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ASSISTENCIALISMO E DA FILANTROPIZAÇÃO 
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Introdução  

No percurso da história da Humanidade, a assistência ao outro este, em grande medida, 
ligada a vida social. Esta prática antiga, não se limitou à civilização judaico-cristã nem 
às sociedades pré-capitalistas que despontavam com o fim da Idade Média. A 
solidariedade perante aos mais pobres, os viajantes, os doentes, os “incapazes”, aos mais 
frágeis, se instituiu sob as mais diversas formas e nas mais diferentes sociedades. 

Ao longo do tempo, grupos ligados à filantropia e à benemerência, entendida como 
“expressão de altruísmo, solidariedade e ajuda ao outro, envolvendo desde atitudes 
ocasionais até formas institucionais” (MESTRINER, 2001, p. 13) se tornou prática 
corriqueira, principalmente ligada às diversas expressões religiosas, constituindo-se 
como práticas de ajuda e de apoio aos “menos favorecidos” enquanto forma de caridade, 
benemerência e filantropia. 

Estas práticas, que tinham como significado a “ajuda aos pobres”, naturalizou a 
pobreza, as desigualdades e as fragilidades da vida, conduzindo para um entendimento 
de que sempre haveria os mais frágeis, os doentes, os incapazes, enfim, aqueles que, por 
algum motivo, foram “marcados” e “condenados” a viverem desta forma, carecendo, 
assim, de ajuda daqueles “mais afortunados” ou “marcados pela sorte”. Em outras 
palavras, “o homem é, naturalmente um ser dependente, pleno de necessidades e 
carecimentos (SPOSATI [et. al], 2003, p. 40).  

A pobreza, as desigualdades e as fragilidades da vida social foram, ao longo da história 
da Humanidade sendo tratada como problema moral ou como problemas e/ou 
desequilíbrios sociais, necessitando, assim, de correção, recuperação e (re)integração 
das pessoas afetadas, visando ao desenvolvimentos harmônico e social.  

As práticas da caridade, da filantropia e da benesse, ações constitutivas das diferentes 
expressões religiosas, tornam-se práticas de assistência aos “desamparados” enquanto 
intervenção estatal às expressões da questão social. Com o desenvolvimento do modo 
de produção capitalista e o agravamento da questão social, surge a necessidade de criar 
meios, instituições e políticas públicas para atender à demanda gerada pela exploração 
capitalista e a má distribuição da riqueza social.  

Ao longo do tempo, o Estado assumiu a tarefa de “cuidar dos pobres”. A assistência 
social foi muitas vezes utilizada como meio de dominação e controle dos “pobres”. 
Desta forma, as políticas de assistência social começaram a surgir enquanto mecanismos 
de controle das situações que eclodiam junto ao desenvolvimento da sociedade do 
capital. 
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Em meados do século XIX, na Inglaterra, vê-se a necessidade de uma nova proposta de 
reformulação nas bases da assistência social, propondo-se a profissionalização de um 
“serviço” que tivesse embasamento teórico e metodológico para atender às novas 
demandas. Nasce assim, primeiramente, o Agente Social. No início, senhoras abnegadas 
e abastadas que, num sentimento de solidariedade, se especializam para o atendimento 
às mazelas humanas. 

Este caráter de “assistência e controle aos menos favorecidos”, constituiu-se 
historicamente enquanto prática do Serviço Social, gerando uma cultura de ação, ou até 
mesmo uma política de assistência social, que tinha como proposição a doação, a 
distribuição, a caridade, enfim, o atendimento imediato àqueles que não possuíam meios 
de sobrevivência ou que estavam em situação de penúria, negando, assim, a exploração 
gerada pelo sistema de produção capitalista. 

No Brasil, a inserção do Serviço Social, de inspiração franco-belga, não se diferenciou 
do modo de intervenção europeu. As primeiras políticas de assistência são datadas do 
início dos anos de 1930, no governo de Getulio Vargas, culminando com a criação das 
primeiras escolas de Serviço Social. 

Foi necessário um longo e árduo processo para que a prática do Serviço Social no Brasil 
fosse entendida e concebida enquanto serviço socioassistencial e de cidadania. A cultura 
assistencialista do “servir” e da imediaticidade, ou seja, a ação na sua singularidade na 
forma de fatos/problemas isolados que, aparentemente, requerem uma ação imediata, 
tem sido ao longo dos anos destruída para dar lugar a cultura da emancipação civil, 
política e social que, em outras palavras, concebe as políticas públicas enquanto 
políticas de direitos. 

O assistencialismo, reproduzido ao longo dos anos nas políticas governamentais de 
cunho social, ao contrário de caminhar para a direção da consolidação do direito, 
reforça os mecanismos seletivos como forma de ingresso às demandas sociais, 
acentuando o caráter eventual e fragmentado das respostas dadas à questão social.  

As políticas sociais são entendidas como um movimento multidirecional resultante do 
confronto de interesses contraditórios e, também, enquanto mecanismos de 
enfrentamento à questão social, sobretudo, ao referendar o agravamento da crise sócio-
econômica, as desigualdades sociais, a concentração de renda e a agudização e 
pauperização da população.  

O assistencialismo é a negação do direito, da provisão da Assistência Social enquanto 
Proteção Social e de Seguridade Social. Em sua concepção de benesses, de doação e de 
caridade supõe um vínculo de dependência, passando a ser cúmplice político do 
clientelismo e da corrupção. Superar o caráter assistencialista contido nas Políticas 
Públicas, principalmente na Assistência Social, requer um amplo processo de educação 
e conscientização, como também, uma mudança de cultura no entendimento da “res-
publica”. 
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No Brasil, foi necessário um longo processo de construção social, atravessado por 
constantes lutas e pressões dos diversos Movimentos Sociais e de profissionais 
compromissados com os interesses da classe operária, para que a assistência social 
pudesse ser considerada “dever do Estado e direito do cidadão”, ou seja, enquanto 
política de Seguridade Social. O Estado, no final da década de 1980 e inicio da década 
de 1990, assumi paulatinamente a responsabilidade de prover as condições básicas para 
a vida humana. 

Desde a Constituição Federal de 1988 (C.F./88), a assistência social deixou de ser uma 
alternativa ou expectativa do direito para adquirir o caráter de Política Pública. Da 
mesma forma, os destinatários dessa política, deixaram de ser meros clientes/assistidos 
da proteção social do Estado e da sociedade, para serem tratados como cidadãos e 
cidadãs, detentores de direitos a proteção social pública, não-contributiva devida nos 
termos da Lei.  

É, portanto, uma nova concepção de assistência social que busca superar o 
assistencialismo, o paternalismo/clientelismo, o primeiro-damismo e o tradicionalismo 
da filantropia caritativa da assistência “aos miseráveis”, estigma que atravessou os 
séculos desde a criação das primeiras escolas de Serviço Social no Brasil na década 
1930 até o advento da Constituição Federal de 1988. 

Para Marlova Jovchlovitch (1993), o período pós-constitucional foi marcado por uma 
série de modificações profundas no campo social e de cidadania. A C.F./88, no Brasil, 
inova aspectos essenciais, especialmente no que concerne à descentralização político-
administrativa, a alteração das normas e regras centralizadoras, distribuindo melhor as 
competências entre o Poder Central (União), os poderes regionais (Estados) e locais 
(municípios). Também com a descentralização, aumenta o estímulo à maior participação 
das coletividades locais - sociedade civil organizada - no controle social. Esta é uma 
realidade que ainda está em processo de mudança, pois, em muitos municípios ainda 
reina governos provincianos e com caráter eleitoreiro. Principalmente com relação a 
assistência social, a cultura assistencialista e o primeiro-damismo tem dado lugar a 
cultura do direito. Esta mudança de postura tem sido alterada nos últimos anos em 
virtude da nova proposta política dos anos 2004/2005.  

Segundo Sposati (2009, p. 13), 

A Constituição Federal brasileira de 1988, ao afiançar os 
direitos humanos e sociais como responsabilidade pública e 
estatal, operou, ainda que conceitualmente, fundamentais 
mudanças, pois acrescentou na agenda dos entes públicos um 
conjunto de necessidades até então consideradas de âmbito 
pessoal ou individual. 

A agenda de responsabilidades passou do campo pessoal ou individual para o campo das 
políticas públicas e estatais. No que se refere à política social, a C.F./88 introduziu um 
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novo conceito: a Seguridade Social, onde a Assistência Social assumiu o caráter de 
política pública juntamente com a Saúde e a Previdência. 

a inclusão da assistência social na seguridade social foi uma 
decisão plenamente inovadora. Primeiro, por tratar esse campo 
como de conteúdo da política pública, de responsabilidade 
estatal, e não como uma nova ação, com atividades e 
atendimentos eventuais. Segundo, por desnaturalizar o princípio 
da subsidiariedade, pelo qual a ação da família e da sociedade 
antecedia a do Estado. O apoio a entidades sociais foi sempre o 
biombo relacional adotado pelo Estado para não quebrar a 
mediação da religiosidade posta pelo pacto Igreja-Estado. 
Terceiro, por introduzir um novo campo em que se efetivam os 
direitos sociais. A inclusão da assistência social significou, 
portanto, ampliação no campo dos direitos humanos e sociais e, 
como consequência, introduziu a exigência de a assistência 
social, como política, ser capaz de formular com objetividade o 
conteúdo dos direitos do cidadão em seu raio de ação, tarefa, 
aliás, que ainda permanece em construção. (SPOSATI, 2009, p. 
14). 

Nesse patamar, a assistência social amplia seu campo de atenção, exigindo também o 
aumento de sua capacidade de formular objetivamente ações que atendam aos direitos 
sociais estabelecidos no Art. 6º da Carta Magna do país.  

Em 1993, é promulgada a Lei 8.742/93, a LOAS (Lei Orgânica de Assistência Social), 
que introduziu uma nova forma de discutir a Assistência Social no Brasil, regulando os 
Artigos 203 e 204 da C.F/88 que substituía a visão da assistência social centrada na 
caridade e no favor, pela de política pública de direitos sociais e de cidadania.  

Desta forma, a Assistência Social inicia seu trânsito para um novo campo: o campo dos 
direitos, da universalização dos acessos, dos serviços e benefícios socioassistenciais e da 
responsabilidade estatal. Nesse percurso, várias iniciativas foram realizadas para 
materializar a concepção da Assistência Social enquanto Política Pública.  

 

Em busca da separação  

A prática assistencialista, considerada por muitos como paternalista/clientelista e 
“ingênua”, é uma concepção reducionista e tradicional fundamentada na esmola, na 
doação, na caridade, enfim, nas diversas formas que cria laços de favor entre aquele que 
doa e aquele que recebe. Esta prática reducionista ganhou ao longo da história o 
codinome de assistência social, que tinha como objetivo a promoção do sujeito social 
enquanto benfeitor da sociedade àqueles que eram naturalmente pobres. Esta ação social 
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estava atrelada ao sentido daquilo que se dá e na relação caritativa em prol do “carente 
e/ou necessitado”.  

A assistência social, enquanto Política Pública exige ações protetivas e efetivas do 
Estado, não se limitando à distribuição de bens materiais, voltados à satisfação das 
necessidades financeiras, biológicas e individuais imediatas, mas sim, abrangendo ações 
que visam a totalidade do ser social e da vida social.  

Abrange um conjunto de fatores que devem ser direcionados a capacidade protetiva, 
tendo por finalidade fortalecer e prover os vínculos sociais, promover os sujeitos 
envolvidos ao acesso e ao usufruto dos serviços e direitos socioassistenciais, contribuir 
para a dignidade dos sujeitos social enquanto cidadão e cidadã, enfim, propiciar a 
emancipação desse mesmo sujeito social. Esta capacidade prevê o desenvolvimento de 
potencialidades e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, por meio de 
ações de caráter preventivo, protetivo e proativo. 

 A proteção social deve voltar-se às necessidades financeiras e sociais, como também, 
às necessidades cognitivas e subjetivas do ser social, ampliando, assim, a rede de 
vínculos sociais, oportunizando capacitação profissional e intelectual, maior 
participação na vida social, na prestação de serviços socioassistenciais, dentre outras 
iniciativas, tendo em vista a emancipação social dos cidadãos e cidadãs. 

O estigma de caridade, benemerência, ajuda ao próximo como codinome de assistência 
social, constituiu-se historicamente no interior das Políticas Públicas e do próprio 
Serviço Social brasileiro, enquanto forma de controle da população pauperizada que, ao 
longo de sua formação, foi sendo marginalizada, explorada, vitimizada por um sistema 
de exploração alienado e alienante.  

Até 1930, no Brasil, a pobreza era tratada como disfunção pessoal dos indivíduos, idéia 
importada da concepção européia que a encarava como problema de caráter. A política 
dessa época assumia, portanto, a condição de moralização da questão social. 

Os modelos de atendimento assistencial decorrentes dessa percepção de pobreza, 
acarretavam numa ação constitutiva de práticas de encaminhamento, em geral, para o 
asilamento ou internação dos indivíduos que apresentavam essa “disfunção social”, ou 
mesmo, tratavam a questão social como “caso de polícia”. Este enquadramento era 
bastante coerente com a percepção política da época: os pobres eram considerados 
grupos especiais, párias da sociedade, sujeitos frágeis e/ou doentes.  

A assistência social se mesclava às necessidades de higienização e saúde da sociedade, 
o que caracterizava o binômio de ajuda médico-social. Isto refletia na própria 
constituição e organização dos organismos prestadores de serviços assistenciais, que 
manifestavam duas faces: a assistência à saúde e a assistência social, ou seja, uma 
assistência higienizadora e uma assistência distributiva, caritativa e coercitiva.  
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O resgate da história dos órgãos estatais de promoção, de bem-estar, de assistência 
social desta época, traz a tona, em grande medida, a face do direcionamento político 
dado às mazelas sociais, ou seja, a própria questão social e, consequentemente, ao 
entendimento do que vinha a ser considerado como assistência social num sentido 
tradicional/conservador.  

Os organismos de rede de solidariedade social que se reproduziam constantemente no 
Brasil, mantinham a compreensão de assistência social reafirmando constantemente o 
sentimento de benevolência e de caridade para com o próximo. 

Segundo Medeiros (2001, p. 10), é a partir de 1930 que as políticas sociais com 
profundo caráter conservador se definem, implementando as “bases modernas de seu 
sistema de seguridade social, as quais permanecem relativamente intactas até 1966”. 
Com a Ditadura Militar, iniciada no Brasil em 1964, consolida-se um sistema 
acompanhado por profundas alterações nas políticas e no social.  

Para Medeiros (2001, p. 14), perde-se  

o caráter populista que mantinha desde o período getulista e 
assume duas linhas definitivas. A primeira, de caráter 
compensatório, era constituída de políticas assistencialistas que 
buscavam minorar os impactos das desigualdades crescentes 
provocadas pela aceleração do desenvolvimento capitalista. A 
segunda, de caráter produtivista, formulava políticas sociais 
visando contribuir com o processo de crescimento econômico.  

O processo histórico de institucionalização do Serviço Social no Brasil e a fragilidade 
da consciência da categoria profissional certamente são fatores que justificavam esse 
fenômeno. Estigmatizados pela identidade que lhes foi atribuída pelas falácias do 
sistema capitalista, o Serviço Social desta época produzia e reproduzi a ideologia 
dominante. 

Presos ao fetichismo das práticas tradicionalistas conservadoras, os(as) assistentes 
sociais brasileiro, desde a criação das primeiras escolas de Serviço Social até os anos de 
1960, quase não caminhou em seu processo de organização da categoria profissional, 
prioritariamente no campo político. Sua prática constituía de reproduzir aquilo que o 
poder hegemônico lhe confiava.  

Foi somente a partir de meados dos anos de 1960, anos marcado por fortes movimentos 
de contra-corrente e de denúncia aos modelos e programas importados (SPOSATI [et. 
al.], 2003, p. 48), até o início dos anos de 1980, que o Serviço Social, influenciados por 
diversos fatores, dentre eles, o Movimentos de Reconceituação na América Latina, a 
Revolução Cubana, a influência das idéias socialistas e comunistas, a efervescência 
política do período da Ditadura Militar, as mudanças significativas nos rumos da Igreja 
Católica, a Teologia da Libertação dentre outros, que se observa avanços significativos 
no rumo político da profissão. 
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No período compreendido ao final da década de 1980, profundas mudanças ocorrem no 
cenário nacional, já que “os diversos planos de ação governamental instituídos nesse 
período priorizam o resgate da dívida social”, principalmente tendo como marco o 
advento da Constituição Federal de 1988 (MEDEIROS, 2001, p. 18).  

Neste período, no âmbito dos encontros e debates acadêmicos, a assistência social ganha 
força enquanto política social. Desta forma, na década de 1990, surgem inovações 
pontuais nas políticas sociais brasileiras. Conforme acentua Medeiros (2001, p. 18). 

a descentralização das políticas, a articulação de fato entre os diversos 
programas e a parceria entre o governo e movimentos sociais foram inovações 
que permitiram redução das práticas clientelistas, distanciando-se das políticas 
assistencialistas e da des-continuidade dos programas governamentais. A 
introdução de critérios de delimitação territorial do público-alvo, aliados aos de 
renda, permitiram melhor focalização dos beneficiários. 

A assistência social passava a ser considerada Política Pública de Direito Social e de 
Cidadania. A universalização do acesso gratuito aos serviços estatais e aos direitos 
constituídos são fatores significativos no rumo que se tomava. Surgem alguns avanços 
na Política Nacional de Assistência Social inscritos nos documentos de 1994, 1997, 
1998 e 2002. Porém, essas mudanças só tomaram maior visibilidade nos anos 
2003/2004 com a formulação da Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2003-
2004. Foi através da PNAS 2003/2004 e da Norma Operacional Básica (NOB/SUAS-
2005), ambas de iniciativa do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), que se 
tornava possível visualizar mudanças significativas na Política de Assistência Social do 
país. Estes documentos nacionais davam um re-ordenamento à gestão das ações 
governamentais no âmbito da Assistência Social no Brasil, priorizavam a plena 
execução dos programas sociais de enfrentamento à pobreza. 

Desta época até os dias de hoje, os últimos governos (Fernando Henrique Cardoso, Luis 
Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff), apesar dos grandes avanços na área da 
Assistência Social, ainda não conseguiram a consumação da política e a erradicação da 
pobreza no país, porém, grandes mudanças já dão sinais de melhoras no trato da 
Assistência Social, bem como de outras políticas públicas. 

Assinala-se que o significado da assistência social vem sendo alterado culturalmente 
nos últimos anos, ponto positivo no entendimento do que é Assistência Social enquanto 
Política Pública. As práticas assistências e a oferta de serviços socioassistenciais têm 
tomado novos rumos, mas os resquícios deixados pelo processo histórico do 
assistencialismo no Brasil, da ideologia burguesa, da hegemonia do poder e das relações 
historicamente determinantes entre “dominantes e dominados”, ainda é forte no 
cotidiano profissional de muitos agentes institucionais, principalmente nos municípios 
de médio e pequeno porte. 

Portanto, nessa síntese histórica, pode-se observar que a Assistência Social no Brasil foi 
construída atrelada a um processo em que se vincula aos interesses do Estado, do poder 
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hegemônico e a valores instituídos pelas instituições religiosas, principalmente, pela 
Igreja Católica. As ações com centralidade no “bem comum”, respondia a “função 
ideológica” do Estado “na busca do consenso a fim de garantir a relação dominação – 
subalternidade e, intrinsecamente a esta, a função política do alívio”, neutralizando das 
tensões existentes nessa relação, em outras palavras, “não só conforma o trabalhador às 
exigências da reprodução, valorização e expansão do capital, mas também é o espaço de 
articulação e pressões e movimentos sociais dos trabalhadores pela ampliação do 
atendimento de suas necessidades e reivindicações” (SPOSATI [et. al], 2003, p. 34). 
Isto caracteriza o caráter meritório que teima em prevalecer nas Políticas Públicas.  

Nesse sentido, segundo Yazbek (2003, p. 55), “a assistência é possibilidade de 
reconhecimento público da legitimidade das demandas dos subalternos e espaço de 
ampliação de seu protagonismo como sujeito”.  

No campo da Assistência Social, a categoria profissional do Serviço Social, luta para 
livra-se do rancoroso estigma do assistencialismo e da filantropização que ainda teima 
em prevalecer quanto ao entendimento da Assistência Social enquanto Política Pública. 

 

Em tempos de SUAS 

A Constituição Federal de 1988 instituiu a Assistência Social no campo da Seguridade 
Social enquanto “direito dos cidadãos e dever do Estado”, obrigando o Estado a garantir 
os mínimos vitais a quem dela necessitar. Reconhecer o direito à proteção social sem 
prévio contrato ou contribuição e a Assistência Social enquanto Política Pública é, sem 
sombra de dúvida, um avanço significativo. Porém, isso não é suficiente. 

A efervescência das lutas e movimentos sociais da década de 1980 e 1990 pela 
redemocratização do país e o movimento de muitos assistentes sociais, professores e 
pesquisadores das diversas universidades de Serviço Social do país, resultou num esforço 
coletivo no sentido de implantar programas sociais mais consistentes no que diz respeito 
às conquistas dos direitos sociais, da democracia, da equidade social, da cidadania, da 
emancipação, enfim, da liberdade.  

No seu Art. 6º, a C.F./88 entende como direitos sociais a “educação, a saúde, a 
alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção 
à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados”, na forma da Lei. 
Obviamente que a Política de Assistência Social, não pode dar conta sozinha de todos 
esses direitos sociais, mas, é campo de efetivação de seguranças sociais enquanto direitos 
sociais. É campo de proteção social a criança, ao adolescente, a mulher, ao trabalhador, 
ao idoso, ao deficiente, enfim, dos sujeitos sociais. 

O Art. 203 da Carta Magna do país diz que a “assistência social será prestada a quem 
dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social”, tendo como 
objetivos: a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; o 
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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. 

Nota-se que a Lei garante a assistência social às pessoas em situação de “carência” ou, 
em outras palavras, que não possuem meios de subsistência própria. Pode-se dizer que 
esta característica tem feito com que as Políticas de Assistência Social perpetuem, em 
grande medida, a valoração do repasse financeiro aos seus usuários, não priorizando os 
outros aspectos que são garantidos pela política, ou seja, da garantia dos direitos sociais, 
da liberdade, da emancipação, dos vínculos, das subjetividades etc. 

Em 1989 é criado o Ministério de Bem Estar Social, porém, este ainda não convalidava a 
Assistência Social como política pública, nem como integrante da Seguridade Social, 
mas sim, fortalecia o antigo modelo assistencial da Legião Brasileira de Assistência, 
criada na década de 1940. (NOB/SUAS, 2005, p. 82). 

Em 1990, na primeira redação da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), foi vetada, 
mas, os municípios se organizavam para um novo protagonismo na Assistência Social. A 
regulamentação da assistência social se deu a partir da organização da categoria 
profissional dos(as) assistentes sociais, por meio do Conselho Nacional de Assistentes 
Social (CEFAS) – hoje Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) e dos Conselhos 
Regionais de Serviço Social (CRESS), sindicatos, organizações Não-Governamentais 
(ONG’s), articulados pela Frente Social dos Estados e Municípios, pela Associação 
Nacional dos Empregados da Legião Brasileira de Assistência (ANASSELBA) e pelos 
movimentos sociais dos Idosos, Criança e Adolescente e Pessoas com Deficiência, como 
por diversos pesquisadores nas várias universidades do país. (GIMENDES, 2009, p. 36; 
NOB/SUAS, 2005, p. 82). 

 

No segundo semestre de 1993, no governo de Itamar Franco, foi instituído o Plano de 
Combate à Fome e à Miséria (PCFM). Esta iniciativa governamental constitui-se uma 
ação importante no que tange as políticas sociais até então centralizada no Ministério do 
Bem-Estar Social (GIMENES, 2009, p. 36).   

Porém, a seletividade e focalização das políticas públicas e sociais, o centralismo 
decisório, a fragmentação programática, a pulverização de recursos, o direito como favor 
ou ajuda emergencial prestados sem regularidade, a ausência de regras claras ou 
sistematização de atribuições, a restrição democrática entre Estado e sociedade, dentre 
outras particularidades, sempre estiveram assombrando a assistência social no Brasil. 
(LOPES, 2006, p. 78). 

No seminário sobre Mínimos Sociais, realizado em dezembro de 1993, uma comissão 
interlocutora de assistentes sociais, destacando-se: Laura Lemos Duarte, Carmelita 
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Yazbek, Potyara Pereira, Aldaíza Sposati, Rosangela Batistoni e Ana Lígia Gomes, 
pressionaram as instâncias governamentais para a sanção da Lei Orgânica de Assistência 
Social (LOAS), que foi sancionada em 07 de dezembro de 1993. (GIMENDES, 2009, p. 
36). 

A LOAS expressava os princípios que asseguravam a supremacia do social sobre o 
econômico, a universalização dos direitos sociais, a igualdade no acesso ao atendimento, 
o respeito à dignidade do cidadão e à convivência familiar e comunitária, dentre outras 
prioridades. 

Em 1995 é instituída a Política Nacional de Assistência Social – PNAS – onde a 
Assistência Social apresentava ainda aspectos de desarticulação, fragmentação, 
seletividade e focalização em suas ações sócio-assistenciais. Em 1997/1998 é institui a 
Norma Operacional Básica – NOB – que regulamentava e organizava a Assistência 
Social de forma descentralizada e participativa. 

Será somente com a revisão e aprimoramento da PNAS em 2004 que se incorpora as 
demandas presentes na sociedade brasileira no que tange à responsabilidade política do 
Estado, estabelecendo funções básicas à Assistência Social e à Proteção Social aos 
sujeitos sociais, às circunstâncias e ao núcleo de apoio sócio-familiar. 

Os objetivos traçados na PNAS/2004 visavam promover serviços, programas, projetos e 
benefícios de proteção social básica e/ou especial, contribuir com a inclusão e equidade 
dos usuários e grupos específicos, assegurando que as ações no âmbito da assistência 
social tivessem centralidade na família e garantissem a convivência familiar e 
comunitária, visando atender as pessoas nos territórios onde vivem. (PNAS, 2004, p. 33). 

Junto à reformulação da PNAS/2004, em 2005, propunha a Norma Operacional Básica 
(NOB/SUAS), que tinha como função a gestão do conteúdo específico da Política 
Nacional de Assistência Social no Brasil. 

A NOB/SUAS restabelecia as bases para a realização do Sistema Único de Assistência 
Social (SUAS), que consistia de um “sistema público não-contributivo, descentralizado e 
participativo que tem por função a gestão do conteúdo específico da Assistência Social 
no campo da proteção social brasileira” (NOB/SUAS, 2005, p. 86). 

A regulação da dinâmica do SUAS é socialmente orientada pela 
ação pública territorialmente adequada e democraticamente 
construída, com definição de competências específicas de cada 
esfera governamental; pelas valorização do impacto social das 
diversas políticas estruturais e pelo desenvolvimento social 
sustentável. (idem, p. 87). 

Os objetivos propostos pelo SUAS centralizavam-se na regulação e organização dos 
serviços, programas, projetos e benefícios, no planejamento da política de assistência 
social, de forma articulada entre os diversos entes federativos – União, Estados, Distrito 
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Federal e Municípios, estabelecendo que as famílias, seus membros e indivíduos fossem 
o foco prioritário para o atendimento, tendo em vista o território como base de 
organização e gestão, levando em conta a realidade local e regional. 

O SUAS não nasce com força política, mas sim como um sistema de gestão, criando 
força como Projeto de Lei - PL/SUAS - Projeto de Lei nº 3077/2008, que tramitou no 
Congresso Nacional de 2008 até julho de 2011, quando foi promulgada a Lei do SUAS 
– Lei Nº 12.435, de 07/07/11, que altera alguns artigos da LOAS/93.  

A LOAS, em seu Art. 4º, estabelece que “a assistência social é a política social que 
provê o atendimento das necessidades básicas, traduzidas em proteção à família, à 
maternidade, à infância, à adolescência, à velhice e à pessoa portadora de deficiência, 
independentemente de contribuição à Seguridade Social”. 

Portanto, a Assistência Social deve romper com manutenção da pobreza, as práticas 
assistencialistas, com os vínculos entre ricos e pobres, resgatar a cidadania e estabelecer 
um novo projeto social na perspectiva da efetivação dos direitos sociais. 

Começa a ficar mais nítidos os traços dessa nova formatação de Assistência Social. A 
NOB/SUAS visava o atendimento aos usuários da Assistência Social conforme a 
gradação de necessidades por nível de proteção social diferenciadas, básica e especial e 
de alta e média complexidade, desagregando a perpétua pasteurização do atendimento 
“aos necessitados” e alcançando as necessidades sociais. (LOPES, 2006, p. 82). 

O território passa a ser à base de organização do sistema para oferta capilar de serviços 
sociais, baseado na lógica de proximidade dos usuários da assistência social e de maior 
incidência às vulnerabilidades e riscos sociais. O trabalho com famílias tem na sua 
matricialidade e ordenação, ações a serem desenvolvidas no âmbito da assistência 
social. A gestão compartilhada, o co-financiamento nas três esferas de governo, a 
definição das competências técnico-operativas, participação e mobilização da sociedade 
civil, são iniciativas significativas no trato da “coisa pública”. Entre as demais 
iniciativas do SUAS, destacam-se a instrumentalização da gestão apoiada num sistema 
de informação, monitoramento e avaliação das ações, o que permitiu o controle social. 
(idem, ibidem). 

O SUAS veio para corroborar para que a assistência social realmente assumisse o seu 
papel no campo das Políticas Públicas, enquanto política setorial, na efetivação de 
direitos, de cidadania e de proteção social. “É a materialização de uma agenda 
democrática cuja biografia tem raízes históricas nas lutas e contradições que compõem 
esse direito social, que foram e são objeto da atenção de intelectuais, da atuação de 
militantes e da ação de trabalhadores sociais em todo o país”. (LOPES, 2006, p. 77). 

o compromisso central, que é solapar o flagrante desmonte do 
sistema de direitos sociais arduamente conquistados, que andava 
em curso no Brasil até 2003. [...] A partir da LOAS visa 
assegurar a redução ou a eliminação de vulnerabilidades que 
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fragilizam a resistência do cidadão e da família ao processo de 
exclusão sociocupacional, dedicando-se ao fomento das ações 
impulsionadoras do desenvolvimento de potencialidades 
essenciais à conquista da autonomia. Cabe à assistência social, 
portanto, ampliar a proteção e a segurança social por meio de 
várias dimensões complementares. (idem, ibidem). 

 

 

Desde então,  

criar e garantir novas interlocuções para a implantar o SUAS 
como estratégia passou a ser uma ação cotidiana com duplo 
objetivo: a revisão sistemática dos processos político-
administrativos existentes, com suas lacunas históricas e 
prejuízos incalculáveis à realização do direito à assistência social 
e, ao mesmo tempo, a formulação de um conjunto de ações e 
decisões que viabilizariam cumprir as orientações e diretrizes da 
base técnico-política para uma implementação sólida do SUAS, 
a ser coletivamente construídas. (idem, p. 82). 

 

Desde sua criação em 2004/2005, várias iniciativas foram pipocando nas diversas 
localidades do país para a implantação e consolidação do SUAS. A assistência Social 
deixava de ser entendida como uma política “para os pobres ou de pobres”, para assumir 
um caráter de política setorial vinculada a Seguridade Social. Dúvidas e incertezas 
surgiram porque o SUAS era uma proposta que poderia deixar de existir a qualquer 
momento por se tratar de um Projeto de Lei. Porém, dado aos seus resultados, 
principalmente no que tange à mudança de cultura da assistência social, ou seja, da 
“política de doação” para “política de direitos e de cidadania” e as lutas da categoria 
profissional do Serviço Social, fizeram com que o SUAS criasse raízes e visibilidade.    

O SUAS propiciou iniciativas nas mais diversas formas, desde capacitações continuadas 
à distância, financiadas pelos órgãos governamentais, criação de um sistema 
operacional, até a elaboração de rico material didático/informativo. Os cursos superiores 
de formação profissional também adoram mudanças significativas em seus currículos 
para atender as novas demandas sócio-institucionais. 

No Estado de Minas Gerais uma experiência pioneira, de iniciativa da segunda gestão 
estadual do Governador Aécio Neves (2006-2010), propunha a capacitação continuada 
dos trabalhadores da Assistência Social para a implantação do SUAS no Estado. Pólos 
foram criados em todo o Estado para uma capacitação continuada, telepresencial, que 
atende hoje, quase a totalidade dos municípios do Estado, ou seja, atendendo 
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diretamente aos Gestores, assistentes sociais, técnicos e conselheiros municipais e 
estaduais, trabalhadores e protagonistas da política de Assistência Social.  

Depois de seis anos de experiências, o SUAS hoje é uma realidade. No dia 06 de julho 
de 2011, a Presidenta Dilma Rousseff, sancionou a Lei nº 12.435/2011 que altera a 
LOAS e dispõe sobre a organização da Assistência Social no território nacional. Esta lei 
materializa o SUAS vinculando-o ao Ministério de Desenvolvimento e Combate à Fome 
e reconhece a Assistência Social como parte constitutiva da rede de proteção 
socioassistencial. 

 

Considerações Finais 

Conforme vimos no decurso desse artigo, romper com o conservadorismo de práticas 
paliativas, populistas, clientelistas, eleitoreiras, moralizadoras que asseguram a condição 
de submissão do usuário da Assistência Social é fator primordial no âmbito do Serviço 
Social e das políticas públicas e sociais na atualidade.  

A Assistência Social, enquanto política pública emancipatória, visa consolidar direitos 
de cidadania e de dignidade, elevando o usuário à condição de cidadão e cidadã, 
detentor de direitos.  

Parafraseando Marx e Engels (2004, p. 51), “a produção de idéias, de representações e 
da consciência está, no princípio, diretamente vinculada à atividade material e o 
intercâmbio material dos homens, como a linguagem da vida real”.  

A articulação da profissão à realidade encontrada pelos profissionais no universo de 
trabalho ainda está em processo de mudança. Conforme destaca Iamamoto (2005, p.55), 
“o esforço está, portanto, em romper qualquer relação de exterioridade entre a profissão 
e a realidade, atribuindo-lhe a centralidade que deve ter o exercício profissional”. 

Apesar dos grandes avanços na Política Nacional de Assistência Social, principalmente 
no que tange a mudança de cultura do assistencialismo e da filantropização por uma 
política de assistência social, ainda encontramos espalhados pelo país modelos 
conservadores no trato da “coisa pública”. 

Para Sposati (2007, p. 447), 

a transição da assistência social para o âmbito da política pública 
exige que ela supere sua identificação sob a categoria de programa 
social deste ou daquele governo para desenvolver um sistema de 
proteção social contínuo, ainda que cada governo possa 
complementar, ou potenciar, uma ou outra dimensão desse sistema 
com um programa social governamental com marca específica de 
um período de governo. Por consequência, é preciso distinguir o 
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que é assistência social como ação contínua resultante de uma 
política do alcance de um programa social, ou mesmo de uma ação 
eventual e circunstancial de um governo. 

E continua,  

a construção de uma política pública exige transitar a ação pública 
do campo de atenção a necessidades pessoais e individuais para o 
campo das necessidades de uma coletividade, ainda que sejam 
observadas e respeitadas as variações entre as pessoas ou sua 
heterogeneidade. É preciso ter flexibilidade para as diferenças 
humanas, mas é preciso também exigir um padrão de qualidade de 
atenção aos segmentos em risco e vulnerabilidade pessoal e social. 
São a qualidade, a quantidade e a capacidade de cobrir a totalidade 
da demanda por essas atenções e aquisições, alem de sua 
metodologia e procedimentos, que vão determinar os recursos 
humanos. Técnicos e metodológicos necessários à concretização 
da política social. (idem, 2007, p. 448). 

Os novos desafios que se colocam para a Assistência Social e, consequentemente, para 
o Serviço Social é a luta constante na separação ou, em outras palavras, numa nova 
cultura de assistência social enquanto política pública. Este desafio deve ser pautado, 
por meio de um esforço coletivo, na construção de uma política social que vise o acesso 
da população ao conjunto das políticas públicas, na construção de uma relação 
qualificada e profissional entre União, Estados, municípios e sociedade civil, bem como 
no fortalecimento de um sistema descentralizado e participativo, na profissionalização 
da assistência social, na instituição de um sistema continuado e planificado de 
monitoramento e avaliação dos resultados, de forma transparente à sociedade e no 
rompimento com a cultura histórica da assistência social que carrega em seu bojo o 
caráter de dádiva, clientelismo, favor e subserviência, sobretudo no diz ao avanço da 
democracia e da justiça social. 

Segundo Sposati (2007, p. 435), “comentaristas de traço conservador [...] caracterizam a 
assistência social como uma área subordinada à ordem econômica, substituta do 
trabalho, e não como pertencente à ordem social, portanto, afiançadora de condições de 
defesa dos direitos próprios à defesa da dignidade humana”. 

E continua,  

reconhecer todos iguais perante a lei parece valer no Brasil – 
ainda que em parte – mais para situações do crime e da 
transgressão do que para a garantia de direitos sociais ou de 
cidadania. Nesse caso, o poder do dinheiro e o conseqüente 
acesso ao consumo de serviços privados se colocam como 
valores que desvalorizam o vínculo entre cidadania e acesso aos 
serviços sociais públicos. Desmercadorizar a proteção social é 



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 

Tandil, Año 4 - Nº 6,  Diciembre de 2011 – ISSN 1852-2459 207 

apresentado como objetivo assistencialista e pejorativo ao 
desenvolvimento da nação. Alguns que se consideram mais a 
esquerda tratam a proteção social não contributiva como moeda 
compensatória à desqualificação do trabalho presente na lógica 
de proteção capitalista. [...] As práticas, públicas ou privadas, 
que tem sido apresentadas como assistência social não 
coincidem com as referências a uma política de direitos de 
cidadania. (idem, p. 436). 

 

Hoje o SUAS é uma realidade. Esta conquista foi árdua e resultante das constantes lutas 
de profissionais e movimentos sociais que viam no SUAS uma grande conquista para a 
sociedade brasileira no campo da Assistência Social. A categoria profissional dos(as) 
assistentes sociais participou ativamente para que este sistema se materializasse, no 
intuito de reverter os elevados níveis de desigualdades que assolam o país.  

Muitos problemas ainda são encontrados nos diversos municípios do território nacional, 
porém, grandes avanços já são percebidos. Propostas como as capacitações continuadas 
tem sanado diversos equívocos e falhas técnico-operativa na implementação do SUAS. 

O SUAS hoje é a “porta de entrada” do direito à Assistência Social, à Proteção Social, 
ao acesso continuado dos programas não-contributivos e dos projetos sociais 
desenvolvidos, nas mais diversas modalidades e nos diversos municípios da Nação, mas 
ainda muito está por ser feito. 

Sem sombra de dúvidas, os(as) assistentes sociais, protagonistas desse sistema, estão 
fazendo a diferença. Porém, é necessário destacar que os programas governamentais não 
devem ser somente encarados como de transferência de renda, mas sim, de capacidade 
preventiva, protetiva e proativa aos diversos ciclos da vida do cidadão e cidadã, as 
famílias e usuários da Assistência Social. Em outras palavras, as ações devem voltar-se 
a atenção e prevenção das vulnerabilidades e riscos sociais, ao acesso aos benefícios e 
serviços socioassistenciais e a defesa intransigente aos direitos humanos. Este é um 
grande desafio ainda a ser enfrentado na busca pela separação entre assistencialismo e 
Assistência Social. 
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