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A Assistência Social na Constituição de 1988. 

 

Na década de 1980, após vinte anos de ditadura militar, o Brasil passou a 

viver uma abertura política. A censura foi aos poucos se relaxando, sugiram novos 

partidos políticos, os movimentos sociais se reorganizaram, os sindicatos se 

fortaleceram e as demandas populares ganharam o cenário político. As aspirações 

por uma sociedade mais justa e igualitária foram canalizadas para a Assembléia 

Nacional Constituinte, convocada em 1986 para elaborar a nova Constituição do 

país. 

O debate constitucional foi extremamente rico e dinâmico, agitou a 

sociedade brasileira e mobilizou diversos setores que se organizaram para 

influenciar as decisões dos parlamentares encarregados de redigir a nova 

Constituição.  

Apesar de uma forte presença de setores conservadores dentre os 

congressistas constituintes, o regime interno da Constituinte assegurou a 

participação da população por meio da apresentação de propostas de emendas, 

subscritas por pelo menos 30 mil eleitores e apresentada por três entidades 

associativas. Houve ao todo 122 emendas apresentadas através da Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil, da Associação Nacional dos Docentes do Ensino 

Superior, da Central Única dos Trabalhadores, da União Nacional dos Estudantes, 
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da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, da Ordem dos Advogados 

do Brasil, entre outras.  

Depois de um ano e meio de trabalho, a nova Constituição foi promulgada 

em 05 de outubro de 1988. A despeito do conservadorismo do Congresso, essa 

Constituição assegurou uma série de conquistas, representou inúmeros avanços 

democráticos e configurou o estabelecimento de um Estado de direito, 

encerrando, no plano jurídico-institucional, os tempos da ditadura. 

A Constituição de 1988 inovou em aspectos essenciais, especialmente no 

que concerne à descentralização político - administrativa, distribuindo as 

competências de gestão das políticas entre as instâncias municipais, estaduais e 

federais, aumentando o estímulo à maior participação da sociedade civil 

organizada. 

Até o final da década de 1980, o Brasil estruturava-se num modelo 

administrativo centralizador, no qual governadores e prefeitos tinham pouca 

autonomia fiscal. Todas as políticas, de saneamento, de saúde, de educação, de 

habitação, eram formuladas, financiadas e avaliadas pela federação. Do mesmo 

modo, os programas de assistência eram formulados, financiados e 

implementados pelo governo federal. A Constituição mudou essa situação, 

possibilitando que o governo federal, estados e municípios contassem com fontes 

autônomas e independentes. 

Estabeleceu-se, assim, a descentralização político-administrativa na 

definição das ações governamentais na área social. Também foi deliberado um 

método de articulação democrático participativo, definindo a co-responsabilidade 

entre sociedade e Estado na formulação, execução e controle das políticas, 

através da criação de mecanismo de participação comunitária, por meio da ação 

de base de órgãos locais. (Brancher, 1993. p. 2 ) 

A descentralização implicou na criação de Conselhos como instâncias 

formuladoras de estratégias e de controle da execução das políticas, inclusive em 

seus aspectos econômicos e financeiros. 

As definições da Constituição Federal no tocante à descentralização no 

campo da seguridade social, foram regulamentadas em leis específicas. A Lei 
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8.080/90 - Lei Orgânica da Saúde, regulamentou o Sistema Único de Saúde 

estabelecendo a formação dos Conselhos Municipais de Saúde. A Lei 8.069/90 - 

Estatuto da Criança e do Adolescente, também definiu a criação de Conselhos 

Municipais, com competência para formular as políticas de atendimento e fixar as 

prioridades orçamentárias no setor. A Lei 8.742, de 07.12.93 - Lei Orgânica da 

Assistência Social, do mesmo modo, convocou a sociedade à participar da 

gestão e solução dos problemas locais, integrando os Conselhos Nacional, 

Estadual e Municipal. A LOAS dispôs expressamente que a assistência social 

seria regida pelo princípio da universalização dos direitos sociais, garantindo que o 

destinatário da ação assistencial fosse alcançável pelas demais políticas 

públicas.(ídem, p. 4). 

Esse princípio constituiu um marco na história da justiça social e da política 

do reconhecimento dos direitos humanos e sociais no país. Pela primeira vez o 

homem brasileiro aparecia no texto legal como um cidadão, como sujeito do 

processo e como titular de direitos, pela primeira vez ele teria direito à Seguridade 

Social, ou seja à Previdência, à Saúde e à Assistência Social. 

A Seguridade Social pressupõe que todo cidadão tenha acesso a um 

conjunto de certezas e seguranças que cubram, reduzam ou previnam os riscos e 

as vulnerabilidades sociais. Instituíu-se assim, o reconhecimento do direito 

universal, independente da contribuição com o sistema. (Yasbeck. 1998, p. 54) 

A Lei Orgânica da Assistência Social, estabeleceu que os Conselhos seriam 

instâncias deliberativas, de caráter permanente e de composição parietária entre o 

governo e a sociedade civil. Foram então criados os Conselhos Estaduais e 

Municipais de Assistência Social. Os Conselhos Municipais ficaram com a 

incumbência de realizar projetos de enfrentamento da pobreza. Era o 

reconhecimento de que, mais do que o Estado e a União, o Município conhece as 

suas necessidades, suas prioridades sociais, bem como as estratégias a serem 

adotadas para o combate à pobreza. (Vieira, 1998, p. 20). 

A Constituição de 1988 também inovou em outros aspectos. Desde 1934, 

os direitos sociais eram contemplados nas Cartas brasileiras, todavia até 1988, 

apenas compunham uma parte do capítulo que dispunha sobre a "Ordem 
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Econômica e Social" e eram tratados sob a forma de princípios ou determinações 

de fins de Estado, tinham um cunho genérico e sua vigência ficava politicamente 

condicionada . (Brancher, 1993.p. 3) 

A Constituição de 1988 inovou ao especificar esses direitos como sendo "a 

educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a 

proteção à maternidade e à infância , e a assistência aos desamparados" (Art. 6º). 

Além de atribuir aos direitos sociais uma relevância que até então não haviam 

alcançado, a Constituição dedicou um Título inteiro para dispor sobre a "Ordem 

Social" (Título VIII, arts.193 a 232). A Carta Constitucional também apresentou 

uma evolução que se pode denominar de topográfica, a partir da opção do 

legislador em inserir os direitos individuais e sociais na parte inicial da constituição 

(Título II - "Dos Direitos e Garantias Fundamentais" e, particularmente, seus 

artigos 5º, 6º e 7º). Fez, assim, uma interpretação sistemática, ou seja, reavaliou a 

posição das normas uma com relação às outras, concluindo que, ao inverter a 

seqüência tradicional das Constituição anteriores, os constituintes tiveram a 

intenção de reconhecer, pela primeira vez, o indivíduo e a sociedade como 

precedentes ao Estado, cujos organismos e funcionamento só cuidaram de 

regulamentar em títulos e capítulos posteriores. 

Historicamente a Assistência Social brasileira compreendia ações 

paternalistas e clientelistas do poder público, favores concedidos aos usuários, o 

que pressupunha que o atendido era um favorecido e não um cidadão usuário de 

um serviço ao qual tinha direito. A Assistência confundia-se com a caridade, com a 

ajuda aos pobres e necessitados; era mais uma prática do que uma política. A 

partir de 1988, a Assistência passou a ser uma política pública, que compreende 

um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, 

visando assegurar os direitos à saúde, à previdência e à assistência social. 

A Lei Orgânica da Assistência Social de 1993, definiu a seguridade social 

não contributiva, para proteger a família, a maternidade, a infância, a adolescência 

e a velhice, buscando a integração ao mercado de trabalho, habilitando e 

reabilitando pessoas portadoras de deficiência, promovendo-as na vida 

comunitária. A lei definiu estratégias para enfrentar a pobreza, garantir mínimos 
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sociais, atender às contingências sociais e à universalização dos direitos sociais. 

Para isso, ela se guiou por alguns princípios, entre os quais a supremacia do 

atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade 

econômica, a universalização dos direitos sociais, o respeito ao cidadão, a 

igualdade de direitos no acesso ao atendimento, a divulgação ampla dos 

benefícios, serviços , programas, projetos assistenciais e recursos. (Vieira, 1998. 

p. 18). 

A LOAS também proibiu a necessidade de comprovação vexatória de 

necessidade, (atestado de pobreza), garantindo a igualdade a todos no 

atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, estabelecendo 

equivalência entre a população urbana e rural. A Assistência Social passou a ser 

um direito do cidadão e um dever do Estado, uma política não contributiva que 

provê os mínimos sociais. 

Deve-se reconhecer, portanto, que houve importantes inovações com essa 

Constituição, que implicaram em mudanças na sociedade e no Estado brasileiros. 

Este ficou com a obrigação de assumir o atendimento aos cidadãos no campo dos 

direitos sociais. O Estado, além de configurar-se como responsável por promover 

garantias de proteção social, também ficou com a tarefa de se organizar de 

maneira a propiciar a descentralização das ações, pondo fim à tradição 

centralizadora de gestão pública. (De Marco, 1997, p. 40). 

Verifica-se, assim, que a Constituição de 1988 criou mecanismos de 

participação e controle social, de modo a dar ao Estado brasileiro um caráter 

democrático, oferecendo possibilidades para que este Estado, uma vez permeado 

por espaços públicos e coletivos de gestão, fiscalização e deliberação, pudesse 

tornar pública a gestão do que é publico. (De Marco, 1997, p. 42). 

 

A crise dos anos 80/90 e o reordenamento do Estado. 

 

Em nenhum momento de sua trajetória histórica a política social brasileira 

encontrou tamanho acolhimento em uma Constituição como aconteceu em 1988, 

com o reconhecimento de direitos no campo social.(Vieira, 1997, p.68). 
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Porém, muitas definições da Constituição começaram a esbarrar em 

entraves à sua aplicação a partir da década de 1990, demonstrando a fragilidade 

dos princípios definidos no texto legal, explicando porque alguns dos direitos 

assegurados constitucionalmente tiveram e ainda têm tanta dificuldade em ser 

regulamentados.  

A partir dos anos 90, o modelo de Estado proposto na Constituição Federal 

deixou de ser entendido como necessário. Setores governamentais, imbuídos das 

idéias neoliberais, passaram a defender que o Estado deveria ter uma participação 

mínima na gestão das questões relativas à vida nacional e à vida dos cidadãos. 

Passou a haver um conflito entre a Constituição Federal, as leis complementares e 

a concepção neoliberal. (De Marco, 1997. p. 39). 

Essa mudança quanto ao entendimento do Estado pode ser compreendida 

diante da crise do final da década de 1980, início da década de 1990, uma crise 

geral, de natureza estrutural, mundial, que chegou ao Brasil. Essa crise se explica 

diante do processo de internacionalização, ou seja, da abertura e integração dos 

mercados nacionais. A internacionalização da economia traz, como contrapartida, 

a concentração de poder nos grandes centros internacionais, que exigem a 

subordinação das questões nacionais aos princípios do utilitarismo internacional. 

Disso resulta a perda da autonomia dos Estados para os grandes centros 

internacionais, no que tange às ações de definição da política econômica, de 

alocação de recursos, de relacionamento com os credores. (Sposati, 1997, p. 12). 

Essa situação se fez presente no Consenso de Washington, no qual o 

governo brasileiro assumiu o compromisso de efetuar transformações de fundo, 

revendo o papel e o peso do Estado na sociedade. Este se comprometeu a se 

afastar dos serviços públicos, a estimular a livre iniciativa e insistir na privatização 

como meios para a recuperação da economia. A reforma do Estado Brasileiro 

começou em 1995 e dispôs sobre a desarticulação da Seguridade Social, em 

particular da Assistência Social.  

Essa reforma veio no sentido exatamente oposto ao disposto na 

Constituição de 1988 quanto aos direitos sociais. Ao normatizar os artigos 

constitucionais relativos à Assistência, a LOAS introduziu um novo significado para 
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a Assistência Social diferenciando-a do assistencialismo, situando-a como política 

de seguridade voltada à extensão da cidadania social aos setores mais 

vulneráveis da população brasileira. Ao mesmo tempo, ela definiu sua aplicação 

através de um sistema descentralizado e participativo na gestão da Assistência no 

país, sob a égide da democracia e da cidadania. Tais determinações tiveram como 

meta o abandono do assistencialismo clientelista e a introdução da assistência 

como uma política social, um espaço para a defesa e atenção dos interesses dos 

segmentos mais empobrecidos da sociedade (Yasbeck, 1998, p. 56). 

Todavia, dentro do entendimento do Consenso de Washington, as políticas 

sociais assim pensadas, tornam-se um problema em face da necessidade de 

reforma do Estado e de seu afastamento do social. Portanto, é com esse sentido 

que podem ser entendidas as ações que o governo federal passou a estimular, 

contrapondo-as aos avanços e garantias da LOAS. Essas ações paralelas à 

LOAS, trazem de volta o velho assistencialismo, com programas seletivos de 

combate à pobreza, que focaliza sua intervenção nos municípios mais pobres do 

país. Esse corte assistencialista, que caracteriza as ações sociais sob a égide do 

neoliberalismo, também se faz presente na operacionalização dos benefícios 

previstos na LOAS, ao eleger seletivamente os mais pobres entre os pobres. As 

ações propostas mostram-se extremamente tímidas, incapazes de interferir no 

cenário de exclusão e enfrentar as causas das desigualdades sociais entre os 

brasileiros. (Yasbeck, 1998, pp.57-58). 

Desse modo, a Assistência Social voltou a se caracterizar como uma ação 

assentada na concessão, não no direito e cidadania, desviando-se, assim, do 

entendimento do que seja uma política social. Uma política social, enquanto tal, se 

assenta na decisão pública, e, por princípio, deve gerar cobertura coletiva às 

necessidades sociais, nesse sentido, a Assistência deve ser uma política social de 

responsabilidade pública e social. (Sposati, 1995, p. 24). 

Contrariando essa postura, verifica-se no Brasil, um incentivo ao retorno do 

Estado caritativo ou assistencialista, no qual o enfrentamento da desigualdade 

passa a ser tarefa da sociedade e não do Estado. As ações propostas pelo 
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governo mostram que a assistência deixa de ser um direito tornando-se práticas 

casuísticas, fragmentadas, sem regras claras.  

 

Em defesa dos princípios da Assistência Social.  

 

Se a globalização desorganizou o Estado, é necessário encontrar saídas 

para que a Constituição Brasileira de 1988, bem como suas leis complementares 

não sejam letra morta. Uma das saídas se encontra no fortalecimento da 

participação social. Assistência Social como política pública, pressupõe a 

retaguarda de uma sociedade organizada, capaz de assegurar a efetividade de 

suas ações, programas e projetos. 

Isso implica no fortalecimento da descentralização e dos Conselhos. Um 

dos passos para isso respeito à necessidade de mudar os valores, de remover os 

traços do clientelismo e da fisiologia presentes na cultura política brasileira. É 

preciso descentralizar sem desarticular, fazendo um planejamento central no qual 

as políticas sociais não sejam moedas de troca nos acordos. (Nogueira, 1997, p 

12.) 

A descentralização deve ser entendida como um processo de levar os 

serviços mais próximos à população e não apenas de repassar encargos para as 

Prefeituras. A descentralização não pode ser uma repartição do poder entre o 

chefe do executivo e seus assessores. Ela não pode ser confundida com 

prefeiturização, pois é mais ampla e democrática e envolve mais do que o prefeito 

e seus assessores, envolve o coletivo. (Jovchelovitch, 1998, p. 40) 

Portanto, as condições para que haja municipalização são: 

1. uma política tributária condizente 

2. o fim da legislação centralizadora 

3. uma maior racionalidade das ações 

4. o fim da administração convenial 

5. programas efetivos de apoio técnico ao município. 

6. exigência de recursos humanos habilitados em nível local. 

7. capacidade de gestão 
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8. planejamento participativo 

9. participação popular efetiva e não apenas formal.(Idem, p. 41). 

É preciso agir no sentido de promover uma profunda reviravolta na cultura 

assistencialista, que está impregnada não apenas nos agentes promotores da 

política, mas também nos usuários da assistência. Evitar a prática comum de 

manipulação dos conselhos, que muitas vezes são criados, impedindo o acesso 

ao orçamento, a gestão dos recursos entre outras prerrogativas. Conselhos que 

são criados sem que seja previsto um processo eleitoral para a escolha dos 

representantes da sociedade, bem como das entidades participantes definidas de 

forma permanente em lei. (Rocha, 1997, p. 45). 

É preciso lembrar que a democracia não é um estado, é um processo, um 

processo pelo qual a soberania popular vai controlando e aumentando os direitos 

e os deveres (Vieira, 1998. p.14). 

A sobrevivência dos Conselhos implica na participação efetiva das decisões 

da execuções que lhes dizem respeito, caso contrário, tendem a ser absorvidos 

pela burocracia, a se transformar em órgãos de encaminhamento de documentos, 

incapaz de controlar as deliberações ou avaliar as execuções e seus resultados. É 

preciso que os Conselhos tenham condições de propor projetos, de delinear ou de 

avaliar a execução do que foi feito, com liberdade. Senão, tornam-se conformistas, 

tornam-se expressões da burocracia patrimonialista, tão profundamente arraigada 

no Brasil há séculos. (Vieira, 1997, p.68). 

Portanto, na ação dos Conselhos Municipais de Assistência Social, na 

defesa de sua eficácia, encontram-se alternativas para a efetiva aplicação dos 

direitos contemplados na Constituição de 1988 e na Lei Orgânica da Assistência 

Social. 
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