela justiça e

equidade social. O que não quis significar uma total derrota da classe política conservadora

que a todo momento propagava a ingovernabilidade do país nos moldes edificados na carta

constitucional de 1988 e tratou, rapidamente, de realinhar-se no novo cenário democrático do

país.

4 No final da década de 1980 o Índice de Gini era de 0,652; os 10% mais ricos da população brasileira detinham
53,2% da renda nacional e os 10% mais pobres auferiam renda de 0,6%. A incidência da pobreza alcançou o
patamar de 26% da população (DRAIBE, 1995). 
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Foi assim que passada a  euforia  da promulgação da “constituição cidadã”5,  o  país

tornou-se  signatário  dos  termos  do  Consenso  de  Washington  (termo empregado  pelo

economista  John Williamson numa conferência organizada pelo  Institute  for International

Economics, na cidade de Washington, em 1989), imposto aos países capitalistas periféricos e

ancorado  no  receituário  neoliberal  com  enfoque  na  necessidade  do  chamado  “ajuste

estrutural”,  desencadeado  por  meio  de  políticas  liberalizantes  para  abertura  comercial  e

financeira  do  país;  privatizantes  do setor  público  para  comprimir  a  presença  estatal  e  de

desregulamentação dos mercados (SOARES, 2000).

No primeiro governo civil, presidido por José Sarney (1985 a 1990), adotou-se uma

política econômica filiada ao pensamento heterodoxo com reformas destinadas ao controle

inflacionário: congelamento dos preços, substituição do cruzeiro pelo cruzado, ajustamento

dos  valores  dos  salários  que  não  repercutiram  os  efeitos  inicialmente  almejados  e  que

terminaram por  reduzir  o  poder  de  compra  dos  trabalhadores  e  aumentar  a  desigualdade

social.

O ideário neoliberal se aprofunda no país ao longo da década de 90, num  contexto

econômico  de  baixo  crescimento,  alto  endividamento  e  hiperinflação.  No  governo  de

Fernando Collor de Mello (1990 a 1992) há uma explícita rejeição ao padrão de seguridade

social  idealizado na Constituição Federal  de 1988 com o veto à  lei  que regulamentava a

assistência social; a tentativa de desvincular os benefícios previdenciários e assistenciais do

salário  mínimo  e  o  represamento,  por  meses,  de  recursos  orçamentários  destinados  a

concessão de benefícios previdenciários. 

Este governo se inviabiliza por conta do processo inflacionário e dos escândalos de

corrupção e com o impeachment de Collor, em 1993, assume o vice-presidente da República

Itamar Franco (1992 a 1994), num cenário de estagnação econômica e destruição do sistema

de proteção social construído no país desde 1930, com o destaque de Pereira (2011, p. 164)

para  o  desaparelhamento  promovido  com  as  reformas  administrativas  do  governo,  a

fragmentação e pulverização dos recursos sociais,  além dos expressivos cortes nos gastos

sociais; retorno do clientelismo e do fisiologismo e o aumento da corrupção nesta área.

Findo o governo de Itamar, o país entra na era do governo que pregava a estabilidade

macroeconômica, de Fernando Henrique Cardoso (1995 a 1999), que elegeu como prioridade

a redução da participação do Estado na economia, a desregulação do mercado e a abertura

5 Assim denominada pelo Presidente da Assembleia Nacional Constituinte, o Deputado Ulysses Guimarães, por
ocasião do discurso na solenidade de promulgação, porque “[...]  primazia do homem, que foi escrita para o
homem, que o homem é seu fim e sua esperança”. 
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para o capital estrangeiro com a integração do país no sistema econômico internacional. 

O governo de Fernando Henrique Cardoso, ainda mais alinhado aos ideais neoliberais,

propôs uma reforma do Estado como condição para o ingresso do país na era da modernidade

globalizada. Para tanto, sustentou como necessário além das metas ditas anteriormente como

prioritárias do seu governo, o corte nos gastos públicos e a implementação de um programa de

privatização de empresas estatais. Como dito por Costa (2006, p. 167) a reforma do Estado

não  se  colocou  como  uma  reforma  social  ou  “[...]  um  ajuste  no  padrão  perverso  de

desigualdades  no  país,  mas  como um elemento  de  ampliação  da  lógica  da  economia  de

mercado para o conjunto da sociedade”. Assim, o cidadão passa a ser visto como cliente que

enxerga no mercado a sua única forma de acesso aos bens e serviços. 

Este modelo de estado neoliberal é parcialmente refreado no período delimitado entre

2003  a  2014,  quando  a  atuação  do  estado  brasileiro  esteve  voltada  para  a  promoção  do

crescimento econômico alinhado às políticas sociais com vistas à redução das altas taxas de

desigualdade social e pobreza no país6 (COUTO, 2010).

A década  de  2000  foi  marcada,  também,  pelo  avanço  de  importantes  indicadores

sociais e de equidade. Alguns deles são elencados por Giambiagi, Villela, Castro e Hermann

(2011, p. 229/230) como: a redução da distância da renda per capta dos 10% mais ricos que

cresceu à taxa anual de 1,5%, enquanto a parcela da população mais pobre teve crescimento

de renda à taxa de 6,8% ao ano; diminuição do Índice de Gini7 de 0,57 (2001) para 0,52

(2009) e elevação do Índice de Desenvolvimento Humano - IDH8 de 0,65 (2000) para 0,69

(2010), sendo a unidade o valor máximo de desenvolvimento humano. Também registrou-se

avanços na redução da taxa de pobreza extrema9 que em 2004 era de 7,58% da população

brasileira e atinge o menor índice no ano de 2012 com o percentual de 3,63 da população.

Na visão das autoras Sposati, Cortes e Coelho (2013, p. 225):

Este alinhamento entre o econômico e o social provocou mudanças significativas no
âmbito do trabalho, com a revalorização do salário-mínimo e resgate de suas perdas
históricas, ampliou postos de trabalho formal e provocou nova dinâmica e alcance
da seguridade social. A Pnad/IBGE 2012 registra a marca histórica de 60,2% dos

6 Foi um período que em que Índice de Desenvolvimento Humano - IDH, que mede o nível de desigualdade de
um país, passou de 0,65 (2000) para 0,69 (2010) e a taxa de pobreza extrema que em 2004 era de 7,58% da
população  brasileira  e  atinge  o  menor  índice  no  ano  de  2012  com  o  percentual  de  3,63  da  população
(GIAMBIAGI, VILLELA, CASTRO e HERMANN, 2011, p. 229/230).
7 Indicador que mede o nível de desigualdade quanto mais próximo de um e de equidade quanto mais próximo
do zero. No caso do Brasil, a diminuição do índice é creditada à elevação do salário-mínimo, ao aumento do
número de empregos formais, incremento da escolaridade e redução do trabalho infantil.
8 IDH – reúne indicadores de renda, educação e saúde.
9 Taxa da pobreza extrema considera pessoa em situação de extrema pobreza com renda domiciliar per capta de
até R$ 70,00. 
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brasileiros  com  15  anos  ou  mais  vinculados  ao  seguro  social  público  ou  a
previdência social. 

Este ciclo de viés social-democrático com o reconhecimento e expansão dos direitos

sociais;  medidas  de distribuição da renda e  redução das  desigualdades  sociais  não  restou

edificado sobre bases estruturais que permitissem a sua sustentabilidade. Assim, nos anos de

2015 e 2016, diante de uma crise econômica no país, representada por uma forte recessão,

altas taxas de desemprego, aumento dos preços e inflação, irrompe-se uma crise política com

severo  ataque  à  democracia  que  culmina  com o  processo  de  impeachment da  Presidenta

Dilma Rousseff.

Em 31 de agosto de 2016 assume o então Vice-Presidente Michel Temer para dar

início a uma severa retomada da  “contra-revolução neoliberal” (MOREIRA, 2003, p.  19),

capaz de reverter os índices anteriormente narrados que haviam minorado o grave quadro de

desigualdade  social  no  país.  Como  uma  das  primeiras  medidas  de  governo  promoveu

alterações  na  estrutura  dos  ministérios  do  Poder  Executivo  federal  e  o  Ministério  do

Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS – que representou um importante marco

no campo da assistência social que passou a ter um Ministério próprio para tratar da Política

Nacional  da Assistência  Social  -  foi  fundido com o Desenvolvimento Agrário e passou a

denominar-se Desenvolvimento Social e Agrário.

Na sequência, a Emenda Constitucional n. 95/2016, resultado da conhecida PEC dos

Gastos  Públicos,  estabeleceu um novo modelo de  regime fiscal,  a  partir  de 2017,  com o

congelamento da despesa pública em valores reais por vinte anos. O discurso do governo foi

de que somente com um teto para os gastos públicos será possível diminuir a dívida pública

que  se  encontra  em trajetória  crescente,  com vistas  à  recuperação da  competitividade  da

economia. 

Porém, o congelamento dos gastos públicos certamente afetará as políticas públicas

que  beneficiam  diretamente  a  população  mais  carente  e  os  milhares  de  brasileiros

desempregados, cada vez mais dependentes das modalidades de provisão da Política Nacional

da Assistência Social e determinará o retrocesso dos patamares alcançados de qualidade de

vida da população e de redução dos níveis de desigualdade social.  No final de 2016 o país

alcançou o sombrio patamar de 12,1 milhões de brasileiros desocupados10 e a mais alta taxa de

desempregados 11,9%, na série histórica da pesquisa iniciada em 2012, segundo dados da

PNAD Contínua do IBGE. Representou uma elevação de 37% em relação ao ano de 2015,

10 Desocupados  são  consideradas  aquelas  pessoas  que  não  trabalhavam,  nem  procuravam  emprego  que
passaram a buscar uma vaga no mercado de trabalho. 
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refletindo a adoção dos ideais neoliberais, com a defesa da estabilidade monetária como meta

principal  a  ser  alcançada  mediante  a  contenção  de  gastos  sociais,  a  manutenção  da  taxa

natural de desemprego e as reformas fiscais.

2. O DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL NO BRASIL 

A Assistência  Social,  enquanto  política  pública,  ganha  institucionalidade  com  a

previsão  do  sistema  de  Seguridade  Social  no  Brasil,  na  Constituição  Federal  de  1988,

concebida pelo tripé da Previdência (caráter contributivo); da Assistência Social (caráter não-

contributivo) e da Saúde.  

Tal como edificado nos artigos 203 e 204 da Constituição Federal de 1988, o direito à

Assistência  Social  impele  o  Estado  a  uma  atuação  protagonista  no  que  diz  respeito  a

regulação, o financiamento e a provisão da política; a universalização do acesso aos serviços e

benefícios  e  o  controle  democrático  exercido  pela  sociedade;  numa  perspectiva  que  se

aproxima do modelo de bem-estar social do regime social-democrata.

O constitucionalista Agra (2010, p. 524) nos coloca que até o advento da Constituição

Federal de 1988 o disciplinamento da ordem social esteve atrelado à ordem econômica, “[...]

no que oferecia a interpretação de que os direitos sociais não tinham autonomia em razão de

que sua concretização dependeria de circunstâncias econômicas”.

A  ruptura  da  vinculação  dos  direitos  sociais  à  ordem  econômica  e  a  inédita

configuração de “políticas sociais ligada a ideia de bem sociais garantidos como direitos de

cidadania” (LOBATO, p. 723) tem como norte assegurar e reafirmar os objetivos de bem-estar

e justiça social, elencados no texto da Constituição, por meio das prestações materiais dos

direitos sociais.

No caso da Assistência Social buscou-se romper com o assistencialismo que marcou a

história das ações sociais dirigidas aos pobres no Brasil, até então, praticadas numa lógica

fragmentada  de ajuda ao “necessitado”  pela  via  compensatória,  marcada por  uma relação

clientelista na qual o indivíduo/necessitado ao receber a ajuda,  o favor,  a benesse deveria

vincular-se pelo sentimento da lealdade e fidelidade àquele que lhe figurava como benfeitor.

Contudo,  a  assistência  social  revelou-se  uma política  pública  institucionalizada  na

Constituição Federal de 1988 cuja concretização, até os dias atuais, tem sido pautada por

contradições  e  entraves.  Os  acordos  firmados  pelo  estado  brasileiro  com  organismos

financeiros  internacionais,  como  o  Banco  Mundial  e  Fundo  Monetário  Internacional,

inspirados  na  política  econômica  neoliberal,  representaram,  na  realidade  concreta,  uma
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ofensiva  ao  processo  de  concretização  dos  direitos  sociais,  por  setores  conservadores

governamentais  que  pregavam  a  implementação  de  políticas  sociais  somente  depois  de

alcançado o funcionamento adequado da economia e do crescimento do país. 

Este  receituário  teve  reflexos  diretos  na  Assistência  Social  que  foi  a  última  das

políticas da Seguridade Social a ser regulamentada, o que somente ocorreu no ano de 1993,

com a publicação da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS (COUTO, 2004; DRAIBE,

1993). 

Nos anos que se seguiram, diversos instrumentos normativos foram publicados para a

construção de uma Política Nacional de Assistência Social operacionalizada por meio de um

inédito sistema federativo e unitário de gestão da política, denominado de Sistema Único de

Assistência Social (em similitude ao Sistema Único de Saúde – SUS) que passa a  organizar a

prestação da política com base em novas atribuições e cofinanciamento pelos três entes da

federação e a previsão de programas, projetos, serviços e benefícios em prol dos segmentos da

família, gestante, criança, adolescente, idoso, portador de deficiência e desempregado. 

Contudo não basta  a  previsão constitucional e a  regulamentação legal do direito  à

assistência social, plasmada na ótica do direito do cidadão, numa área secularmente ligada ao

assistencialismo,  à  filantropia  e  as  formas  emergenciais,  focalizadas  e  desarticuladas  de

atender  uma  imensa  parcela  da  população  subalterna  (COUTO,  2004).  É  preciso,

continuamente, superar os vícios e os anacronismos que ainda imperam o campo da política

da Assistência Social novamente ameaçada assim como outras políticas sociais. 

As estratégias neoliberais para as políticas públicas sociais consistem no corte de

recursos públicos, eliminação de programas sociais, redução de benefícios e focalização dos

recursos  para  os  grupos  mais  carentes  da  população.  Segundo  as  projeções  feitas  por

pesquisadores  do  IPEA  (2016),  a  instituição  do  novo  regime  fiscal  pela  Emenda

Constitucional  95/2016  resultará  numa  redução  inicial  de  8%  do  volume  dos  recursos

destinados à política de Assistência Social, com aumento progressivo alcançando o patamar

de 54% de redução dos investimentos em 2036 e os gastos em relação ao PIB no índice de

0,70% do PIB, ou seja, inferior àquele registrado no ano de 2006. 

Como dito por Fagnani (2017) muito mais do que uma proposta de ajuste fiscal, o

novo  regime  fiscal  representa  o  rompimento  do  modelo  de  estado  social  construído  na

Constituição  Federal  de 1988.  Isto  porque o  encolhimento  dos  investimentos  do  governo

federal  nas  políticas  sociais  pode chegar  a  patamares  próximos  aos  praticados  em países

africanos,  com a redução da despesa primária  do governo de 20% para 12% do PIB,  no
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período de 2017 a 2036. 

Então,  o  que  se  coloca,  no  momento,  é  a  necessidade  de  contrapor-se  ao  papel

assumido pelo Estado, que sob o argumento de restrição fiscal, pauta a focalização da política

pública de Assistência Social na camada mais pobre da população, restringindo o acesso aos

benefícios, serviços e programas segundo critérios muito restritos que deixam à margem da

proteção social  um segmento cada vez maior  da sociedade,  que são os desamparados,  os

desocupados,  os  desempregados,  enfim,  todos  aqueles  que  dependem  das  políticas  de

proteção social em tempos de crise econômica, desemprego e aumento da violência.

3. CONCLUSÃO 

Os direitos  sociais  universalizados  na  Constituição  Federal  de  1988,  dentre  eles  a

Assistência  Social,  ao  passo  em  que  representam os  anseios  no  campo  da  emancipação

civilizatória,  porque  resultantes  do  tensionamento  de  distintos  setores  em  prol  de  uma

sociedade mais igualitária materialmente, também são alvo de severas restrições ditadas por

uma ideologia de viés neoliberal que a todo momento prega a necessidade de reformas e

ajustes fiscais para a estabilização da política monetária e a contenção da inflação, além do

contingenciamento  de  recursos  para  equilíbrio  fiscal  que  na  vida  cotidiana  dos  cidadãos

traduz-se no recuo da participação do Estado e a diminuição dos investimentos no campo da

política pública social. 

A Política  Nacional  da  Assistência  Social,  enquanto  direito  do  cidadão  que  dela

necessitar, sob a perspectiva de cidadania social,  ancorada em políticas públicas de cunho

distributivo, revela-se uma recente conquista da democracia brasileira que demanda para o seu

processo de efetiva consolidação e quiçá expansão dos direitos sociais, o adensamento de

formas de resistência e de defesa da cidadania que exijam a universalização da cobertura e a

garantia  de  acesso  aos  benefícios,  serviços,  programas  e  projetos,  na  ótica  de  direito  do

cidadão  e  dever  do  Estado.  Tal  como  dito  por  Yasbeck  (2015,  p.  20)  “Elas  podem  ser

possibilidade de construção de direitos e iniciativas de “contra-desmanche” de uma ordem

injusta e desigual”.   
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