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Esse texto tem por finalidade apresentar algumas reflexões acerca da política pública 

de assistência social brasileira e seus mais recentes desafios.

Na Constituição Federal de 1988 se consolida a construção de uma nova matriz para 

a assistência social, na medida em que inserida no tripé da Seguridade Social, passa a figurar 

como política pública, não contributiva, dever do Estado, direito de quem dela necessitar e 

como estratégia de combate à pobreza (YAZBEK, 2018).

Assim sendo, enquanto uma política pública tem por objetivo instituir ações, programas, 

projetos e serviço que busquem a defesa e o atendimento das demandas e necessidades humanas 

dos segmentos mais empobrecidos da população. A aprovação em 1993 da Lei Orgânica de 

Assistência Social - LOAS definiu diretrizes, objetivos e estruturou a política de assistência 

social e sua aprovação situou-se na contramão dos acontecimentos políticos daquele período 

em que se iniciava no país a contraofensiva neoliberal. 

O Sistema Único de Assistência Social – SUAS consolida a política pública de assistência 

social propondo um sistema participativo, descentralizado e em rede, reafirmando as 

diretrizes que constituem a LOAS, pressupondo a participação de entidades e organizações 

sociais em complementariedade às ações estatais, conformando o que se denominou de rede 

socioassistencial.

Vale destacar que o SUAS reestruturou a arquitetura da política de assistência social, nesse 

sentido, a proteção social básica tem por finalidade prevenir situações de risco por meio do 

desenvolvimento de potencialidades e aquisições, assim como o fortalecimento de vínculos 

familiares e comunitários. Igualmente a proteção social especial atende famílias e indivíduos 

que se encontram em situação de risco pessoal e social (BRASIL, 2004). 

Para Paiva (2006, p. 07) se configurou “o desafio da formulação e de implantação de 

inovadoras e transformadoras metodologias de trabalho socioassistencial, que possam subsidiar 

o atendimento prestado pelas equipes multiprofissionais”. O que requer dos assistentes sociais 

conforme Iamamoto (2008, p. 12) “[...] competência para propor, para negociar com a instituição 

os seus projetos, para defender o seu campo de trabalho, suas qualificações e atribuições 
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profissionais. Requer ir além das rotinas institucionais para buscar apreender, no movimento 

da realidade, as tendências e possibilidades, ali presentes, passíveis de serem apropriadas pelo 

profissional, desenvolvidas e transformadas em projetos de trabalho”.

Coloca-se como desafio na implementação da política de assistência social a superação de 

práticas pragmáticas, do recurso ao ecletismo em que se pode criar um conjunto de intervenções 

sem ter a necessária clareza dos conceitos e dos objetivos que se tem com essa política social. 

Assim, como deve se evitar a adoção de um referencial interventivo apenas pautado nas 

normativas e instruções de manuais institucionais, que servem em última análise, para consolidar 

uma lógica apenas gerencial da política de assistência social, afastando-se do disposto na LOAS 

e na própria Política Nacional de Assistência Social.

É necessário fortalecer formulações da Assistência Social como política pública regida 

pelos princípios universais dos direitos e da cidadania, isso porque no processo de construção 

do SUAS ainda permanecem concepções clientelistas, patrimonialista, assistencialista, assim 

como o primeiro damismo e de outra parte os sucessivos desmontes da proteção social brasileira 

incidem diretamente na materialização da concepção oferecida na PNAS e NOB/SUAS.

No atual contexto político, social e econômico são retomados os preceitos neoliberais com 

maior intensidade e perversidade, seja na defesa do livre mercado, na desregulamentação 

da economia e na consolidação de um Estado que se situa no processo de intermediação da 

relação capital/trabalho, materializando-se pelo apoio emergencial às situações mais drásticas 

da pobreza.

Na atual conjuntura, de um lado se configuram a radicalização da mundialização financeira, 

a aceleração e intensificação da produção, resultando na superexploração da força de trabalho 

e, de outra parte o Estado perpassado pelos ideários políticos e ideológicos do neoliberalismo 

exige-se a sua contrarreforma, reduzindo direitos sociais e trabalhistas, defendendo a privatização 

de empresas e serviços públicos, assim é que se constitui o contexto de formulação e execução 

das políticas sociais, dentre elas a assistência social.

Desde a década de 1990 o sistema de Seguridade Social vem sofrendo persistentes 

desmontes, iniciando pela EC nº 20 de Fernando Henrique Cardoso, passando pelos governos 

Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, que instituíram contrarreformas que significam 

a desconstrução do sistema de proteção social brasileiro. Trata-se de destruir a sociabilidade 

do trabalho protegido e de construir a negação da intervenção estatal creditando ao mercado a 

regulação da vida social (MOTA, 2008). 

No governo de Michel Temer se acentua a relação entre as organizações sociais e o Estado, 

priorizando e estimulando a participação destas na execução das políticas sociais, dentre elas 

a assistência social, ou seja, repassam à sociedade civil a responsabilidade pela execução das 

políticas sociais, desresponsabilizando o Estado e instituindo processos de terceirização e 

privatizações da coisa pública, o que tem implicações diretas para os usuários.
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Na lógica de desmonte da política de assistência social o governo Temer impôs aos Estados 

e Municípios, paralelamente ao SUAS, o Programa Criança Feliz, que consumiu em 2017 a 

cifra de R$ 176,2 milhões do financiamento do SUAS². Este é um programa que retoma a 

lógica da política de assistência social da era Vargas, com forte cunho populista, clientelista, 

assistencialista e reativa a figura da primeira dama.

É importante destacar que no contexto brasileiro, em 2016 foi aprovada a EC nº 95/16 

que impossibilita o aumento de investimentos em políticas sociais por 20 anos e na mesma 

perspectiva aprovou-se a Lei nº 13.467 de 13 de julho de 2017 impondo uma agressiva 

contrarreforma trabalhista destituindo os direitos trabalhistas, caracterizando o desmonte dos 

direitos sociais.

A redução contínua e acentuada de investimentos nas políticas de saúde, educação e 

assistência social significam impactos desastrosos na garantia dos direitos, dado que os atuais 

investimentos já se mostram insuficientes para o atendimento das demandas da população, além 

de inviabilizar o cumprimento de diretrizes, metas e estratégias estabelecidas tanto no Plano 

Nacional de Educação como no Sistema Único de Saúde e na Assistência Social.

A proposta do governo Temer e seguindo no atual governo, significa uma afronta aos princípios 

da Constituição Federal de 1988, na medida em que desrespeita a defesa dos direitos sociais 

e garantias fundamentais através da vedação de investimentos nas políticas sociais de saúde, 

educação, assistência social etc. subvertendo o preconizado na Carta Magna e desconfigurando o 

Estado social democrático de direito nela instituído.  Com a PEC 006/2019 ataca-se os princípios 

e diretrizes construídos ao longo das últimas décadas e igualmente subverte-se a concepção de 

universalidade, de política pública enquanto direito do cidadão e dever do Estado, propõe-se 

o desmonte da Seguridade Social instituída na Constituição Federal de 1988.

O governo Bolsonaro imprime uma direção política que materializa os interesses do 

grande capital financeiro, perpassando todas as políticas sociais e nesse sentido, na política de 

assistência social se fortalece investimentos no Programa Criança Feliz com um orçamento 

para 2019 previsto em 377.525.000,00³ consolidando ações paralelas ao SUAS.  Também 

foi cancelada a 12ª Conferência Nacional de Assistência Social direcionando suas práticas 

para ações burocratizadas sem participação social, assim como emerge na pauta do Conselho 

Nacional de Assistência Social - CNAS a proposta de revisão da Resolução 237/2006 que 

regulamenta as normas para o CNAS, significando uma tentativa de desmonte dos espaços de 

participação da sociedade civil. Igualmente, através do Ministério da Cidadania investe-se na 

relação com as Comunidades Terapêuticas desvirtuando a política pública de saúde que tem 

um papel importante no atendimento a este segmento, transferindo recurso público para estas 

instituições e fragilizando as políticas de Estado.

Nas análises, apresentadas no CFESS Manifesta em defesa da política de assistência social 

e do trabalho do assistente social, com a redução de investimentos em políticas sociais, a 

² Dados retirados do CFESS Manifesta de 1º e 2 de agosto de 2018.
³ Planilha de Execução Orçamentária do Ministério da Cidadania 2019. 
4 Dados retirados do CFESS Manifesta de 1º e 2 de agosto de 2018.
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assistência social teve uma redução de 47,7% entre os anos de 2012 a 20174, o que significa 

dizer uma drástica redução de investimentos na consolidação do SUAS. Portanto é necessário 

alertar que sem investimento na estrutura adequada não há como assegurar a prestação de 

serviços com qualidade, o que pode levar a desidratação e ao próprio fim do SUAS.

A fragilização da política de assistência social também se materializa na redução de 

investimentos com o Programa Bolsa Família, o qual vem sofrendo sistematicamente ataques 

que procuram desqualificá-lo, com acusações de desvios de recursos e até pagamentos indevidos, 

posto que a ideia é implementar um processo de revisão buscando restringir o acesso ao 

programa. Na mesma linha a proposta de contrarreforma da Previdência Social (PEC 006/16) 

indica a redução do valor do Benefício de Prestação Continuada - BPC de um salário mínimo 

para R$400,00, para idosos com idade acima de 60 anos, mas se tratando de um segmento em 

situação de miserabilidade e sem condições de acessar outro tipo de aposentadoria, estamos 

diante de uma proposta desumana que atinge os direitos humanos,  que reduz a idade de acesso, 

contudo oferece um valor ínfimo para dar conta das necessidades desse segmento que nesta 

fase da vida precisa é de aporte de políticas sociais e recursos financeiros, na medida em que 

seus gastos ampliam significativamente.

Com o avanço do conservadorismo no país e a ameaça à democracia, derruindo o Estado 

de direito democrático aprofundam-se as propostas de contrarreforma do Estado, resultando 

no avanço da desigualdade social, da pobreza e outras violações de direitos. Ampliam-se 

as estratégias para a retomada da proposta de educar os pobres, no sentido de adequá-los a 

realidade e por consequência aos interesses do capital, reatualizando a concepção moralizadora 

do trabalho na assistência social. 

Aos Assistentes Sociais que atuam na política de Assistência Social é fundamental 

compreender a realidade com que nos deparamos, é de extrema importância ter em seu 

horizonte a construção dos direitos, da participação social e da democracia, distanciando-se da 

burocratização, do pragmatismo do cotidiano e da ideia do trabalho meramente tecnificado, pois 

é urgente a construção de mediações  que nos levem a respostas às demandas e necessidades 

humanas da população usuária, por meio do acesso universal às políticas sociais.

Segundo YAZBEK (2018, p. 316) “a profissão é interpelada e desafiada pela necessidade de 

construir mediações políticas e ideológicas expressas sobretudo por ações de resistência e de 

alianças estratégicas [...] por dentro do espaços institucionais e no contexto das lutas sociais”. 

Vive-se um período de retrocessos tanto no campo político, econômico como social, 

retornando a modelos de assistência social que negam a Seguridade Social, portanto, rechaçando 

a proteção social que tanto nos empenhamos para construir, o que requer dos/as Assistentes 

Sociais posicionamento político, ético com fundamento teórico-metodológico contribuindo 

para que a política de assistência social permaneça enquanto política pública de direito do 

cidadão e dever do Estado. 
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