
Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
Centro de Ciências Sociais 

Faculdade de Serviço Social 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joana D’Arc Nicolau de Melo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Assistência Social  
e o direito à convivência familiar e comunitária:  

“igualdade” e “universalização” dos direitos sociais  
no contexto neoliberal brasileiro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 
2008 

 



Joana D’Arc Nicolau de Melo 
 
 
 
 
 
 
 

A Assistência Social  
e o direito à convivência familiar e comunitária:  

“igualdade” e “universalização” dos direitos sociais  
no contexto neoliberal brasileiro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dissertação apresentada, como requisito 
parcial para obtenção do título de Mestre, ao 
Programa de Pós-Graduação em Serviço 
Social da Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro.  Área de concentração: Trabalho e 
Política Social. 

 
 
 
 
 
 

Orientadora: Profa. Dra. Silene de Moraes Freire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rio de Janeiro 
2008 

                                                         
 
 
 



 
 
 
 
 
 
                                                        CATALOGAÇÃO NA FONTE   
                                                         UERJ/REDE SIRIUS/ CCS/A 
 

 
 

Autorizo, apenas para fins acadêmicos e científicos, a reprodução total ou parcial desta dissertação.  
  
 
                      ___________________________________                ___________________________ 
                                           Assinatura                                                                 Data 
 
 
 
 

 
M528   Melo, Joana D’Arc Nicolau de. 
      A assistência social e o direito à convivência familiar e comunitária: 

“igualdade” e “universalização” dos direitos sociais no contexto 
neoliberal brasileiro/ Joana D’Arc Nicolau de Melo. - 2008. 

                     180 f. 
 
                    Orientadora: Silene de Moraes Freire.             
                    Dissertação (mestrado) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 

Faculdade de Serviço Social. 
                    Bibliografia: f. 164-180. 
 
                    1. Serviço social - Brasil - Teses.  2. Serviço social com a família - 

Teses. I. Freire, Silene de Moraes.  II. Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro. Faculdade de Serviço Social.  III. Título. 

 
 
                                                                      CDU 36(81) 



Joana D’Arc Nicolau de Melo 
 
 
 
 

A Assistência Social  
e o direito à convivência familiar e comunitária:  

“igualdade” e “universalização” dos direitos sociais  
no contexto neoliberal brasileiro 

 
 
 

Dissertação apresentada, como requisito 
parcial para obtenção do título de Mestre, ao 
Programa de Pós-Graduação em Serviço 
Social da Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro.  Área de concentração: Trabalho e 
Política Social. 

 
 
Aprovada em 25 de abril de 2008. 
Banca Examinadora: 
 
 
 

 _______________________________________ 
Profa. Dra. Silene de Moraes Freire (Orientadora) 

                                         Faculdade de Serviço Social da UERJ 
 
 

                 ________________________________________ 
                 Profª Dra. Mônica Torres Alencar 
                 Faculdade de Serviço Social da UERJ 

 
 

                 ________________________________________ 
                Profa. Dra. Alejandra Pastorini Corleto 
                Escola de Serviço Social da UFRJ 

 
 
 

 
 

 
 

Rio de Janeiro 
2008 



DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vida viver, a borboleta cantou. 

Num sopro de luz, o amor iluminou. 

No gira girar desta vida, foi vindo a bem vinda, 

que fez renascer a mais eterna luz do bem 

vindo: O AMOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À Niara, minha linda filha, significado do 

maior amor que eu posso sentir e razão 

da minha alegria de viver. 

 
 

 

 

 

 



AGRADECIMENTOS 

 

Primeiramente, agradeço à minha orientadora, Silene de Moraes Freire, 

pela paciência, dedicação e por acompanhar cada passo desse difícil processo.  A 

você, Silene, o meu muito obrigado, pois sem o seu incentivo, eu não teria chegado 

até aqui.  Obrigada! 

À direção da Faculdade de Serviço Social e a todos os professores do 

Programa de Pós-Graduação que participaram neste processo de formação 

profissional. 

A Subsecretaria de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente 

da Secretaria de Direitos Humanos – Presidência da República – pelo fornecimento 

de exemplar das publicações que contribuíram para construção dessa dissertação.  

E ao IPEA, na pessoa da Pesquisadora Enid Rocha Andrade da Silva, pela 

postagem do exemplar do Livro-Relatório sobre a situação dos abrigos no Brasil. 

Aos assistentes sociais do Conselho Tutelar da Zona Sul; do Setor 

COFAM do Juizado da Infância, da Juventude e do Idoso; do Ministério Público; do 

Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, e da Secretaria 

Municipal de Assistência Social/RJ. 

Aos meus pais, Maria das Graças e Altenir, com todo amor que eu possa 

expressar, pelo apoio de sempre. 

Aos meus irmãos, irmãs, sobrinhas, sobrinhos, cunhadas e cunhados, 

com amor, pelo carinho que me dedicam. 

A todos os amigos e amigas pela torcida! 

E aos colegas de trabalho, em especial, aos colegas da Rede de Proteção 

ao Educando, assistentes sociais e psicólogos, e as professoras do Pólo Extra 

Escolar José de Alencar. 

Aqui fica o meu muito obrigado, mas com a certeza que o agradecimento 

maior está e sempre estará no meu comprometimento profissional. 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A pesquisa, quando se compromete a libertar a verdade 
de seu confinamento ideológico, é verdadeiramente um 
espaço de resistência e de esperança.  Trata-se de uma 
atividade fundamental para subsidiar a construção de 
alternativas críticas para o enfrentamento da questão 
social, que escapem a mistificação neoliberal; para 
subsidiar a formulação de políticas sociais alternativas 
aos dogmas oficiais, a atuação dos movimentos das 
classes sociais subalternas e, assim também, para 
subsidiar a formulação de propostas profissionais que 
fortaleçam a ruptura com o conservadorismo e afirmem o 
compromisso com o trabalho, os direitos e a democracia.  

 
 

Marilda Villela Iamamoto 
 

 



RESUMO 
 
MELO, Joana d’Arc Nicolau - A Assistência Social e o direito à convivência 
familiar e comunitária: “igualdade” e “universalização” dos direitos sociais no 
contexto neoliberal brasileiro. 2008. 180f. Dissertação (Mestrado em Serviço Social) 
- Faculdade de Serviço Social, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro, 2008. 
 

A dissertação parte da discussão da particularidade do “igual” direito da 
criança e do adolescente à convivência familiar e comunitária e a sua “garantia” 
através de política pública de assistência social, questionando o sentido da 
“igualdade” e da “universalização” dos direitos na sociedade brasileira.  Neste 
sentido, demonstrando as relações contraditórias que expressam tensões ideo-
políticas e prático-operativas na implementação de políticas sociais publicas, 
apontando um “grande vazio” entre a institucionalização jurídico-legal da “cidadania 
plena” e a sua garantia na realidade concreta. Para compreender a constituição 
sócio-histórica do direito no Brasil, a pesquisa deu destaque aos clássicos 
jusnaturalistas e contratualistas, Hobbes, Locke e Rosseau, como uns dos principais 
formuladores do fundamento filosófico e político dos direitos do homem, presentes 
nos direitos humanos e de cidadania defendidos na contemporaneidade.  Porém, a 
institucionalização formal dos direitos humanos atende demandas das classes 
subalternas e do capital, mediadas pelo Estado, em que ambas conquistam e 
concedem num movimento complexo que legitima a ordem.  O que demandou 
resgatar a crítica de Marx à igualdade e aos direitos humanos, objetivando 
desvendar as continuidades e as rupturas no cenário atual sob hegemonia do capital 
financeiro.  A partir desta leitura, apresenta-se uma análise crítica da política de 
assistência social no governo do Presidente Luis Inácio Lula da Silva, que dá 
prosseguimento às orientações dos organismos multilaterais.  Sendo evidenciada a 
valorização da mercantilização dos serviços sociais, com nítida universalização da 
precarização dos direitos sociais para os segmentos das classes subalternas em 
situação de pobreza e indigência.  Assim, faz-se a crítica à Política Nacional de 
Assistência Social de 2004, demonstrando que, através da focalização na família, a 
assistência social brasileira tem se constituído em estratégia para vigiar e punir a 
pobreza, além de entender que a ruptura do vínculo familiar é resultado da 
“desorganização” da família.  Portanto, a fragilização e/ou o rompimento do vínculo 
familiar, na concepção da política pública de assistência social, é um “problema 
social” a ser resolvido no âmbito do indivíduo e da família. 
 
 
 
Palavra-chave: Políticas Sociais. Assistência Social no Brasil. Direitos Sociais.  
Família.  Criança e Adolescente. 
 



ABSTRACT 

 

The thesis starts from the discussion of the particularity of "equal" rights of 
children and adolescents to living among family and community and its "guarantee" 
through public policy of social assistance, questioning the meaning of "equality" and 
"universality" of rights in Brazilian society. Accordingly, demonstrating the 
contradictory relations that express ideo-political tensions and practical-operative in 
the implementation of public social policies, indicating a "big gap" between the legal-
juridical institutionalization of "full citizenship" and its security in reality. To 
understand the socio-historical establishment of law in Brazil, research has 
highlighted the classic jusnaturalists and contractualists, Hobbes, Locke and 
Rousseau, as some of the main formulators of the philosophical and political 
fundament of human rights, present in human and citizenship rights defended 
nowadays. However, the formal institutionalization of human rights meets demands 
of subaltern classes and capital holders, mediated by the state in which both gain 
and concede in a complex movement that legitimize the order, which brought back 
Marx’s criticism to equality and human rights, aiming to reveal its continuities and 
ruptures in the current scenario under the financial capital hegemony. From this 
approach, a critical analysis of the social assistance policies in President Luis Inacio 
Lula da Silva’s government is presented, which follows the orientations of the 
multilateral bodies. It states evident the appreciation of market-oriented social 
services, with clear universal precariousness of social rights among segments of the 
subaltern classes in poverty and indigence situation. Thus, it is critical to the 2004 
National Policy of Social Welfare, showing that, by focusing on family, brazilian social 
assistance has become a strategy for monitoring and punishing poverty, and 
understand that the breaking of family ties is the outcome of "disruption" of the family. 
Therefore, the weakening and / or the breaking of family ties in the conceiving of 
public policies for social assistance, is a "social problem" to be solved within the 
individual and the family. 
 
Keywords: Public policy of social assistance in Brazil.  Social rights.  Family.  
Children and adolescents. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Esta dissertação tem como parâmetro de análise o sentido da 

“universalização” e da “igualdade social” do direito da criança e do adolescente de 

viver em família e em comunidade na sociedade brasileira e a sua garantia através 

da política pública de assistência social.  Pensar a particularidade da garantia do 

Direito à Convivência Familiar e Comunitária, nos demanda questionar o sentido da 

“igualdade” e da “universalização” dos direitos na sociedade burguesa. Assim, 

entendemos que a “igualdade” surge como valor fundante da modernidade e se 

torna regra de sociabilidade e civilidade para a construção da cidadania na 

sociedade contemporânea.  E sendo princípio da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, a “igualdade” orienta as Constituições de diversas nações, inclusive a 

Carta Constitucional do Brasil, se consolidando no plano formal.  Entretanto, 

enquanto “igualdade formal”, a sua materialidade se realiza no “igual” direito à 

propriedade, legitimando a apropriação privada da riqueza produzida pelo trabalho 

vivo (cf. Marx, 2001). 

O direito à convivência familiar e comunitária como um direito humano e 

social, de caráter universal, se constitui em mais uma exigência para a garantia da 

cidadania, devendo ser viabilizado através de políticas públicas.  Isto porque, como 

direito constitucional, “a família, base da sociedade, tem especial proteção do 

Estado” (Constituição Federal - art. 226), demandando a atenção do poder público 

nas três esferas de governo.  Ainda, com a regulamentação constitucional da 

prioridade da criança e do adolescente,  na condição de sujeitos de direitos, na 

implementação de políticas públicas, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA 

Lei Federal 8.069/1990) e a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS Lei Federal 

8.742/1993) destacam, como direito fundamental, o direito à convivência familiar e 

comunitária.  Pois, o direito social de viver em família é um direito de todo ser 

humano, principalmente, daqueles seres humanos em “desenvolvimento físico, 

mental, moral, espiritual e social” (art.3 do ECA): a criança e o adolescente.  Daí 

surge a delimitação do nosso objeto de pesquisa que, a partir do entendimento da 

construção sócio-histórica dos direitos na sociedade brasileira, partimos da 
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particularidade da “igualdade” do direito de viver em família na interface entre a 

LOAS e o ECA. 

Assim, pensando na “igualdade” do direito de viver em família, nos 

remetemos à realidade brasileira a partir da promulgação da Constituição Federal de 

1988, que traz muitos avanços com a institucionalização formal da “cidadania plena”, 

mas se depara com a ofensiva neoliberal.  Contrários aos princípios constitucionais 

para a construção de um Estado de “bem-estar social” (o Welfare State1), os 

governos, que sucedem à Carta de 1988, adotam a política neoliberal, 

representando, explicitamente, o desmonte dos direitos de cidadania.  Como explica 

Guerra (2001), o projeto societário de corte neoliberal representou, em primeiro 

lugar, uma crise da eficácia econômico-social da ordem do capital e, em segundo 

lugar, consequentemente, o esgotamento do pacto político-social fordista-

keynesiano.  Portanto, considerando o movimento real da história composto de 

continuidades e rupturas, delimitamos o período de investigação que abrange o ano 

de 1988, ano de promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, até 

os dias atuais; período em que a “universalização” conquistada na Lei é colocada 

em xeque pelo processo de reordenamento do capital2, em momento de hegemonia 

do “capital fetiche” (cf. Iamamoto, 2007).  Essas quase duas décadas delimitadas em 

nossa investigação revelam os rumos da cidadania no Brasil que, em nome da 

“cultura da crise”, vem requisitando a conformação do “cidadão consumidor” 

diferenciado do “cidadão pobre” (cf. Mota, 1995), e fomentando a universalização da 

precarização dos direitos sociais no resgate da “cidadania invertida”3 (Fleury, 1994).  

Hoje, presenciamos uma realidade, que sob orientação do capital financeiro, 

promovem inflexões que desmontaram e desmontam sonhos, construindo realidades 

ainda mais perversas. 

                                            
1 A expressão Welfare State surge no final da II Guerra Mundial, e se constituiu em uma saída para reconstrução 
dos países da Europa, com a finalidade de garantir a expansão do capitalismo e ganhar legitimidade por parte 
dos trabalhadores.  Como destaca Vianna, “a expansão da produção capitalista em meados do século XX teve 
como contrapartida o desenvolvimento de sistemas de proteção social fortemente estatizados” (2000:17), que 
representou o pacto fordista-keynesiano realizado entre as classes antagônicas: capital X trabalho. 
 
2 O capital para se legitimar e garantir a hegemonia na produção e reprodução das relações sociais necessita 
estar constantemente se renovando, uma vez que a própria lógica da sua organização o leva às constantes 
crises estruturais (crises cíclicas).  Como destaca Marx, “a burguesia não pode existir sem revolucionar 
permanentemente os instrumentos de produção – por conseguinte, as relações de produção e, com isso, todas 
as relações sociais” (1998:08). 
 
3 Como explica Fleury (1994), na “Cidadania Invertida”, “o indivíduo ou grupo-alvo passa a ser objeto da política 
como conseqüência de seu próprio fracasso” (Ibid. 109).  Portanto, “a assistência social tem caráter mais 
propriamente preventivo e punitivo que uma garantia dos direitos de cidadania” (Idem). 
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Portanto, com a questão da “igualdade” e da “universalização” dos direitos 

sociais a partir da particularidade da garantia do direito à convivência familiar e 

comunitária através de política pública de assistência social, o interesse surge como 

resultado da minha trajetória de formação e experiência profissional desde a 

graduação em Serviço Social.  Trajetória que começou com a minha inserção no 

campo de estágio na área de saúde mental infanto-juvenil (período de 1998 a 1999), 

que, desde então, vem passando por um processo de amadurecimento.  Outros 

momentos da minha trajetória, que alimentou ainda mais o meu interesse pela 

temática, foram: o exercício da prática profissional desenvolvido numa escola, 

período de 2001 a 2002, localizada num grande complexo de favelas da cidade do 

Rio de Janeiro; a minha inserção no projeto Família Acolhedora4 da Secretaria 

Municipal de Assistência Social (SMAS/RJ), e, atualmente, a partir de 2006, passei 

atuar na Rede de Proteção ao Educando (projeto da Proteção Social Básica) da 

SMAS/RJ. 

É essa trajetória – ainda muito pequena – que me impulsionou a querer 

aprofundar o estudo inicial5 e a ousar querer participar do debate sobre o “direito à 

convivência familiar e comunitária”.  Com a preocupação de compreender a 

“igualdade” e a “universalização” que orienta as políticas sociais públicas na 

sociedade brasileira, na pesquisa de caráter teórico-interpretativa, consideramos as 

relações contraditórias que expressam tensões ideo-políticas e prático-operativas 

que se apresentam na implementação de políticas sociais.  Partimos do pressuposto 

que essas tensões, próprias de uma sociedade de classes, inviabilizam a 

“universalização” dos direitos sociais e naturalizam as desigualdades sociais, 

apresentando um crescente vazio entre a institucionalização jurídico-legal dos 

direitos e a sua garantia na realidade concreta.  Esse vazio, na sociedade brasileira, 

é resultado do continuado desmonte dos direitos instituídos na Constituição Federal 

de 1988, que vem se operacionalizando, a partir da década de 1990, em momento 

de ofensiva neoliberal.  Condição expressa no compromisso do Estado com a 

garantia de direitos, que focaliza a atenção das políticas públicas na pobreza e na 

                                            
4 Este projeto foi uma deliberação do Conselho Municipal de Assistência Social em 1997, constituindo-se numa 
alternativa ao abrigamento (na época, de crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica). 
 
5 Como resultado, temos a realização de um estudo para a monografia de conclusão do curso da graduação, 
intitulada “Reinserção Familiar”: uma proposta de intervenção (um estudo preliminar sobre a política de 
atendimento à infância e juventude no município do Rio de Janeiro) apresentada à Escola de Serviço Social 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro no ano 2000. 
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indigência, consolidando a “assistencialização” das políticas setoriais em detrimento 

da “universalização” dos direitos sociais.  Ainda, como parte dos pressupostos, 

destacamos a questão da individualização das seqüelas da “questão social”6 na 

família, sendo, no Brasil, a política de assistência social uma estratégia de 

“criminalização” da pobreza.  

Portanto, o nosso objetivo geral, é analisar as determinações e mediações 

sócio-históricas que perpassam a garantia da “universalização” dos direitos sociais, 

e que se expressam na execução da política pública de assistência social na 

garantia do direito da criança e do adolescente pobre e/ou indigente de viver em 

família e em comunidade na sociedade brasileira.  Sendo os objetivos específicos: 

problematizar o sentido da “universalização” e da “igualdade” do direito à 

convivência familiar e comunitária na sociedade brasileira; analisar a proposta da 

Política Nacional de Assistência Social de 2004, na modalidade proteção social 

especial, para a garantia do direito da criança e do adolescente de viver em família; 

abordar os processos de “ruptura do vínculo familiar” como uma seqüela da “questão 

social”, uma vez que, a tendência da sociedade burguesa é culpabilizar a família, 

mantendo a concepção conservadora de família “desestruturada”, e demonstrar as 

tensões ideo-políticas e prático-operativas na execução da política de assistência 

social. 

Neste sentido, cabe falar da relevância desta investigação para o Serviço 

Social, já que os assistentes sociais atuam também no planejamento, elaboração e 

execução de políticas sociais, que expressam a contradição entre a universalização 

formal e a garantia real do direito.  Além do mais, as tensões ideo-políticas e prático-

operativas, evidenciadas também na implementação das políticas de assistência 

social, repercutindo diretamente na intervenção profissional, que se confronta com 

as múltiplas seqüelas da “questão social”.  O profissional acaba se deparando com 

um projeto social e ideo-político que colide com a direção social estratégica do 

projeto ético-político defendido pela categoria profissional no código de ética do 

Brasil.  Dentre esses aspectos, na proposta de garantia do direito à convivência 

familiar e comunitária e de “reinserção familiar”, o assistente social é um dos 

profissionais, que atua no processo de retorno da criança e do adolescente à família 

de origem ou na colocação em substituta. 

                                            
6 Sobre o nosso entendimento de “questão social”, vide Capítulo I dessa dissertação. 
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Com esses objetivos, trabalhamos com o referencial teórico-metodológico da 

tradição marxiana.  A perspectiva dialético-materialista – recuperada do método 

dialético de Hegel7 - demonstra que o método parte do concreto (a realidade social), 

“que concebe o real como uma totalidade concreta, saturada de determinações, 

mediações e particularidades interconectadas, que entende a realidade social como 

um processo histórico” (Montaño, 2002:17), construído pelas lutas de classes 

expressas na relação capital x trabalho.  Portanto, no método marxista, através do 

processo de conhecimento crítico das determinações sócio-históricas que 

perpassam o objeto investigado, o pesquisador leva o concreto observado 

compulsoriamente ao estado de abstração (relacionando-o com a totalidade social) 

que, somente pela generalidade8, retorna à condição de concreto pensado, 

indicando tendências da realidade social estudada.  Ou seja, como destaca Netto,  

 
o circuito investigativo, recorrendo compulsoriamente à abstração, avança do 
empírico (‘os fatos’), apreende as suas relações com outros conjuntos empíricos, 
pesquisa a sua gênese histórica e o seu desenvolvimento interno – e reconstrói, no 
plano do pensamento, todo este processo.  E, ao fim e ao cabo, por aproximações 
sucessivas, regressa ao seu ponto de partida; mas os ‘fatos’, a cada nova e 
subseqüente abordagem, mostram-se produtos de relações históricas 
crescentemente complexas e mediatizadas, podendo ser contextualizados de modo 
concreto e inserido no movimento macroscópico que os engendra e de que são 
índices (1996b:75-76). 

 

Igualmente, no estudo da temática, entendemos a necessidade de “conceber 

a sociedade como totalidade, isto é, como uma realidade complexa e articulada, 

formada por mediações, contradições e processos” (Coutinho, 1996:92).  Como 

categoria metodológica, a totalidade não significa um estudo da totalidade da 

realidade social, porque a realidade é dinâmica, é inesgotável; ou seja, “significa a 

percepção da realidade social como um todo orgânico, estruturado, no qual não se 

pode entender um elemento, um aspecto, uma dimensão, sem perder a sua relação 

com o conjunto” (Löwy, 1992:16). 

                                            
7 Marx explica o que difere o seu método do método de Hegel: “meu método dialético, por seu fundamento, difere 
do método hegeliano, sendo a ele inteiramente oposto. Para Hegel, o processo do pensamento – que ele 
transforma em sujeito autônomo sob o nome de idéia – é o criador do real, e o real é apenas sua manifestação 
externa. Para mim, ao contrário, o ideal não é mais do que o material transposto para a cabeça do ser humano e 
por ele interpretado (Marx, 2001:28). Porém, para Marx, a mistificação que passa pela dialética de Hegel, “não o 
impediu de ser o primeiro a apresentar suas formas gerais de movimento, de maneira ampla e consciente. [E 
destaca], em Hegel, a dialética está de cabeça para baixo.  É necessário pô-la de cabeça para cima, a fim de 
descobrir a substância racional dentro do invólucro místico” (ibid. p 29). 
 
8 No método marxiano, certo nível de generalidade se faz necessário para apreender a função do “fato” 
pesquisado na realidade social; pois a diferenciação acaba levando à singularidade e, consequentemente, à 
fragmentação da realidade histórica (cf. Montaño, 2002: 18-19). 
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Assim, entendemos que o método de pesquisa marxiano concebe que “a 

investigação tem de apoderar-se da matéria, em seus pormenores, de analisar suas 

diferentes formas de desenvolvimento e de perquirir a conexão íntima que há entre 

elas. Só depois de concluído esse trabalho é que se pode descrever, 

adequadamente, o movimento real” (Marx, 2001:28).  O método é também um 

ângulo que requer do investigador uma permanente pesquisa e reflexão da realidade 

social, captando as mudanças, as transformações que acontecem no seu processo 

dinâmico.  Neste sentido, o método, para Marx (2001), é uma maneira de se 

apropriar da realidade social, não se constituindo, em hipótese alguma, em um 

modelo de investigação estabelecido através de etapas como se fosse uma “receita”. 

Cabe explicitar que, ao trabalhar com a análise da política pública de 

assistência social, adotamos a categoria “concessão-conquista”.  Contudo 

entendendo-a conforme analisa Pastorini (1997), que faz a crítica ao conteúdo da 

conceitualização do binômio “concessão-conquista”.  A autora destaca que, embora 

seja uma categoria pensada na perspectiva marxista – neste sentido, um avanço, 

pois não é só o Estado que concede – “encontra-se composto por dois conceitos 

excludentes, ou seja, ele integra dois termos que, na verdade, se excluem 

mutuamente, conformando, desta forma, um binômio não dialético” (Ibid. 92).  Na 

concepção de Pastorini, a utilização desse termo pode levar a interpretações 

equivocadas da realidade concreta – o que não implica que todos os autores caiam 

neste erro –, pois a categoria sugere uma relação unilinear e mecânica, “onde uns (o 

povo) ‘conquistam’ (benefícios) e outros (o /estado e/ou as classes hegemônicas) 

‘concedem’” (ibidem, 98), portanto para superar essa relação é necessário entende-

la “como uma relação onde todos os sujeitos em luta implicados nessa negociação 

concedem e conquistam ao mesmo tempo” (idem, 96).  Assim, na defesa da 

superação da categoria “concessão-conquista”, a autora destaca que, 

 
seria uma meia verdade falar de concessão e conquista se não se analisa que , 
embora os setores subalternos ‘conquistem’ os serviços oferecidos pelo Estado, 
embora os trabalhadores ‘conquistem’ a legislação trabalhista, a regulamentação da 
jornada de trabalho etc., o Estado “conquista” legitimação e as classes, por sua vez, 
dominantes “conquistam” a ampliação das suas possibilidades de acumulação e 
valorização do capital, assim como também a perpetuação das relações 
econômicas, evitando maiores conflitos.  Mas, ao mesmo tempo, deve-se pensar 
que enquanto o Estado ‘concede’ serviço e atendimento às populações carentes, 
estas ‘concedem’ ao primeiro a possibilidade de legitimação do sistema e de 
socialização dos custos de reprodução da força de trabalho etc..  As classes 
dominantes, por sua vez, ‘concedem’ recursos e os setores subalternos ‘concedem’, 
em troca, aceitação da ordem sociopolítica e econômica, ao mesmo tempo que 
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contribuem para a perpetuação das relações de produção, exploração etc. 
(Pastorini, 1997: 96-97).  

 

Para tanto, propõe que seja incorporado elementos já inserido no debate 

sobre das políticas sociais pela perspectiva marxista, o que implica trabalhar com a 

perspectiva de luta de classes e com a totalidade da realidade concreta, contudo, “é 

necessário desenvolver uma caracterização das políticas sociais, que, além de fazer 

alusão a uma relação entre sujeitos, faça referência a um processo mais amplo e em 

movimento, onde os diferentes atores envolvidos encontram-se relacionados tensa 

e/ou conflitivamente e movidos por interesses contraditórios” (ibid.: 97-98).  Com 

esse enfoque a categoria “concessão-conquista” nos permite analisar as políticas 

sociais como um campo complexo de interesses contraditórios e, nesta relação, na 

categoria “demanda-outorgamento”, o processo “não tem que ser necessariamente 

explícito ou concreto; ele pode também ser implícito (e muitas vezes assim o é). Isto 

significa que a demanda, a luta e a negociação podem existir em termos concretos 

ou não” (Ibidem: 99). 

Com esta orientação teórico-metodológica, para o processo de investigação 

da matéria e de sua relação com a totalidade da realidade social, sem perder de 

vista o movimento real da história composto de continuidades e rupturas, como 

destacamos anteriormente, delimitamos a conjuntura da década de 1980 até os dias 

atuais.  Período que, no Brasil, conquistamos o direito a uma “cidadania plena”, que 

formaliza a “igualdade” e a “universalização” dos direitos sociais.  Entretanto, sem 

ignorar os impactos das transformações societárias e do atual processo de 

reestruturação produtiva no cenário brasileiro, estamos dando ênfase às condições 

reais das políticas sociais – particularmente, da política pública de assistência social 

enquanto parte integrante do tripé da Seguridade Social, juntamente, da saúde e 

previdência – para garantir a “universalização” dos direitos sociais. Neste sentido, 

problematizamos as determinações que medeiam esse processo, revelando a 

particularidade da garantia do direito social da criança e adolescente de viver em 

família.  Este foi o caminho adotado como ponto de partida para a compreensão do 

objeto investigado. 

Como orientação metodológica para o desenvolvimento da pesquisa, 

tomamos por base a consulta e análise de documentos oficiais do governo federal e 

da Prefeitura do Rio de Janeiro; utilização de artigos, jornais e documentos extraídos 

da internet, além de bibliografia referente ao tema. Assim, no processo de 
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investigação, com base na totalidade da realidade social, não poderíamos deixar de 

considerar a atuação do Sistema de Garantia de Direito (SGD) das crianças e dos 

adolescentes no município do Rio de Janeiro.  Isto porque o SGD se constitui 

suporte fundamental para viabilizar a garantia dos direito preceituados no Estatuto 

da Criança e do Adolescente e na Lei Orgânica de Assistência Social.  Então, a 

pesquisa nos demandou conhecer como esse Sistema vem se articulando e se 

constituindo enquanto rede de “proteção social”.  Assim, com esse objetivo, através 

de entrevistas, contamos com a contribuição de sete assistentes sociais que atuam 

no Ministério Público, no Juizado da Infância e Juventude (Setor de Convivência 

Familiar - COFAM), no Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, 

nos Conselhos Tutelares e na Secretaria Municipal de Assistência Social (Proteção 

Social Especial).  As entrevistas, guiadas por um roteiro direcionado para obtenção 

de respostas subjetivas e técnicas, foram centradas nas propostas do Sistema de 

Garantia de Direitos voltadas para o “direito à convivência familiar e comunitária”. 

Cabe destacar que a proposta inicial foi estudar a implantação do SUAS no 

município do Rio de Janeiro, centrando na  proposta de “reinserção familiar” da 

Proteção Social Especial desenvolvida pela SMAS.  No entanto, mesmo de posse do 

documento de autorização para realização da entrevistas, apenas um (a) assistente 

social se dispôs a participar, mas orientado (a) para dizer o que o “gestor municipal 

permitisse divulgar” (sic).  Com essa dificuldade, decidimos centrar a nossa análise 

na proposta da Política Nacional de Assistência Social de 2004, considerando a 

atuação do Sistema de Garantia de Direitos no município do Rio de Janeiro como 

exemplo da proposta do governo federal. 

Na ordenação dos três capítulos, partimos de algumas considerações sobre a 

constituição sócio-histórica dos direitos na sociedade brasileira; do entendimento da 

política de assistência social desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, 

e da análise crítica-dialética da proposta da Política Nacional de Assistência Social 

de 2004 para a “garantia” do direito à convivência familiar e comunitária, em 

especial, para crianças e dos adolescentes.  Nesta ordenação, no capitulo I, com o 

objetivo de conhecer a gênese da construção sócio-histórica da “igualdade” e da 

“universalização” dos direitos, consideramos o fundamento filosófico e político que 

orienta a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948)9.  Isto porque ela, além 

                                            
9 A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi sancionada pela Assembléia Geral das Nações Unidas, na 
cidade de Paris, em 10 de dezembro de 1948. 
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de ser a base das Constituições democráticas de várias nações, ressalta a garantia 

da igualdade a todos, e faz a defesa da família.  A Declaração inicia o seu prefácio 

considerando que “a liberdade, a justiça e a paz no mundo têm por base o 

reconhecimento da dignidade intrínseca e dos direitos iguais e inalienáveis de todos 

os membros da família humana” (Apud. Kisnerman: 1991:103).  E em seu art. 16, 

inciso c, afirma que: “A família é o elemento natural e fundamental da sociedade e 

tem direito à proteção da sociedade e do Estado” (ibid.).  Portanto, foi com essa 

orientação, que, no Brasil, – como resultado de um processo de luta e configurado 

num espaço contraditório de concessão/conquista de direitos – o Direito à 

Convivência Familiar e Comunitária se institucionaliza através da promulgação da 

Constituição Federal de 1988, precisamente, destacado no seu art. 227.  A partir 

dessa diretriz, logo após a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito da 

Criança em 1989 – que veio também respaldar e ratificar a luta pela criação de uma 

lei que regulamentasse os direitos descritos na Constituição Federal –, é sancionado 

o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA Lei Federal 8.069 de 1990).  O ECA 

dedica o Capítulo terceiro – que vai do art. 19 ao 52 – ao Direito à Convivência 

Familiar e Comunitária, institucionalizando-o como direito humano fundamental. 

Ainda, no capítulo I, na compreensão do processo sócio-histórico da 

“igualdade social” e da “universalização” na sociedade capitalista, recorremos à 

teoria política e filosófica clássica dos jusnaturalistas e contratualistas, trabalhando, 

especificamente, a questão da igualdade e dos direitos que orientaram e orientam a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos.  Assim, contamos com Hobbes na 

defesa da “vida”; Locke com a tese da “liberdade”, e Rousseau com concepção de 

“igualdade”.  E para remontar a crítica marxiana aos direitos do homem, destacando 

a concepção de igualdade em Marx, tomamos como referência os seguintes textos: 

a “Introdução à Crítica da Filosofia do Direito de Hegel”, a “Questão Judaica”, a 

“Crítica do Programa de Gotha de 1875”; Manifesto do Partido Comunista e o 

Capital.  O objetivo desse caminho percorrido foi desvendar a essência da 

“igualdade” na contemporaneidade.  Assim, também consideramos importante 

conhecer a teoria neoliberal, que resgata o liberalismo clássico, mas apresentando 

novas dimensões de acordo com as necessidades do capital (na fase de hegemonia 

do capital financeiro).  Para tanto, trabalhamos com os críticos do neoliberalismo, 

inspirados na tradição marxista e progressista, apontando para as rupturas e as 

continuidades na configuração do direito social na sociedade brasileira.  
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No capítulo II, buscamos compreender a relação dialética que implica a 

garantia de direitos na implementação das políticas sociais na atual conjuntura, 

focando na particularidade da política de assistência social, enquanto política pública 

e direito social.  O capítulo centra-se na política de assistência social no governo 

Lula, apontando avanços e retrocessos, demonstrando a nítida “assistencialização” 

das políticas sociais públicas; já que, na concepção do governo, os “ricos não 

precisam do Estado”.  Na contramão da “universalização” dos direitos sociais, o 

governo Lula, dando prosseguimento às orientações dos organismos internacionais 

(principalmente, do Banco Mundial), propõe políticas paliativas de administração da 

pobreza, que vigia e puni a pobreza (cf. Wacquant, 2003).  Sob hegemonia do 

capital financeiro, evidenciamos a valorização da mercantilização dos serviços 

sociais (como por exemplo, saúde, educação e previdência), incentivo ao trabalho 

informal através Programas de valorização da “economia solidária” (leia-se perda de 

direitos trabalhistas), constituindo-se na universalização da precarização dos direitos 

sociais para os segmentos das classes subalternas, principalmente, para as famílias 

pobres e indigentes.  Então, podemos dizer que estamos vivendo uma reatualização 

do conservadorismo através da americanização da assistência (cf. Vianna, 2000). 

O capítulo III centra-se na “garantia” da “igualdade” do direito social à 

convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes em situação de 

pobreza e indigência, destacando a proposta de intervenção da Política Nacional de 

Assistência Social de 2004 sob a gestão do Sistema Único de Assistência Social.  

Ainda, demonstra que através da focalização na família, a assistência social 

brasileira tem se constituído em estratégia para criminalizar a pobreza.  A concepção 

de família, que orienta a política de assistência, tende a entender a ruptura do 

vínculo familiar como resultado da “desorganização” (“desestruturação”) da família, 

sendo a fragilização e/ou o rompimento do vínculo familiar, um “problema social” a 

ser resolvido no âmbito do indivíduo e da família.  Contrapondo a essa orientação 

ideo-política e prático-operativa, neste capítulo, ao expor o perfil sócio-econômico 

das famílias atendidas pela assistência social, destacamos que a “ruptura do vínculo 

familiar” é parte das seqüelas da “questão social”.  Assim, concluímos que, no trato 

das seqüelas da questão social, a política pública de assistência social apresenta a 

continuidade do conservadorismo presente na orientação pós-moderna por entender 

que a resolução do “problema social” está no âmbito da família e do indivíduo. 
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A realidade social nos revela a sua essência, transparecendo que, nas 

sociedades de classes, a “igualdade” e a “universalização” dos direitos sociais se 

tornam retórica na implementação de políticas públicas.  O indivíduo social e sua 

família são culpados pelo fracasso de “não conseguir” usufruir o direito de igualdade 

das classes dominantes (o igual direito à liberdade, ou melhor, à propriedade 

privada, conforme defendida por John Locke).  Portanto, a partir da crítica marxista, 

compreendemos que a realidade concreta da “igualdade” dos direitos sociais, na 

sociedade capitalista, têm sua gênese histórica nos fundamentos filosóficos dos 

clássicos liberais e/ou contratualistas. Principalmente, quando estamos falando do 

segmento mais pauperizado das classes subalternas, incluindo crianças e 

adolescentes nascidos na pobreza e que não sabem o que é ter acesso, realmente, 

aos direitos sociais e, sim, à “ajuda” como retórica legitimada pelo Estado através de 

políticas públicas seletivas e focalizadas. E aí podemos incluir, hoje, a política de 

assistência social, que não atende a todos que dela necessitam e não garante os 

mínimos sociais (LOAS – art. 1º.).  Isto não significa que a Lei seja descartada, pois 

a sua formalização é resultado de um processo de luta das classes subalternas, 

representada na dialética concessão-conquista, e o desafio é garantir políticas 

públicas de qualidades, que atendam as necessidades da coletividade, no interior de 

uma sociedade de classes.  Neste sentido, desvendar a essência da realidade 

significa desfazer a aparência, porque só assim poderemos compreender a 

concepção ideo-política que envolve a “igualdade” defendida na contemporaneidade. 
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CAPÍTULO I 

 

A “IGUALDADE” E A “UNIVERSALIZAÇÃO” DOS DIREITOS NA SOCIEDADE 
BRASILEIRA: APORTES PARA COMPREENSÃO DO PROCESSO SÓCIO-
HISTÓRICO 
 

 

A função máxima do direito é esta: 
pressupor que todos os cidadãos devem 
aceitar livremente o conformismo 
assinalado pelo direito, de vez que todos 
podem se tornar elementos da classe 
dirigente; no direito moderno, portanto, 
está implícita a utopia democrática do 
século XVIII. 

Antonio Gramsci 
 

 

 
Entendemos que, para trabalharmos o direito de igualdade de toda criança e 

adolescente à convivência familiar e comunitária como direito humano fundamental e 

constitutivo do direito de cidadania, faz-se necessário conhecer a constituição 

filosófica e política dos direitos, desvendando a sua essência.  E, assim, no cenário 

contemporâneo, compreendermos o porquê da não concretização da “igualdade” e 

da “universalização” enquanto proposta do contrato social.  Portanto, buscar 

conhecer o movimento real da história, através da perspectiva da totalidade, nos dá 

condições de ultrapassar a aparência da particularidade estudada, avançando no 

desvendamento da sua essência. 

Neste sentido, a contradição se manifesta na particularidade, que tem como 

norte a “igualdade” e a “universalização” do direito de viver em família, 

fundamentado na Constituição Federal Brasileira de 1988 que prioriza a proteção 

integral de crianças e adolescentes, a qual se torna responsabilidade do poder 

público.  Contudo, embora vivenciássemos a materialização formal da “igualdade” e 

da “universalização” do direito de cidadania através da Constituição Federal, o 

Estado brasileiro, em 1990, começou a ser administrado a partir dos fundamentos 

ideo-políticos neoliberais, com propósito de fortalecimento do capital financeiro, o 

que tem inviabilizado, desde então, a garantia dos direitos sociais via políticas 
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públicas.  Para tanto, o Brasil teve que aderir o processo de reestruturação 

produtiva, implicando em profundas transformações no mundo do trabalho 

(desemprego, terceirização de força de trabalho, acirramento do trabalho informal 

etc.), que representa desmonte de direitos conquistados-concedidos.  Ou melhor, é 

um momento de erosão dos direitos civis, políticos e sociais, que combinado “com o 

aumento do desemprego estrutural, conduz à passagem dos trabalhadores de um 

estatuto de cidadania para um estatuto de lumpencidadania” (Sousa Santos, 1999: 

99), significando uma passagem do contratualismo para o pós-contratualismo sem 

perspectiva de retorno. 

Então, para entender o significado real da “igualdade” e da “universalização”, 

que são princípios norteadores dos direitos expressos na Lei, buscamos remontar o 

processo sócio-histórico de sua gênese.  Seguimos essa orientação, porque para 

problematizarmos a questão da “igualdade” e entendermos os limites da 

“universalização” – que, na sociedade de classes, se refere apenas ao acesso 

universal às políticas sociais públicas –, precisamos compreender a sua relação com 

os fundamentos principais dos “direitos do homem”, há séculos defendidos.  Neste 

sentido, cabe sublinhar que a “igualdade” surge como valor fundante da 

modernidade e, que associada aos direitos humanos, torna-se regra de sociabilidade 

e civilidade para a construção da cidadania na sociedade contemporânea.  O que 

significa a consolidação de novos costumes.  Conforme explica Gramsci – 

discordando que os costumes antecedem as leis –, o direito “sempre exigiu uma 

lutar para se afirmar, luta que, na realidade, e pela criação de um novo costume” 

(2000:248).  Com essa lógica, na Constituição Federal Brasileira de 1988, a 

“igualdade” é explicitada como um princípio fundamental, tornando-se um costume: 

 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade 
(Constituição da República Federativa do Brasil de 1988). 

 

Contudo, ao analisar a constituição sócio-histórica do direito, estamos 

pensando a partir da totalidade para desvendar a sua essência, entendendo-o como 

expressão de uma sociedade de classes.  Ainda, é importante sublinhar que “o 

direito não exprime toda a sociedade (...), mas a classe dirigente, que ‘impõe’ a toda 

a sociedade aquelas normas de conduta que estão mais ligadas à sua razão de ser 

e ao seu desenvolvimento” (Gramsci, 2000:249). 
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Neste sentido, com o artigo 5º da Constituição Federal de 1988, já podemos 

perceber a contradição, visivelmente, explicitada no seu texto, pois institucionaliza 

uma “igualdade” que não atinge a grande maioria da população, que é ter garantido 

o direito à propriedade.  No entanto, pensar na “igualdade social” e na garantia da 

universalização da cidadania, conforme propõe a Constituição de 1988, como 

requisito para melhoria das condições de vida da classe trabalhadora, nos remete a 

questionar – a partir da realidade brasileira, hoje, com 33% da população vivendo 

em situação de miséria (Mapa da Fome II – FGV, 2004) - o porquê, na sociedade 

capitalista, a “igualdade” não acontece. 

Assim, neste capítulo, embora a nossa atenção, nesta dissertação, seja para 

o “direito social à convivência familiar e comunitária”, como direito positivo, estamos 

analisando a essência da construção sócio-histórica da “igualdade” e da 

“universalização” dos direitos na sociedade capitalista e a sua conformação no 

Brasil. 

 

 

 

1.1. A igualdade e o direito na concepção de Hobbes, Locke e Rousseau 
 

 

Para iniciarmos a nossa compreensão da “igualdade”, dita “universal” na 

Constituição Federal brasileira de 1988, é importante saber que a “igualdade” 

começa a ser pensada e defendida no Estado moderno, precisamente, no processo 

de ascensão da sociedade capitalista.  Momento, em que há a necessidade de 

definir os elementos constituintes dos direitos do homem, representando uma radical 

mudança de perspectiva expressa “na representação da relação política; ou seja, na 

relação Estado/cidadão ou soberano/súdito” (Bobbio, 1992:04). 

Foi no Estado moderno que o fundamento filosófico dos direitos do homem 

começou a ganhar forma e a defender um projeto de sociedade, no qual questionava 

as “forças divinas” como o único meio para dar respostas às relações entre os 

homens.  Na verdade, os “direitos do homem” representaram “uma arma dos 

indivíduos contra a arbitrariedade do poder. O indivíduo devia ser protegido contra 

as intromissões abusivas do Estado” (Lesbaupin, 1983:59). 
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Esta nova perspectiva buscava como projeto de sociedade a consolidação do 

capitalismo, que teve os pensadores clássicos jusnaturalistas e contratualistas, 

Hobbes, Locke e Rosseau10, como uns dos principais formuladores do fundamento 

filosófico e político dos direitos do homem.  Pensamento filosófico e político, 

defensor do direito à vida, à propriedade e à liberdade, que, como resultado, deu 

origem aos direitos humanos e de cidadania defendidos na contemporaneidade. 

A seleção desses clássicos para compreender a constituição sócio-histórica 

do direito não foi por acaso.  Eles são uns dos principais formuladores do 

fundamento filosófico e político dos direitos do homem, mas com diferentes 

concepções na formulação e defesa dos direitos naturais.  Por exemplo, Hobbes, 

com a defesa do “direito à vida”, apóia a criação de um Estado soberano, chamado 

por ele de “Leviatã”.  Totalmente, contrário a essa concepção, Locke defende o 

direito à liberdade da apropriação da propriedade privada, tornando-se uns dos 

fundadores do liberalismo e criador da concepção da cidadania moderna.  Já 

Rosseau – crítico da “democracia liberal” – defende a liberdade com a soberania do 

povo, construindo a concepção de democracia burguesa. 

Cada um destes filósofos vai dar ênfase a um direito natural fundamental, 

concebendo, assim, uma construção ideológica dos direitos do homem e, 

posteriormente, dos direitos humanos.  A defesa dos direitos inatos do homem fez 

crescer um movimento contra o Estado absolutista, do qual emergiram diversos 

movimentos de independência e revoluções, das quais podemos destacar a 

Revolução Gloriosa (1688), a independência dos Estados Unidos e a Revolução 

Francesa (1789). Além de ter dado subsídios para a construção dos princípios 

fundamentais da Declaração da Independência dos Estados Unidos (1776) e da 

                                            
10 Esses pensadores são conhecidos como “jusnaturalistas”, porque defendem o conceito de direitos naturais, 
aqueles direitos que já nascem com o homem e são inalienáveis.  O conceito de “direito natural”, concebido 
pelos jusnaturalistas, significa os “direitos que pertencem aos indivíduos independentemente do status que 
ocupam na sociedade em que vivem – teve um importante papel revolucionário em dado momento da história, na 
medida em que afirmava a liberdade individual contra pretensões despóticas do absolutismo e em que negava a 
desigualdade de direitos sancionada pela organização hierárquica e estamental própria do feudalismo” 
(Coutinho, 1997:148). Conceitualmente, “pode-se definir o jusnaturalismo como a doutrina segundo a qual 
existem leis não postas pela vontade humana – que por isso mesmo precedem à formação de todo grupo social 
e são reconhecíveis através da pesquisa racional – das quais derivam, como em toda e qualquer lei moral ou 
jurídica, direitos e deveres que são, pelo próprio fato de serem derivados de uma lei natural, direitos e deveres 
naturais” (Bobbio, 1995:12). E Hobbes, Locke e Rousseau, também, são “contratualistas” porque defendem o 
contrato social como mediação entre o Estado e o “homem cidadão”; o que significa o fim do estado natural (o 
estado regido pelo “divino”, por forças metafísicas, por Deus) para construção de um estado civil e político que 
defina e preserve os direitos e deveres naturais do homem. 
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Declaração dos direitos do homem e do cidadão na França11 (cf. Lesbaupin, 1983, 

Bobbio, 1995 e Bussinger, 1997). 

Portanto, é com o inglês Thomas Hobbes – pensador do século XVII – que vai 

surgir a primeira versão do direito fundamental do homem, tendo a garantia do 

direito à vida como o objetivo principal.  Para Hobbes, a vida é o direito natural do 

homem, mas só pode ser garantida, através de um contrato social, por um poder 

absoluto, por um Estado controlador e repressor.  Isto porque, segundo Hobbes, o 

Estado soberano é a condição para existir a sociedade organizada, e para isso o 

homem deve, pela razão, renunciar o seu direito natural à liberdade12; “porque 

enquanto cada homem detiver seu direito de fazer tudo quanto queira todos os 

homens se encontrarão numa condição de guerra” (Hobbes In Leviatã, Apud. 

Ribeiro, 1997:60). 

Esta defesa de Hobbes deve-se ao fato de que ele não acreditava que o 

homem é um animal social; e na sua tese a respeito da natureza do homem, busca 

desmontar a definição aristotélica do homem como “zoon politikon”.  Hobbes explica 

que  

 
a condição do homem (...) é uma condição de guerra de todos contra todos, sendo 
neste caso cada um governado por sua própria razão, e não havendo nada, de que 
possa lançar mão, que não possa servir-lhe de ajuda para a preservação de sua 
vida contra seus inimigos, segue-se daqui que numa tal condição todo homem tem 
direito a todas as coisas, incluindo os corpos dos outros (Apud. Ribeiro, 1997:60).  

 

Daí a necessidade de um contrato social que eleja um soberano ou uma 

assembléia soberana, legitimando a condição de súdito daqueles que firmaram o 

contrato.  Assim, o poder soberano poderá preservar a vida de seus súditos, uma 

vez que, os homens, no estado de natureza13, colocam em risco a garantia desse 

direito.  Neste sentido, para garantir o direito à vida, 

                                            
11 Os Estados Unidos foram o primeiro país a formular os direitos fundamentais do homem – baseados na 
igualdade, liberdade e na propriedade – através da Declaração dos Direitos do Estado de Virgínia de 1776, tendo 
como referência o Inglês John Locke.  Já a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que deu 
sustentação à Revolução Francesa, representou a queda do regime feudal. Sendo Rousseau a sua principal 
referência, a Revolução Francesa significou a vitória da burguesia.  A Declaração Francesa “foi a primeira a ser 
tomada como fundamento da Constituição de uma grande nação” (Lesbaupin, 1983:63). 
 
12 Hobbes está se referindo a liberdade natural que coloca em risco a vida humana.  Para esse pensador, “a 
liberdade significa em sentido próprio, a ausência de oposição” (Apud. Ribeiro, 1997:66). Em Hobbes, a 
liberdade deixa de ser um valor e é reduzida a determinações físicas do corpo; é a liberdade que os homens 
usufruem, no estado natural, de lutarem e morrerem pelos seus princípios. 
 
13 “O estado de natureza era para Hobbes uma condição lógica anterior ao estabelecimento de uma sociedade 
civil perfeita” (Macpherson, 1979:32). 
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Hobbes reconhece que a associação política e a convivência social entre os homens 
são necessárias, mas devem estar canalizadas para um poder, suficientemente 
grande, portador da ‘espada pública’ que garanta o estabelecimento da paz e a 
segurança de cada um. Este poder que impõe o respeito surge quando todos os 
homens concordam em ceder e transferir seu direito de governar-se a si mesmo a 
um homem, ou assembléia de homens (Bussinger, 1997:14). 

 

Nesta perspectiva, Hobbes está pensando no Estado Leviatã que nega o 

direito de liberdade do homem, mas defende que o Estado deve ser responsável 

pela garantia da vida humana.  No entanto, o Estado não tem só a função de 

preservar a vida, mas de garantir a esperança de uma vida mais confortável, e aí 

inclui a propriedade.  Ou seja, na garantia da vida, da segurança, estão incluídas a 

distribuição e proteção da propriedade via Estado soberano; condição que foi 

questionada e recusada pela burguesia em ascensão.  Na defesa de sua tese, 

Hobbes expõe que 

 
a distribuição dos materiais dessa nutrição é a constituição do meu, do teu e do seu.  
Isto é, numa palavra, da propriedade.  E em todas as espécies de Estado é da 
competência do poder soberano.  Porque onde não há Estado, conforme já se 
mostrou, há uma guerra perpétua de cada homem contra seu vizinho, na qual 
portanto cada coisa é de quem a apanha e conserva pela força, o que não é 
propriedade nem comunidade, mas incerteza. (...). Visto portanto que a introdução 
da propriedade é um efeito do Estado, que nada pode fazer a não ser por intermédio 
da pessoa que o representa, ela só pode ser um ato do soberano, e consiste em leis 
que só podem ser feitas por quem tiver o poder soberano (Apud. Ribeiro, 1997:73). 

 

Embora Hobbes concordasse, com a burguesia em ascensão, que a 

propriedade deveria sair das limitações feudais, que deveria “acabar com os direitos 

das classes populares à terra comunal ou privada” (Apud. Ribeiro, 1997: 72-73), ele 

defende que o Estado tem que controlar e distribuir a propriedade de acordo com as 

necessidades de seus súditos.  Esta tese bloqueia a autonomia, almejada pela 

burguesia, de fazer o que quiser com suas propriedades.  Assim, ele foi considerado 

pela burguesia como um “pensador maldito” da história da filosofia política, 

justamente, porque negava  

 
um direito natural ou sagrado do indivíduo à sua propriedade.  No seu tempo, e 
ainda hoje, a burguesia vai procurar fundar a propriedade privada num direito 
anterior e superior ao Estado: por isso ela endossará Locke, dizendo que a 
finalidade do poder público consiste em proteger a propriedade (Ribeiro,1997: 76). 

 

Para Hobbes, a propriedade só surge com a constituição da sociedade civil.  

Assim, ele jamais conceberia que a propriedade seria um direito natural superior ao 
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Estado; até porque a natureza do homem pode colocar uma pessoa em guerra com 

outra para conseguir o que deseja.  Para esse contratualista, a natureza do homem, 

não muda conforme a história e a vida social, o que faz os homens naturalmente 

iguais em qualquer época. 

Com essa análise, Hobbes demonstra a sua visão de “igualdade”.  A partir da 

análise do estado de natureza, Hobbes postula dois tipos de igualdade, que estão 

relacionadas com a “igualdade de capacidade e igualdade de expectativas de 

satisfazer suas necessidades. Cada uma delas acarreta, na opinião de Hobbes, uma 

igualdade de direitos” (Macpherson, 1979:84), considerada como natural do homem. 

A “igualdade de capacidade” não é absolutamente igual para todos, pois está 

relacionada a força física, “mas são tão iguais que o mais fraco pode facilmente 

matar o mais forte” (Macpherson, 1979:84).  Desta “igualdade”, deriva a “igualdade 

de expectativa”, que tem a ver com a busca para a satisfação das necessidades e, 

principalmente, a preservação da vida. 

Ele estava preocupado com a “igualdade natural”, por isso “identificou a 

necessidade de um pacto entre os homens por outra forma de igualdade: a 

igualdade civil” (Bussinger, 1997:13).  Ou melhor, no estado de natureza os homens 

têm o igual direito de se destruírem, e com a conformação da “igualdade civil”, os 

homens têm o igual dever de obedecer e acatar as decisões do seu soberano.  

Conforme expõe Macpherson, “no modelo de sociedade de Hobbes, como se pode 

aferir de sua análise de poder, honraria, valor e justiça, é possível se dizer que 

existem duas espécies de igualdade: a igual insegurança e a igual subordinação ao 

mercado” (1979:94); considerando o autor, nesta declaração, o fortalecimento da 

burguesia. 

Neste sentido, Hobbes ao defender a consolidação de uma “igualdade civil”, 

mediada pelo contrato social, controlada pelo Estado Leviatã, não está pensando, a 

princípio, a igualdade relacionada à “igualdade de direitos”, socialmente constituída, 

tal como concebemos e buscamos na contemporaneidade, mas a “igualdade” 

apresentada no estado de natureza dos homens. 

Como Hobbes e, posteriormente, Rousseau, o inglês John Locke (1632-

1704), foi um dos jusnaturalistas mais importante que teorizou sobre o estado de 

natureza e os direitos naturais do homem – principalmente sobre o direito natural à 

propriedade –, contribuindo para a fundamentação filosófica e política em defesa e 

legitimação dos direitos humanos. 
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Considerado um dos pais do liberalismo moderno e o fundador do 

empirismo14, através do seu pensamento filosófico, Locke constrói o conceito de 

cidadania moderna.  Ainda, com desenvolvimento da sua teoria política no Segundo 

Tratado Sobre o Governo15, fundamentou a construção da primeira versão do 

Estado Liberal.  Isto porque, Locke influenciou as revoluções liberais da sociedade 

moderna, contribuindo para as bases fundamentais do pensamento liberal, que 

perdurou por cerca de dois séculos (cf. Lesbaupin, 1983). 

É importante saber que Locke viveu no período histórico de transformação da 

Inglaterra em um império mercantil, momento que o fez defender e justificar “os 

direitos naturais inalienáveis do indivíduo à vida, à liberdade e à propriedade” (Mello, 

1997:88); sendo, para ele, o ponto central para a constituição do estado civil.  E foi 

com esse pensador que surge os primeiros princípios básicos dos direitos humanos 

que elege o homem como cidadão, proprietário e detentor do direito de rejeitar 

qualquer governo opressor e tirânico. 

Tanto Hobbes quanto Locke “partem do estado de natureza que, pela 

mediação do contrato social, realiza a passagem para o estado civil” (Mello, 

1997:84).  No entanto, em Locke, a questão da “igualdade” e do direito natural 

apresenta algumas divergências significativas com a tese de Hobbes; 

principalmente, com relação ao papel do Estado e ao estado de natureza.  Esta 

diferenciação acontece porque, para Locke, o estado de natureza não é “baseado na 

insegurança e na violência” (Mello, 1997:85), num estado de guerra – que justifique 

a necessidade de um Estado soberano, repressivo e controlador –, e sim 

representando um estado de paz, de harmonia, devendo o governo civil manter tal 

condição e, para tanto, ser “o remédio para os inconvenientes do estado de 

natureza” (In. Locke, apud. Mello, 1997:92).  Conforme destaca Locke, a “lei da 

natureza” está nas mãos de todos os homens que, por meio desta, têm “o direito de 

castigar os transgressores dessa lei numa medida tal que possa impedir a sua 

violação” (ibid.: 91).  Com este enfoque, Locke afirma que o estado de natureza, 

 
embora seja este um estado de liberdade, não o é de licenciosidade; ainda que 
naquele estado o homem tenha uma liberdade incontrolável para dispor de sua 
pessoa ou posses, não possui, no entanto, liberdade para destruir a si mesmo ou a 
qualquer criatura que esteja em sua posse, senão quando isto seja exigido por 

                                            
14 Doutrina que defende que o conhecimento deriva da experiência. 
 
15 O Segundo Tratado Sobre o Governo foi publicado em Londres um ano após a Revolução Gloriosa. 
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algum uso mais nobre do que a simples conservação.  O estado de natureza tem 
uma lei de natureza a governá-lo e que a todos submete; e a razão, que é essa lei, 
ensina a todos os homens que apenas a consultam que, sendo todos iguais e 
independentes, nenhum deve prejudicar a outrem na vida, na saúde, na liberdade ou 
nas posses (Apud. Mello, 1997:91). 

 

Segundo Bobbio (1992), Locke considera que “o verdadeiro estado do homem 

não é o estado civil, mas o natural, ou seja, o estado de natureza, no qual os 

homens são livres e iguais, sendo o estado civil uma criação artificial, que não tem 

outra meta além da de permitir a mais ampla explicitação da liberdade e da 

igualdade naturais” (pp. 29).  Locke pensa assim, porque, em oposição à doutrina 

Aristotélica, defende que a existência do indivíduo é muito anterior à sociedade e ao 

Estado, uma vez que são os homens, no estado de natureza, que decidem se 

organizar para constituir um estado civil.  Portanto, é após a conformação desse 

estado civil, que a comunidade, como um todo, elege uma forma de governo, que, 

conforme ressaltado por Locke, independente da sua forma “não possui outra 

finalidade além da conservação da propriedade” (Apud. Mello, 1997:87).  Como 

podemos perceber o estado de natureza, defendido por Locke, ressalta o direito da 

liberdade e da igualdade do homem de ter o direito natural à propriedade, e que a 

criação do estado civil deve conservá-lo e protegê-lo. 

Para este pensador, diferente de Hobbes – que considerava que a 

propriedade era inexistente no estado de natureza e que só foi possível com a 

instituição da sociedade civil –, a propriedade já fazia parte do estado de natureza 

do homem, sendo uma condição anterior à sociedade e à constituição do Estado 

moderno; por isso se torna um direito natural inalienável que, mediante o contrato 

social, necessita de um tipo de governo que o preserve. 

Neste contexto, a realização do contrato social significa uma ação de 

consentimento, na qual todos os homens concordam, entre si, “em formar um corpo 

político sob um governo” (In. Locke, apud. Mello, 1997:97).  Conforme explica Locke, 

 
a maneira única em virtude da qual uma pessoa qualquer renuncia à liberdade 
natural e se reverte dos laços da sociedade civil consiste em concordar com outras 
pessoas em juntar-se e unir-se em comunidade para viverem com segurança, 
conforto e paz umas com as outras, gozando garantidamente das propriedades que 
tiverem e desfrutando de maior proteção contra quem quer que não faça parte dela 
(Apud. Mello. 1997:97). 

 

Nesta definição, para garantir a segurança da propriedade privada, Locke 

está propondo a constituição de um contrato entre o Estado e os cidadãos com 
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propriedades para protegê-los daqueles que não têm propriedades.  Um contrato 

social que pode ser feito e desfeito de acordo com as necessidades, de acordo com 

os interesses individuais e não da coletividade.  Locke deixa explícito que “o objetivo 

grande e principal, portanto, da união dos homens em comunidades, colocando-se 

eles sob governo, é a preservação da propriedade” (Apud. Mello, 1997: 99). 

Esta defesa de Locke demonstra a sua preocupação com a garantia dos 

direitos naturais, colocando em primeiro plano o direito à propriedade, e reforçando 

que a propriedade, como um direito natural do homem, não pode ser violado pelo 

Estado e sim protegido.  Esta concepção rompe com a idéia do Estado soberano (o 

Leviatã de Hobbes), e afirma a defesa de que só é cidadão aquele que possui 

propriedade.  O que nos remete a pensar – e Locke deixa transparente em sua tese 

– que, mesmo sendo um direito natural de todos à propriedade, nem todos têm 

propriedade, portanto, muitas pessoas eram destituídas do título de cidadão. 

Locke está vivendo em uma Inglaterra movimentada pela ascensão do 

capitalismo; portanto, no processo de elaboração da “teoria da propriedade”, 

naturaliza e defende o fato de nem todos terem propriedade, e justifica que a 

desigualdade é um aspecto da sua sociedade e de toda sociedade civil.  O que 

significa “a transformação de direitos naturais iguais em diferenciados” (Macpherson, 

1979:242). 

Conforme a tese de Locke, todos têm o igual direito natural à propriedade, só 

que nem todos conseguem adquiri-la, porque há, na conformação da sociedade 

moderna, duas “classes distintas de racionalidade” (Macpherson, 1979).  Neste 

sentido, como um bom individualista, Locke ressalta que tal desigualdade acontece 

em virtude da capacidade de cada um.  Macpherson (1979) explica que, segundo 

Locke, “se os homens são, por natureza, igualmente racionais, no sentido de 

igualmente capazes de cuidar de si próprios, pode-se supor que os que ficarem para 

trás na corrida às propriedades só podem pôr a culpa em si próprios” (p.p. 256).  Isto 

demonstra que Locke não estava preocupado com as desigualdades de classes 

sociais, e nem explicitou a contradição de uma sociedade fundamentada no 

mercado; até porque, para ele, essa diferença/desigualdade entre as classes é 

natural de todo estado civil, e não do estado de natureza, no qual todos tinham a 

posse da terra e de todas as coisas.  Conclusão, “Locke transforma a massa dos 

indivíduos iguais (licitamente) em duas classes com direitos diferentes, os que têm 

propriedade e os que não têm” (Ibidem. 1979:243).  
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Cabe destacar que o ponto central do individualismo de Locke é que todos os 

indivíduos são unicamente proprietários de sua pessoa e da sua capacidade de 

trabalho; portanto, aquele que não tem como adquirir propriedades, possui a 

liberdade para alienar sua força de trabalho (sua capacidade de trabalho) a outros, 

já que é o único bem que possui. 

Com base nesta construção ideológica do individualismo, Locke ao naturalizar 

as “desigualdades sociais”, deixou explícito que embora todos os homens sejam 

iguais em direitos naturais, essas duas classes (operários e burguesia) têm formas 

distintas de posse dos direitos naturais, de posse do direito à propriedade.  Formas 

distintas que foram criadas na sociedade civil; como é o caso do dinheiro, que 

proporcionou a acumulação de propriedades, a concentração de riquezas e, como 

conseqüência, a instauração da “desigualdade social” na ótica do capitalismo. 

Antes do dinheiro, o direito à propriedade era limitado, pois dependia da 

capacidade de trabalho de cada um de acordo com suas necessidades.  Locke, ao 

conceber a propriedade como um direito natural adquirido no estado de natureza, 

aceita como preceito a razão natural.  Essa racionalidade natural concebe que a 

terra passa a ser propriedade porque o homem a transforma e a faz produzir mais 

frutos.  Além da apropriação da terra, os homens são proprietários de si mesmo e 

dos frutos do seu trabalho.  Assim, o direito à propriedade era limitado à capacidade 

de trabalho de cada indivíduo, mas todos tinham acesso à terra e aos seus frutos de 

acordo com suas necessidades. 

Então, era por intermédio do trabalho, que Locke justificava “a propriedade da 

terra, bem como de toda propriedade. Mas se o trabalho é o fundamento originário 

da propriedade, o homem, enquanto indivíduo, não pode possuí-la em quantidade tal 

que não seja possível por meio do seu próprio trabalho” (Bussinger, 1997:16).  No 

entanto, com a inserção da mercadoria dinheiro nas relações sociais (cf. Marx, 

2001), Locke, para explicar a desigualdade na sociedade capitalista, constrói o 

conceito de que existem “direitos diferenciados naturais”, que surge a partir da 

elaboração da “teoria da propriedade”, representando a transição do direito limitado 

para o ilimitado.  Ele justifica a sociedade de mercado dizendo que há o 

consentimento de todos os homens para que haja tal desigualdade, argumentando 

que 
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(...) é evidente que os homens concordaram com a posse desigual e 
desproporcionada da terra, tendo descoberto, mediante consentimento tácito e 
voluntário, a maneira de um homem possuir licitamente mais terra do que aquela 
cujo produto pode utilizar, recebendo em troca, pelo excesso, ouro e prata que 
podem guardar sem causar dano a terceiros, uma vez que estes metais não se 
deterioram nem se estragam nas mãos de quem os possui. Os homens tornaram 
praticável semelhante partilha em desigualdade de posses particulares fora dos 
limites da sociedade e sem precisar de pacto, atribuindo valor ao ouro e à prata, e 
concordando tacitamente com respeito ao uso do dinheiro; porque, nos governos, as 
leis regulam o direito de propriedade e constituições positivas determinam a posse 
da terra (Locke, Apud. Mello, 1997:95). 

 

Locke expõe que o dinheiro possibilitou o homem desejar mais do que 

necessita para si e para sua família. O ouro e a prata, como não se deterioram, 

tornaram possível o homem querer mais do que é realmente necessário para viver.  

Portanto, embora existam terras em abundância, na sociedade burguesa, nem todos 

têm acesso ao direito de propriedade.  Com a invenção do dinheiro, a lei da 

natureza, defendida e depois superada no discurso de Locke, deixa de valer, pois foi 

transferida para o poder legislativo e executivo da sociedade civil.  Agora, o indivíduo 

pode possuir tanto quanto o seu dinheiro puder comprar, melhor dizendo, aqueles 

que não têm dinheiro suficiente, mesmo tendo o direito natural à propriedade, ficam 

privados de obtê-la. 

Desta maneira, a sociedade capitalista, fazendo uso da mercadoria dinheiro, 

incrementou o comércio e assim criou novas maneiras para os indivíduos adquirirem 

propriedades, incluindo aí a força de trabalho através da compra.  Como esclarece 

Bussinger(1997): 

 
a convenção que resultou no dinheiro tornou possível a passagem do homem de 
proprietário do seu próprio trabalho para proprietário do trabalho alheio, e a 
propriedade que era limitada e fundamentada na capacidade de trabalho de cada 
um, com o advento do dinheiro, passa a ser ilimitada e pode agora ser adquirida 
pelo instituto da compra, troca ou permuta entre homens livres e proprietários de 
bens (pp.:16). 

 

O ponto central do pensamento de Locke está na função do Estado liberal 

com relação aos direitos naturais inalienáveis do homem.  Isto é, em sua teoria em 

torno da sociedade civil e do governo, a preocupação está centrada na garantia do 

direito natural dos indivíduos à propriedade, que mesmo sendo direito de todos, ter 

acesso vai depender da capacidade (da quantidade de dinheiro) de cada um.  

Assim, é importante ter claro que a “igualdade”, explicitada por Locke, não tem como 

horizonte todos os indivíduos sociais, mas apenas uma classe: àquela que tem o 

capital. 
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Numa direção muito diferente, o francês Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) 

não é um liberal, e sim um crítico da democracia liberal e do individualismo, tendo a 

sua teoria validade no cenário contemporâneo.  Ele é um contratualista progressista 

insatisfeito com o seu país.  Segue um caminho diferente de Hobbes e de Locke, 

pois com ele acaba nascendo a concepção da democracia burguesa. 

Em sua época, Rousseau foi considerado um democrata radical, que se 

empenhou “em construir os fundamentos do coletivismo totalitário” (Châtelet et alii: 

1985:70), destacando-se por defender a igualdade do direito à liberdade (sua maior 

preocupação), a soberania do povo e os limites do Estado, além de problematizar as 

conseqüências advindas da propriedade privada.  Para Rousseau, deveria 

prevalecer a “vontade geral” na direção do Estado, que está relacionada com o 

interesse público.  Conforme destaca Coutinho (1996), Rousseau faz uma clara 

distinção entre “vontade de todos e vontade geral: “Há habitualmente muita 

diferença entre a vontade de todos e a vontade geral. Essa se refere apenas ao 

interesse comum; a outra, ao interesse privado, sendo apenas uma soma de 

vontades particulares” (Apud. Coutinho, 1996: 26). 

Diferente de Locke, Rousseau vai ampliar a concepção de liberdade natural; 

ou seja, o direito à liberdade não diz respeito somente àquele que tem a 

propriedade, portanto, é um direito coletivo.  Segundo ele, a liberdade é o primeiro 

fundamento do direito natural do homem, já que todos nascem livres e iguais; por 

isso “renunciar à liberdade, é renunciar à qualidade de homem, aos direitos da 

humanidade e mesmo aos seus deveres” (Rosseau, apud. Nascimento, 1997:216), 

conforme relatado no seu célebre texto Contrato Social.  Isto porque, para 

Rousseau, o povo só poderia renunciar a sua liberdade natural em troca da 

liberdade civil, que se daria através do contrato social.  E explica, “o que o homem 

perde pelo contrato social é a liberdade natural e um direito ilimitado a tudo que o 

seduz e que ele pode alcançar. O que ele ganha é a liberdade civil e a propriedade 

de tudo que possui” (Ibid. 223). 

De acordo com a análise de Gruppi (1996), Rousseau apresenta a mesma 

mentalidade comercial e o mesmo individualismo burguês quando defende que a 

sociedade nasce de um contrato; pois, na sua concepção, os indivíduos surgem 

anterior a sociedade, e a constituem através de um acordo.  Mediante o contrato 

social, o Estado deve servir a todos, garantindo a soberania do povo.  Já que a 

soberania é inalienável e indivisível, Rousseau estabelece que “só a vontade geral 
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pode dirigir as forças do Estado de acordo com a finalidade de sua instituição que é 

o bem comum” (Apud. Nascimento, 1997:226).  Neste sentido, o povo não pode 

perde a soberania, e não deve construir um Estado distante dele.  Com esta tese, 

Rousseau considera que o órgão soberano do Estado é a assembléia16, que deve 

ser representada pelo povo para a sua administração.  Conforme relata Châtelet et 

alii, para Rousseau, “o contrato social legítimo nada tem de um contrato de governo. 

(...). Não se trata de um contrato estabelecido entre indivíduos, mas de contrato de 

cada um consigo mesmo e que transforma cada indivíduo num ‘cidadão’” (1985:73). 

Rousseau também constrói sua análise a partir da condição natural do 

homem.  Porém, para ele, o indivíduo, no estado de natureza, não vive num estado 

de guerra conforme defendido por Hobbes, nem é laborioso da forma que é exposto 

por Locke.  Para ele, o homem primitivo é ocioso, e só no estado de natureza a 

liberdade do homem se expressava através das suas escolhas, havendo certa 

harmonia de acordo com a lei da natureza, o que acabou sendo destruída com a 

civilização.  O homem no seu estado de natureza, dizia Rousseau: 

 
nada é mais meigo do que o homem em seu primitivo, quando, colocado pela 
natureza a igual distância de estupidez dos brutos e das luzes funesta do homem 
civil, e compelido tanto pelo instinto e quanto pela razão a defender-se do mal que o 
ameaça, é impedido pela piedade natural de fazer mal a alguém sem ser a isso 
levado por alguma coisa ou mesmo depois de atingido por algum mal (Rousseau, 
1988: 68). 

 

Entretanto, o homem perde essa condição do estado de natureza e, assim a 

sua liberdade.  Com a constituição da civilização, os homens teriam aprendido a 

corrupção social, que mantém uma guerra não entre os homens, mas entre as 

coisas.  Como destaca Rousseau, o estado de guerra só pode existir no estado 

social onde nem tudo se encontre sob autoridade das leis.  Ele questiona o fato do 

homem, na busca pela construção do estado civil, ter perdido a liberdade natural 

para se “atar aos grilhões”.  Na verdade, Rousseau está chamando a atenção para a 

questão da propriedade privada, que foi instituída como direito de uma minoria da 

sociedade civil, limitando a liberdade que, no estado de natureza, era um direito de 

todos.  Conforme expõe com mais detalhes: 

 

                                            
16 Rousseau foi o primeiro teórico a construir a concepção de assembléia (Gruppi, 1996). 
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tal foi ou deveu ser a origem da sociedade e das leis, que deram novos entraves ao 
fraco e novas forças ao rico, destruíram irremediavelmente a liberdade natural, 
fixaram para sempre a lei da propriedade e da desigualdade, fizeram de uma 
usurpação sagaz um direito irrevogável e, para lucro de alguns ambiciosos, daí por 
diante sujeitaram todo o gênero humano ao trabalho, à servidão e à miséria 
(Rousseau, 1988:73-74). 

 

A miséria do gênero humano, referida por Rousseau, não tem a ver com a 

“condição de guerra” entre os homens no estado de natureza conforme defendia 

Hobbes, nem com a “diferença natural” como afirmava Locke.  Para este pensador, o 

fundamento da miséria entre os indivíduos foi a criação da “propriedade privada”. 

Embora parta também da natureza humana, Rousseau ressalta que o 

surgimento da propriedade privada foi a ruína do homem, que se tornou escravo 

dela.  Foi aí que a liberdade natural do homem ficou comprometida.  Rousseau 

destaca que “o verdadeiro fundador da sociedade civil foi o primeiro que, tendo 

cercado um terreno, lembrou-se de dizer isto é meu e encontrou pessoas 

suficientemente simples para acreditá-lo” (Rousseau, 1988:63); ou seja, foi em 

função da propriedade privada que surgiu a necessidade de organizar a sociedade 

civil. 

No seu texto sobre a “origem da desigualdade”, faz uma retrospectiva do 

desenvolvimento do gênero humano, destacando fatos que contribuíram para a 

degeneração do estado de natureza.  Segundo Rousseau, “à medida que o gênero 

humano se expandiu, as dificuldades se multiplicaram com os homens” (Apud. 

Nascimento, 1997:202).  A grande diferença entre o homem natural e o homem civil, 

“levou Rousseau a desenvolver uma investigação sobre o homem primitivo para 

saber as bases de legitimação da desigualdade” (Bussinger, 1997:20).  O objetivo da 

sua investigação era conhecer o desenvolvimento do homem e a sua condição de 

liberdade no estado natural até o estabelecimento da desigualdade com a invenção 

da propriedade privada. 

Com base nos seus estudos, Rousseau define dois tipos de desigualdade: a 

“desigualdade natural ou física” e a “desigualdade moral ou política”.  No entanto, ele 

vai ater-se na análise da “desigualdade moral ou política”, porque, discordando de 

Locke, este tipo de desigualdade não é natural, mas foi construída com o 

consentimento do homem.  Neste contexto, quando surge a desigualdade, surge a 

liberdade acaba. 

A igualdade para Rousseau é um direito fundamental, que está ligada 

intimamente à liberdade. Então, a liberdade não convive com a desigualdade, 
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conforme defendia Locke.  Para Locke, havia uma convivência possível entre 

liberdade e desigualdade, em que são livres os que têm propriedade e os que não 

têm. Já para Rousseau, “O homem só pode ser livre se for igual” (Gruppi, 1996:18).  

Todavia, a verdadeira “igualdade” defendida por este pensador é a “igualdade 

jurídica”; hoje, base de toda Constituição democrática como direito humano 

fundamental: “Todos são iguais perante a lei”. 

Entretanto, mesmo não defendendo, Rousseau aceita que há problema de 

igualdade econômica e social na sociedade civil, e chega a negar a propriedade 

privada, porque “os frutos são de todos e a terra não pertence a ninguém” (Rosseau, 

apud. Gruppi, 1996:19).  Contudo, ao analisar a “desigualdade moral ou política”, ele 

julgava que a propriedade privada seria um acordo entre os indivíduos, nunca 

conseguiu perceber que o “desenvolvimento do gênero humano” aconteceu graças 

ao desenvolvimento das forças produtivas do capitalismo em ascensão. 

Com a defesa do direito natural universal, ele está pensando num ideal de 

sociedade, na qual, por meio do contrato social, o povo é soberano, condição esta 

necessária para alcançar a igualdade e a garantia da liberdade.  Portanto, é partindo 

do exercício da soberania do povo e, consequentemente, da democracia, que 

Rosseau, no século XVIII, se destacou com a sua forma de pensar a política, 

influenciando os protagonistas da Revolução de 1789, que o elegeram “patrono” da 

Revolução Francesa (cf. Nascimento, 1997). 

Conforme buscamos demonstrar, o debate em torno dos “direitos naturais” fez 

com que Hobbes, Locke e Rousseau tivessem um papel “revolucionário” naquele 

momento histórico.  Isto porque ressaltavam o direito à vida, à propriedade e à 

liberdade, almejando a superação das ações despóticas do absolutismo, além de 

procurar romper com as desigualdades promovidas pela sociedade feudal. 

 
Contudo, nessa versão liberal, o jusnaturalismo terminou por se constituir na 
ideologia da classe burguesa, sobretudo, por que Locke e seus seguidores 
consideravam como direito natural básico o direito de propriedade (que implicava 
também o direito do proprietário aos bens produzidos pelo trabalhador assalariado), 
o que terminou por recriar uma nova forma de desigualdade entre os homens 
(Coutinho, 1997:148). 

 

Neste contexto, o breve resgate desses filósofos, pensadores clássicos dos 

direitos naturais do homem, nos revela um debate secular.  Que é óbvio, apresenta 

particularidades distintas em cada época; mas que, no entanto, ainda preserva a 
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essência do objetivo que motivou a luta pela garantia dos direitos do homem.  E a 

essência, diria Marx (1975), é a preservação da propriedade privada.  Portanto, cabe 

aqui apresentar a crítica que Karl Marx desenvolve sobre os fundamentos filosóficos 

e políticos dos direitos do homem defendidos na sociedade capitalista. 

 

 

 

1.2. A crítica de Marx à “igualdade” e aos “direitos humanos” defendidos na 
sociedade capitalista 
 

 

No cenário contemporâneo, o capitalismo nos traz novas determinações, 

apresentando-se mais complexo em suas contradições.  Entretanto, no seu 

emaranhado de contradições, composto de rupturas e continuidades, sua essência, 

que constitui a sua determinação fundante, continua sendo a mesma: a preservação 

da propriedade privada e da acumulação de capital através da exploração da força 

de trabalho. 

A partir deste contexto, não dá para desprezar o método e a tese de Karl 

Marx, principalmente, quando se trata de estudar a realidade concreta da sociedade 

regulada pelas mercadorias, e entender a funcionalidade da “igualdade” e da 

“universalização” instituídas na Declaração dos Direitos Humanos.  Porém, a 

institucionalização dos direitos humanos, contraditoriamente, atende demandas das 

classes subalternas e do capital, em que ambos conquistam e concedem, num 

movimento complexo que legitima a ordem (Cf. Pastorini, 1997). 

Juntamente com Engels, Marx procura explicar os fundamentos da estrutura 

social na sociedade capitalista.  Com esse intuito, Marx observa e estuda a 

ascensão da burguesia e do proletariado na Inglaterra, demonstrando, através do 

método materialista histórico dialético, as contradições de uma sociedade de 

classes.  Em seus estudos, dá ênfase ao surgimento do capitalismo industrial inglês 

e à consolidação das nações e dos Estados modernos, deixando transparente que 

uma sociedade, norteada pela mercantilização de todas as coisas e do próprio 

homem, jamais poderá proporcionar a universalização da igualdade do acesso aos 

direitos no seu sentido mais amplo da “cidadania plena”.  Foi assim na época do 

capitalismo concorrencial estudado por Marx; como também podemos dizer que há 
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uma continuidade na fase dos grandes monopólios, embora com muitos avanços na 

Lei e com muitas conquistas/concessões de direitos; e ratificando-se, na 

contemporaneidade, com os grandes oligopólios alimentados pelo projeto ideo-

político neoliberal, que vêm desmontando, pouco a pouco, os direitos conquistados e 

concedidos. 

Esta história não poderia ser diferente, pois o capitalismo se revitaliza com a 

manutenção da desigualdade social, que traz como conseqüência a pobreza relativa 

e/ou absoluta17, não tendo a intenção erradica-la.  Assim, mesmo que por interesse 

políticos e/ou econômicos se propague à intenção de erradicar a pobreza, essa já 

mais será extinta na sociedade capitalista, até porque está questão não está na 

agenda do capital.  Conforme explica Buey, analisando os Manuscritos de Marx, que  

 
visto numa perspectiva evolutiva, os contrastes entre riqueza e pobreza se acirram 
no sistema, a pobreza relativa dos operários cresce até mesmo quando diminui a 
pobreza absoluta.  Um dos problemas característicos deste tipo de sociedade é que 
a taxa de lucro dos capitalistas não sobe necessariamente com o bem-estar da 
sociedade nem desce com a diminuição do nível de bem-estar, de modo que – 
argumenta Marx – o interesse geral dos capitalistas deixa de estar vinculado ao 
interesse geral da sociedade; seu interesse é distinto do interesse público e, com 
freqüência, abertamente oposto a este (2004:108). 

 

Neste sentido, qualquer concessão de direito promulgado pelo Estado e 

apoiado pelo capital – que é também expressão da luta da classe trabalhadora – vai 

vislumbrar a sua funcionalidade para manutenção da hegemonia do capitalismo.  

Isto porque o sistema burguês não está preocupado com a melhoria das condições 

de vida do trabalhador, sua maior preocupação é com o processo de acumulação de 

capital, com a quantidade de riqueza que a força de trabalho, como mercadoria 

fundamental, é capaz de produzir.  Na relação desigual proporcionada pelo capital, o 

aumento da produção de riqueza, mesmo que venha com o aumento do salário dos 

trabalhadores e possa ampliar o mercado de trabalho, pode reduzir a pobreza 

absoluta por ter acesso a produtos que possam garantir a sua reprodução e da sua 

família; no entanto, quanto mais riqueza produz mais pobre ficam os trabalhadores, 

uma vez que são mais explorados e se torna mais complexo o processo de 

alienação.  Portanto, pobreza e alienação estão sempre juntas como expressões 

                                            
17 A questão da pobreza sempre esteve presente nas obras de Marx desde os Manuscritos até O Capital.  É 
óbvio que a pobreza analisada por Marx na época do capitalismo concorrencial não é a mesma pobreza que 
vivenciamos na contemporaneidade, que vem carregada de novas dimensões, afloradas com o processo de 
reestruturação produtiva gerido no âmbito da ideologia neoliberal no pós a grande crise econômica da década de 
1970 (a questão da pobreza na contemporaneidade, nós discutiremos nos próximos capítulos). 
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inerentes da sociedade capitalista, já que “o processo de alienação traz implícito um 

processo de privação (mediata e imediata) para a classe trabalhadora, processo que 

se traduz na produção da pobreza do proletariado, ao mesmo tempo em que se 

produz a riqueza capitalista” (Fernández Soto, 2003:19 – nossa tradução). 

Para esclarecer, a pobreza é uma das manifestações da “questão social”, 

surgindo na sociedade capitalista como resultado do processo de acumulação de 

capital, sendo, portanto, “uma manifestação da relação de exploração entre capital e 

trabalho” (Montaño, 2005).  Conforme expõe Fernández Soto,  

 
o conceito de pobreza na sociedade capitalista, a partir da perspectiva teórica 
marxiana, é um conceito relacional, que expressa e é condição do caráter 
antagônico do desenvolvimento do regime de acumulação de capital.  Esta dupla 
função é condição necessária determinante para a reprodução das relações sociais 
fundamentais.  Esta situação nos expressa que a pobreza, como processo imanente 
ao desenvolvimento do capital, afeta aos trabalhadores não só individualmente, mas 
também como classe em seu conjunto, aqueles que só podem obter seus meios de 
vida sob a forma salário (2003:15 – nossa tradução). 

 

Como podemos observar a pobreza – diferente daquela manifestada como 

carência de bens materiais nas sociedades pré-capitalistas –, no sistema capitalista, 

se tornou manifestação do processo de exploração desse tipo de sociedade, porém 

apresentando formas diferenciadas em cada fase do capital.  No momento, é 

importante entendermos que, nos processos de manutenção da desigualdade social, 

realizado através do processo de acumulação de capital, a pobreza sempre vem a 

reboque. 

Portanto, para compreendermos o sentido da “igualdade” e do “direito” na 

sociedade capitalista, vamos recorrer a alguns textos de juventude e de maturidade 

de Karl Marx.  Conforme destaca Weffort (1996), Marx, em seus estudos iniciais, 

datados entre os anos de 1841-1843, tem como primeira temática a questão do 

direito, da filosofia e da história.  Precisamente, “o roteiro que vai do direito e da 

filosofia à economia pode ser entendido também como uma chave do método de 

Marx e como um critério para localizarmos o sentido que ele atribui à política” 

(Weffort, 1996:229). 

Assim, para debater a questão da “igualdade” e do “direito” na sociedade 

burguesa, a análise de Marx se expressa na revisão crítica da filosofia do Estado de 

Hegel, na Introdução à Crítica da Filosofia do Direito de Hegel e, principalmente, na 
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Questão Judaica, destacando a necessidade da emancipação humana18.  Muito 

depois, este debate é reiterado nas suas obras de militância política, como por 

exemplo, na Crítica do Programa de Gotha de 187519.  Não podemos esquecer que, 

em sua maior obra de maturidade – O Capital –, contamos com uma análise que 

demonstra a contradição e complexidade da organização do modo de produção da 

sociedade capitalista, desvendando o seu objetivo principal que é acumular capital 

através da exploração da força de trabalho. Neste sentido, essa sociedade jamais 

vislumbra uma igualdade efetiva no acesso à propriedade, que só poderia ser 

possível numa sociedade sem classes sociais, numa sociedade sem propriedade 

privada, numa sociedade, na qual os meios de produção fossem propriedades 

coletivas. 

No entanto, cabe destacar que a propriedade privada é o eixo central para 

manter a dominação do capital sobre o trabalho.  Portanto, o direito à igualdade e à 

liberdade, defendido nos “Direitos Humanos”, tem como objetivo garantir a 

preservação da propriedade individual.  Esta análise, realizada por Marx, diz respeito 

aos direitos do homem preconizados na Constituição Francesa de 1793, e destaca o 

seu artigo 16 para demonstrar o significado do direito à propriedade: “O direito à 

propriedade é o direito assegurado a todo cidadão de gozar e dispor de seus bens, 

rendas, dos frutos de seu trabalho e de sua indústria como melhor lhe convier” 

(Marx, 1975:18 nota 31).  Ou seja, o direito à propriedade (isto está em Locke), que 

respalda o direito de liberdade, é o direito do capitalista de fazer o que bem quiser 

com a riqueza produzida pela força de trabalho.  O trabalhador, quando vende a sua 

força de trabalho – que se dá através do princípio da equivalência (Teixeira, 2004) –, 

os “frutos do seu trabalho” são apropriados pelos donos das indústrias, que têm a 

liberdade de “gozar e dispor” conforme desejar.  Assim, para esclarecer, o “princípio 

da equivalência” é o cimento da sociedade capitalista, pois se baseia numa relação 

entre indivíduos, aparentemente, iguais.  É uma relação na qual a extração de mais-

valia não é percebida, aparecendo somente quando trabalhamos na perspectiva da 

                                            
18 Para Marx, “somente quando o homem individual real recuperar em si o cidadão abstrato e se converter, como 
homem individual, em ser genérico, em seu trabalho individual e em suas relações individuais; somente quando 
o homem tenha reconhecido e organizado suas ‘forces propes’ [forças próprias] como forças sociais e quando, 
portanto, já não se separar de si a força social sob a forma de força política, somente então se processa a 
emancipação humana” (1975:38) (acréscimo nosso). 
 
19 Foi um Programa escrito em 1875, elaborado para regulamentar a unificação de dois partidos alemães (Partido 
Operário Social-Democrata da Alemanha e a Associação Geral dos Operários), como exigência da massa 
operária no período pós a guerra franco-prussiana (1870-1871). 
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totalidade, quando entendemos que é uma relação entre classes, e não entre iguais.  

Conforme explica Teixeira (2004), Marx, ao desvendar o fetiche da mercadoria, 

desmonta a aparente igualdade entre os indivíduos, apresentada pelo “princípio da 

equivalência”.  

Assim, justifica a defesa marxiana sobre a supressão da propriedade privada.  

Como destacam Marx e Engels no Manifesto do Partido Comunista, sobre a postura 

dos donos da propriedade privada: 

 
horrorizai-vos porque queremos suprimir a propriedade privada. Mas na sociedade 
atual, vossa, a propriedade privada está suprimida para nove décimos de seus 
membros; ela existe precisamente pelo fato de não existir para nove décimos. 
Censurai-nos, portanto, porque queremos suprimir uma propriedade que pressupõe, 
como sua condição necessária, que a imensa maioria da sociedade não possua 
propriedade (Marx e Engels, 1998:24). 

 

Conforme a defesa de Marx e Engels (1998), essa propriedade, que deve ser 

abolida, não é o direito de ter condições dignas de moradia e de vida, mas é a 

abolição da propriedade privada dos meios de produção, e aí inclui a força de 

trabalho enquanto mercadoria apropriada pelo capital20. 

Como apresentamos na seção anterior, estudando Hobbes, Locke e 

Rousseau, a “igualdade”, preconizada por esses contratualistas, não surge com o 

significado político, mas é apenas o igual direito à liberdade individual (cf. Marx, 

1975).  E essa liberdade, vista como direito natural, significa, nada mais nada 

menos, do que o direito de propriedade; um direito que somente uma classe tem 

acesso; ou seja,  

 
o direito do homem à liberdade não se baseia na união do homem com o homem, 
mas, pelo contrário, na separação do homem em relação a seu semelhante.  A 
liberdade é o direito a esta dissociação, o direito do indivíduo delimitado, limitado a 
si mesmo.  A aplicação prática do direito humano da liberdade é o direito humano à 
propriedade privada (Marx, 1975. 31). 

 

Na busca da preservação da propriedade privada, o homem, de uma 

determinada classe social, luta para fundamentar direitos que possam garantir os 

seus interesses privados.  Uma luta que, contraditoriamente, representa concessão 

                                            
20 Este “capital é trabalho morto que, como um vampiro, se reanima sugando o trabalho vivo, e, quanto mais o 
suga, mais forte se torna.  O tempo em que o trabalhador trabalha é o tempo durante o qual o capitalista 
consome a força de trabalho que comprou” (Marx, 2001:271). Na sociedade capitalista, a força de trabalho não 
mais pertence ao trabalhador, porque se torna mercadoria e parte do processo de produção, transformando-se 
em capital variável. 
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e conquista na dinâmica complexa da luta entre capital x trabalho.  Portanto, cabe 

aqui destacar que a luta pelos direitos humanos também foi uma luta da classe 

trabalhadora; e muitos dos direitos instituídos – embora muitos não sejam garantidos 

para todos os cidadãos –, nas diversas Constituições dos Estados democráticos, 

representaram/representam um grande avanço no sentido de ser mais uma 

exigência a sua “universalização”.  Uma exigência que surge na sociedade de 

classes e, para a sua garantia, faz-se necessário a superação deste modo de 

relações sociais, sendo uma demanda fundamental a abolição da propriedade 

privada.  E esta demanda se faz necessária, porque os direitos humanos, 

defendidos no século XVIII e os contidos na Declaração Universal de 1948 (ainda 

vigente), trazem como eixo principal a garantia e a segurança da propriedade 

privada.  Sendo assim, 

 
nenhum dos chamados direitos humanos ultrapassa, portanto, o egoísmo do 
homem, do homem como membro da sociedade burguesa, isto é, do indivíduo 
voltado para si mesmo, para seu interesse particular, em sua arbitrariedade privada 
e dissociado da comunidade.  Longe de conceber o homem como um ser genérico, 
esses direitos, pelo contrário, fazem da própria vida genérica, da sociedade, um 
marco exterior aos indivíduos, uma limitação de sua independência primitiva.  O 
único nexo que os mantém em coesão é a necessidade natural, a necessidade e o 
interesse particular, a conservação de suas propriedades e de suas individualidades 
egoístas (Marx. 1975:33). 

 

Com essa análise, Marx, desde os seus estudos de juventude a sua obra de 

maturidade, busca demonstrar, tendo como base a democracia da Antigüidade 

Clássica – fonte também de Rosseau –, que, embora a emancipação política, 

conforme defendida pela Revolução Francesa, seja um avanço, é insuficiente para 

garantir a verdadeira liberdade da humanidade.  Podemos dizer que é, 

precisamente, em seu texto sobre A Questão Judaica, que a crítica aos direitos 

humanos na sociedade capitalista e a luta pela emancipação humana21 são 

destacados como parte das exigências para a superação da sociedade de classes. 

                                            
21 Em A Questão Judaica, Marx questiona e desmonta a tese de Bruno Bauer com relação à questão da 
emancipação política via abolição da religião na direção do Estado. A análise de Bauer se resume numa análise 
teológica, pois ele “ignora a luta secular a que se reduz, em última análise, a questão judaica (...); desconhece a 
luta entre interesse geral e o interesse particular, o divórcio entre o Estado político e a sociedade burguesa: deixa 
de pé estas antíteses seculares, limitando-se a polemizar contra sua expressão religiosa” (Marx, 1975:21).  Para 
Marx, “Bauer coloca, em termos novos, o problema da emancipação dos judeus” (ibid. 12); no entanto, ele 
questiona a forma de resolução que autor dá à questão judaica.  Pois não se trata de abolir esta ou aquela 
religião para chegar à emancipação dos judeus, mas de fazer a crítica da emancipação política da época, sem 
levar em conta a religião, e de pensar o Estado no seu sentido geral, a fim de buscar caminhos para a verdadeira 
emancipação humana. 
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Marx quando destaca a necessidade da emancipação humana, no seu 

sentido mais amplo, não está excluindo a emancipação política, pelo contrário, ele a 

inclui como parte do processo de superação da ordem capitalista.  Suas críticas de 

juventude, neste contexto, se desenvolvem sobre as “revoluções burguesas”, 

demonstrando as limitações da emancipação política; pois  

 
os chamados direitos humanos em sua forma autêntica, sob a forma que lhes deram 
seus descobridores norte-americanos e franceses, [nada mais são que] direitos 
políticos, direitos que só podem ser exercidos em comunidade com outros homens.  
Seu conteúdo é a participação na comunidade e, concretamente, na comunidade 
política, no Estado.  Estes direitos se inserem na categoria de liberdade política, na 
categoria de direito civis, (...) (Marx, 1975:29). 

 

Ou seja, emancipação política representa, para Marx, uma “revolução parcial”, 

uma “revolução que deixa de pé os pilares do edifício” (Marx, 1991:121).  Significa 

que além de emancipar apenas uma parte da sociedade capitalista, a burguesia, ela 

instaura também sua dominação geral.  Segundo Marx (1991), “esta classe 

emancipa toda a sociedade, mas apenas sob a hipótese de que toda a sociedade se 

encontre na situação desta classe, isto é, que possua, por exemplo, dinheiro e 

cultura ou que possa adquiri-los” (Ibid.121). 

Na busca pela legitimação e regulamentação dos direitos, a sociedade em 

geral – tanto a classe burguesa e quanto a classe trabalhadora – brinda, com 

entusiasmo, as conquistas políticas, que se confundem como interesses de todos.  

Neste sentido, na ordem capitalista, “somente em nome dos direitos gerais da 

sociedade pode uma classe especial reivindicar para si a dominação geral” 

(Ibidem:122). 

Marx também demonstra, em a Crítica do Programa de Gotha, que a massa 

operária, ao propor o Programa de Gotha, acaba incorporando, em seu texto, a idéia 

do “direito burguês”.  Ele questiona, por exemplo, a ênfase dada ao “trabalho como 

fonte de toda a riqueza” e ao “direito igual”, destacando que a proposta, contida no 

primeiro parágrafo do Programa, é igualmente falsa, pois reproduz a ordem social 

dominante.  Segundo Marx (1984), o trabalho não é fonte de toda a riqueza, porque 

a natureza é a fonte dos valores de uso, que fornece objetos e instrumentos para 

que a força de trabalho em ação possa criar mais valor. 

Quanto ao “direito igual”, que se refere ao igual direito de todos receberem, na 

íntegra, o fruto do seu trabalho, Marx questiona se tal igualdade também vale para 

quem não trabalha.  Marx destaca que essa é a idéia do direito burguês, pois, o que 
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determinaria a distribuição, por si só, dos valores de uso seria o fato dos meios de 

produção ser propriedade coletiva.  

Outro exemplo, que podemos apresentar com relação à crítica ao texto do 

Programa de Gotha, diz respeito à questão da “supressão de toda desigualdade 

social e política”.  Engels questiona e comenta, na carta que envia a Augusto Bebel 

destacando as falhas do Programa, que essa proposta é duvidosa, pois, em lugar de 

ressaltar a “supressão da desigualdade social e política”, deveria está ratificado a 

“abolição de todas as diferenças de classes” (Apud Marx, 1984:33).  Até porque, 

como ressalta Engels, mesmo numa sociedade socialista, sempre existirá certo nível 

de desigualdade social; e justifica afirmando que a imagem criada, em torno da 

sociedade socialista, como o “império da igualdade”, é baseada na idéia francesa 

unilateral.  Essa ”igualdade” cobiçada na Revolução Francesa – contida no lema 

“liberdade, igualdade e fraternidade” – representa uma “igualdade unilateral”, “idéia 

que, em seu tempo e lugar, teve razão de ser, pois correspondia a um grau de 

evolução” (ibid.: 33), mas que deve ser questionada e superada.  De acordo com 

Engels, numa sociedade socialista, no mínimo, podem-se reduzir as desigualdades, 

mas não desaparecer por completo.  Isto porque de um país para outro, por 

exemplo, sempre existirão diferenças nas condições de vida, “os habitantes dos 

Alpes terão sempre condições de vida diferentes dos habitantes da planície” (Ibidem: 

33).  Contudo, é outra forma de conceber a desigualdade social, que não é àquela 

gerada pela dominação de uma classe sobre a outra, porém oriunda das condições 

materiais da natureza, que envolvem questões climáticas, tipo de vegetação etc.  

Portanto, queremos demonstrar que desta maneira que vêm sendo 

construídos o “direito” e a “igualdade” na sociedade burguesa, que não garantem a 

universalidade do acesso aos direitos sociais, políticos e civis.  Isto porque, na 

sociedade capitalista, deparamo-nos com uma igualdade unilateral, que favorece 

apenas uma classe social, aquela que possui ou tem meios para possuir a 

propriedade privada.  Essa hegemonia da ideologia liberal, ou melhor, do “novo 

liberalismo”, presente nos direitos humanos vigentes no século XXI; o que nos faz 

pensar que, para as classes subalternas, fica apenas a igualdade de se submeter à 

lógica da classe dominante.  No entanto, cabe pontuar que não estamos fazendo 

apologia contra os “direitos humanos”, pois entendemos que estes são direitos 

necessários que, embora possua um caráter contraditório, sempre estiveram na 

pauta de luta das classes subalternas.  Isto porque, busca-se a universalização 
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desses direitos, defendendo uma igualdade diferente da “igualdade” aceita pelo 

liberalismo e/ou pelo neoliberalismo. 

 

 

 

1.3. A “igualdade” e a “universalização” dos direitos no contexto da 
hegemonia do capital financeiro 
 

 

Na atualidade, ao pensar a questão da “igualdade” e da “universalização” 

instituídas na Lei e sua operacionalização através de políticas públicas, é mister 

entender a ideologia que fundamenta o projeto societário hegemônico e os 

mecanismos de regulação social que fortalecem a sua legitimação.  Assim, resgatar 

a tese vigente que reatualiza o liberalismo se faz necessário.  Portanto, cabe 

salientar que o neoliberalismo22 retoma a essência do liberalismo clássico, que como 

teoria econômica, é “fautor da economia de mercado; como teoria política, é fautor 

do estado que governe o menos possível” (Bobbio, 1986: 114), que se configure 

como Estado mínimo para garantia de direitos.  Assim, da mesma forma que o 

liberalismo, a ideologia neoliberal tem, no campo econômico e político, uma 

concepção negativa do Estado, reduzindo-o a instrumento de realização de fins 

individuais, “e por contraste uma concepção positiva do não-estado, entendido como 

a esfera das relações nas quais o indivíduo em relação com os outros indivíduos 

forma, explicita e aperfeiçoa a própria personalidade” (ibid. 115).  Com essa análise, 

o neoliberalismo retoma “a tese clássica de que o mercado é a única instituição 

capaz de coordenar racionalmente quaisquer problemas sociais, sejam eles de 

natureza puramente econômica ou política” (Teixeira, 1996:195).  No entanto, o 

Estado continua sendo um ator importante no processo de desenvolvimento de 

                                            
22 A tese ideo-político neoliberal, vigente desde a grande crise econômica mundial deflagrada em 1973, surge no 
final da II Guerra Mundial, sendo o austríaco Hayek, em 1944, com o texto O Caminho da Servidão e norte-
americano Friedman, em 1962, com livro Capitalismo e Liberdade, seus principais mentores.  Como destaca 
Netto (1995), esses não foram os únicos liberais a construir uma tese que nega o Estado interventor, porém “é 
especialmente no arco ídeo-teórico polarizado por Hayek e Friedman que a ofensiva neoliberal se apóia” (1995: 
76).  No entanto, cabe destacar que a primeira experiência neoliberal efetivada foi a do Chile, com a ditadura 
sangrenta de Pinochet em início de 1970, mas foi a experiência de Thatcher, em 1979, e a de Reagan, em 1980, 
que se mundializaram (sobre o tema, ver Behring, 2003; Anderson, 1998; Teixeira, 1996, e Netto, 1995). 
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políticas econômicas e sociais.  Isto porque, conforme defende Von Hayek, um dos 

principais teóricos do neoliberalismo: 

 
o Estado deve limitar-se a estabelecer normas aplicáveis a situações gerais 
deixando os indivíduos livres em tudo que depende das circunstâncias de tempo e 
lugar, porque só os indivíduos poderão conhecer plenamente as circunstâncias 
relativas a cada caso e a elas adaptar-se suas ações (Hayek, 1990: 88). 

 

Neste contexto, “cabe ao Estado proteger a liberdade dos indivíduos, 

preservar a lei e a ordem, reforçar os contratos privados e promover o mercado 

competitivo” (Teixeira, 1996: 233).  Pois, para a promoção do bem estar geral da 

sociedade, o Estado terá que cuidar dos direitos de propriedade, e fortalecer os 

contratos privados23, ficando o mercado responsável pela distribuição eficiente de 

recursos.  Com estes princípios, o neoliberalismo promove uma “igualdade”, que é 

universal para aqueles que estão no controle do mercado, para aqueles que 

fomentam a acumulação do capital, resgatando a “igualdade” defendida pelos 

contratualistas na fundamentação dos “direitos do homem”.  No entanto, conforme a 

tese de Sousa Santos (1999), no neoliberalismo, há a formação de uma “nova 

contratualização”, que “tem pouco a ver com a que foi fundada na idéia moderna do 

contrato social” (pp. 95).  De acordo com a explicação do autor, a “nova 

contratualização” trata-se, na verdade, de um contrato social falso, primeiramente, 

por ser uma 

 
contratualização liberal individualista, moldada na idéia do contrato de direito civil, 
entre indivíduos e não na idéia do contrato social entre agregações coletivas de 
interesses sociais divergentes.  O Estado, ao contrário do que se passa no contrato 
social, tem uma intervenção mínima, de assegurar o cumprimento do contrato 
enquanto ele não for denunciado, sem, no entanto, poder interferir nas condições e 
nos termos do acordado.  Em segundo lugar, ao contrário do contrato social, a nova 
contratualização não tem qualquer estabilidade podendo ser denunciada a qualquer 

                                            
23 Esse é o Estado idealizado pelo projeto neoliberal, que cria mecanismo para que este atue como suporte para 
garantir a hegemonia, manter e ampliar a acumulação de capital.  Contudo, não podemos deixar de considerar – 
o que é fundamental – a contradição, ora implícita e/ou explícita, de uma sociedade de classes.  E aí, 
corroboramos com Gramsci quando avança na análise de Hegel e Marx ao defender a tese do Estado ampliado, 
composto pela sociedade civil e sociedade política, no qual enfrentamos, cotidianamente, uma “guerra de 
posição” que expressa os interesses das classes em conflito também no plano político. Conforme esclarece 
Semeraro, “para evitar os perigos do ‘economicismo’ e da ‘estatolatria’, Gramsci defende uma relação dialética 
de ‘identidade-distinção entre sociedade civil e política’, duas esferas da ‘superestrutura’, distintas e 
relativamente autônomas, mas inseparáveis na prática. Pois, enquanto a primeira – compreendendo organismos 
‘privados’ e voluntários, como os partidos, as diversas organizações sociais, os meios de comunicação, as 
escolas, as igrejas, as empresas, etc., se caracteriza pela elaboração e a difusão das ideologias e dos valores 
simbólicos que visam a ‘direção’, a segunda esfera – compreendendo instituições mais públicas, como o 
governo, a burocracia, as forças armadas, o sistema judiciário, o tesouro público, etc. – se caracteriza pelo 
conjunto dos aparelhos que concentram o monopólio legal da violência e visa a ‘dominação’” (Semeraro, 
2001:74). Assim, para Gramsci, a sociedade civil é o espaço de manifestação das forças ideológicas e culturais, 
não se limitando a iniciativas do campo econômico (ver também Gramsci – Cadernos do cárcere, volume 3).  
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momento por qualquer das partes.  Não se trata de uma opção radical, e antes de 
uma opção trivial.  Em terceiro lugar, a contratualização liberal não reconhece o 
conflito e a luta como elementos estruturais do combate.  Pelo contrario, substitui-os 
pelo assentimento passivo a condições supostamente universais consideradas 
incontornáveis.  Assim, o chamado consenso de Washington, se configura um 
contrato social, ele ocorre a nível internacional entre os países capitalistas centrais.  
Para todas as outras sociedades nacionais, ele apresenta-se como um conjunto de 
condições inexoráveis de aceitação acrítica sob pena de implacável exclusão.  São 
essas condições inelutáveis globais que depois sustentam os contratos individuais 
de direito civil (Sousa Santos, 1999:95) 

 

Neste sentido, a “igualdade” e a “universalização” dos direitos instituídos, 

juridicamente, na Constituição Federal de 1988 – que são resultados das lutas de 

classes, e que mantém uma relação dialética de concessão-conquista –, com a 

ofensiva neoliberal, encontram entraves para, minimamente, serem 

operacionalizadas via políticas públicas.  Portanto, a responsabilidade do Estado 

democrático de direito fica reduzida ao mínimo para as classes subalternas, 

perdendo o seu “sentido de ser”.  Sabendo que para garantir os direitos preceituados 

na Constituição, dando materialidade a Seguridade Social, mesmo que não garanta 

a “igualdade social” dentro da ordem, poderia promover a melhoria nas condições de 

vida dos trabalhadores.  Ao contrário, com a configuração da “nova 

contratualização”, o lugar ocupado pela universalização do sistema de proteção 

social brasileiro foi nas diversas estratégias de privatização e focalização das 

políticas sociais, que minam a garantia universal dos direitos sociais24. 

Contraditoriamente, com esta direção, embora o neoliberalismo se 

fundamente na tese liberal clássica, enquanto “liberalismo renovado”, sua essência 

apresenta novas dimensões – na conjugação de rupturas/continuidades – que 

retoma traços que foram superados pelo liberalismo clássico, expressando a 

“possibilidade de regressão social” (Netto, 1995).  Isto está evidenciado no seu 

caráter antidemocrático que põe por terra a construção do Estado democrático de 

direito, pois “a hegemonia burguesa no interior do Estado afirma-se de forma 

contundente com o neoliberalismo, cujas políticas engendram uma concepção 

singular de democracia, que abandona a perspectiva do Estado liberal de direito e 

de um tecido social mais denso e participativo (...)” (Behring, 2003:60).   

Conforme lembra Netto (2004 – Pré XI CBAS), o liberalismo clássico/original 

“não se equivale à concepção democrática; o liberalismo original não é democrático”.  

                                            
24 Sobre essa temática, estamos trabalhando no capítulo II, buscando entendimento atual da universalização no 
sistema de proteção social a partir da particularidade da política de assistência social,  que, no Brasil, sempre 
esteve longe de alcançar a igualdade no acesso aos serviços sociais. 
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Contudo, de acordo com a análise de Netto, a tradição “liberal-democrático” é 

resultado da metamorfose do pensamento liberal clássico que, por sofrer pressões 

do pensamento anarquista, socialista, comunista, acaba por comportar, no seu 

interior, tendências democráticas.  Tendências que o projeto ideo-político neoliberal 

nega, mas reafirma a tese de Locke, na qual a igualdade não pode ser outra senão a 

“igualdade à liberdade” (Bobbio, 1995).  Aí se inscreve a liberdade para o livre 

comércio.  Com essa lógica, contraditoriamente, a democracia “negada” se 

apresenta como princípio fundamental do neoliberalismo25, porém em termos da 

democracia representativa para, através da qual, também buscar legitimação. 

Então, na contemporaneidade, a ofensiva neoliberal vem em resposta ao 

esgotamento do pacto fordista-keynesiano, resultado da grande crise estrutural do 

capitalismo monopolista. O que significa que o Estado de bem-estar social, 

constituído nos países de capitalismo avançado, vem sofrendo um processo 

acelerado de desmonte de suas bases, o que significa o desmonte dos direitos 

sociais que deveriam proteger o trabalhador dentro ou fora do trabalho formal.  A 

partir deste princípio, está em curso um grande processo de transformações 

societárias, protagonizado por este “recente” projeto da sociedade capitalista. 

A organização da ofensiva neoliberal tem como objetivo o enfrentamento da 

crise estrutural do capital; assim, vem para dar o norte ao atual processo de 

reestruturação produtiva, buscando explicar as causas da crise e justificando a 

adoção de novas estratégias para o aperfeiçoamento da extração de mais-valia26.  

Podemos dizer que, o capitalismo mundializado, nos defronta com mais uma nova 

estratégia de regulação social para manter a sua legitimação.  Nesta direção, o 

capitalismo “mundializado” desenvolve três importantes estratégias que se 

apresentam no combate ao trabalho, no processo de reestruturação produtiva e 

promoção da “reforma” (ou da contra-reforma, nos termos de Behring, 2003) do 

Estado, abrindo caminho à “acumulação flexível”  27 (Harvey, 2001), que se conjuga 

                                            
25  Segundo Bobbio, “Ideais liberais e métodos democráticos vieram gradualmente se combinando num modo tal 
que, se é verdade que os direitos de liberdade foram desde o início a condição necessária para a direta 
aplicação das regras do jogo democrático, é igualmente verdadeiro que, em seguida, o desenvolvimento da 
democracia se tornou o principal instrumento para a defesa dos direitos de liberdade” (1995:44).  
 
26 A mais-valia é um modo particular da sociedade capitalista de extrair trabalho excedente; ou seja, trabalho não 
pago.  Conforme destaca Marx (2001), “a taxa de mais-valia é, por isso, a expressão precisa do grau de 
exploração da força de trabalho pelo capital ou do trabalhador pelo capitalista” (Marx, 2001:254). 
 
27  Harvey explica que a acumulação flexível “é marcada por um confronto direto com a rigidez do fordismo. Ela 
se apóia na flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtos e padrões de 
consumo. Caracteriza-se pelo surgimento de setores de produção inteiramente novos, novas maneiras de 
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com o toyotismo na superação ou redução do modo de produção fordista-taylorista 

(Antunes, 2000). 

Essas transformações afetam diretamente o mundo do trabalho, 

expressando-se na redução do setor formal e ampliação do setor informal, na 

terceirização, na exigência do trabalhador polivalente, no trabalho subcontratado, 

temporário, tornando efêmeras as relações contratuais de trabalho, e, concomitante 

a esse processo, temos perdas significativas de direitos trabalhistas.  Vale ressaltar 

que o desemprego, o chamado “desemprego estrutural”, apresenta-se como 

estratégia do capital.  Nesta lógica, a pobreza vem a reboque, uma vez que aumenta 

contingente de trabalhadores no setor informal de trabalho, acirrando a precarização 

das condições de vida dos indivíduos sociais, com maior incidência nos países de 

capitalismo dependente.  

No contexto de luta de classes, embora os trabalhadores demonstrem 

resistência ao processo de reestruturação do capital, o desemprego apresenta-se 

como um fator que enfraquece a luta por melhores condições de trabalho e de vida.  

Como enfatiza Meneleu Neto (1996), “se há um sentido no desemprego como 

pressuposto da reestruturação, este é o do enfraquecimento da capacidade de 

resistência coletiva dos trabalhadores” (pp. 89). 

Portanto, a ofensiva neoliberal, “no plano social e político-institucional, o que 

se coloca em questão é o conjunto daquilo que o já citado Marshall arrolou como 

direitos sociais e as funções reguladoras mascrocópias do Estado” (Netto, 1995:78).  

A garantia de um Estado de bem-estar social (welfare state), fundada no modo de 

produção fordista-keynesiano, foi um dos pontos atacados pela ofensiva neoliberal, 

que promove a reestruturação do capitalismo, com vista a garantir o curso da 

acumulação de capital. 

É no final da década de 1980, com a queda do socialismo real, que a ofensiva 

neoliberal se mundializa, atingindo intensamente os paises de capitalismo periférico.  

Desde então, a questão da “igualdade” e da “universalização” dos direitos, 

principalmente, dos direitos sociais, é colocada em xeque. Ou melhor, pouco a 

pouco os direitos sociais, conjugados na conflituosa relação “concessão-conquista”, 

                                                                                                                                        
fornecimento de serviços financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas altamente intensificadas de inovação 
comercial, tecnológica e organizacional” (Harvey, 2001: 140). 
 



 

 

52

 

sãos destituídos da universalidade formal e substituídos pela “solidariedade” da 

sociedade civil, resgatando o discurso da ajuda, da filantropia e da caridade. 

Todo esse processo descreve o curso das transformações societárias 

vivenciadas nos países ocidentais regidos pelo regime capitalista, com desastroso 

desmonte das nações de capitalismo periféricos, em que daremos destaque a 

particularidade da sociedade brasileira, demonstrando a não-construção de um 

Estado de bem-estar social proposto pela Constituição Federal de 1988.  

Portanto, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que 

reatualiza aqueles direitos do homem, também foi resultado da luta de classes, 

trazendo muitos avanços na concepção de direitos e com isso fundamentando 

diversas leis que institucionaliza o direito de melhoria das condições de vida 

daqueles que não têm propriedade.  Assim, não se trata de negar os direitos 

conquistados/concedidos, pelo contrário, é fundamental questioná-los e defendê-los, 

lutando para que se efetivem para os não-proprietários.  Entretanto, se faz 

necessário superar a ingenuidade de acreditar que na sociedade, movida pela 

acumulação de capital, a “igualdade” e a “universalização” acontece para todas as 

classes sociais.  Contudo, é na contradição que as classes subalternas vão 

conquistando espaços, lutando pela garantia da igualdade e da universalização da 

cidadania através da “guerra de posição”.  Isto é possível porque a “guerra de 

posição” é uma guerra processual, que não requer armas, não objetiva tirar vidas 

para conquistar o poder (como na guerra de movimento), mas a conquista de 

hegemonia.  Porém, conforme explica Gramsci, “exige um reconhecimento do 

terreno e uma fixação dos elementos de trincheira e de fortaleza representados 

pelos elementos de sociedade civil, etc.” (Gramsci, 2000:263).  Para Gramsci, na 

concepção das classes subalternas – elementos da sociedade civil –, a “guerra de 

posição” deve se fundamentar na lutar contra-hegemonia do capital, que significa 

conquistar a hegemonia, almejando radicalizar a cidadania com a ampliação real 

democracia; o que implica erradicar com a divisão de classes.  Ou seja,  

 
a construção de hegemonia, considerada na ótica emancipatória das classes 
subalternas, conduz à ocupação dos espaços da sociedade civil e da sociedade 
política, levando á radicalização da democracia e à extinção do Estado capitalista.  
Quando a maioria da sociedade – a classe fundamental dos trabalhadores – estiver 
em condições de assumir a direção de sua própria história, não haverá necessidade 
de coerção e intervenção externa: terá chegado a era da ‘sociedade regulada’, onde 
cada um será capaz de ‘obedecer às leis formuladas por ele mesmo”, de se 
autodeterminar e elaborar coletivamente a “nova civilização” (Semeraro, 2001: 91-
92). 
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É com essa compreensão dialética da realidade social, concebendo a sua 

totalidade, que se fez necessário regatar a particularidade da constituição sócio-

histórica da cidadania na sociedade brasileira.  Para assim, contribuirmos com o 

debate sobre a questão da efetividade da “igualdade” e da “universalização” do 

direito à convivência familiar e comunitária na sociedade regida pelo capital (hoje, 

sob hegemonia do capital financeiro), com destaque para a particularidade do direito 

das crianças e adolescentes de viver em família. 

 

 

 

1.4. O direito na lei: uma institucionalização formal 
 

 

No Brasil, a constituição da cidadania como direito universal também 

acontece num espaço contraditório de concessões/conquistas, sendo, 

principalmente, a classe trabalhadora a protagonista da luta para a 

institucionalização formal da “cidadania plena”, que representou o reconhecimento 

da igualdade e da universalização dos direitos civis, políticos e sociais.  No entanto, 

conforme afirma Coutinho (1997), “a cidadania não é dada aos indivíduos de uma 

vez para sempre, não é algo que vem de cima para baixo, mas é resultado de uma 

luta permanente, travada quase sempre a partir de baixo, das classes subalternas, 

implicando um processo histórico de longa duração” (pp. 146). 

Neste contexto, a Constituição Federativa do Brasil de 1988 traz muitos 

avanços no sentido da ampliação da cidadania, institucionalizando a igualdade e a 

universalização dos direitos civis, políticos e, principalmente, sociais.  Entretanto, a 

sua institucionalização formal, resultado de uma relação complexa e conflituosa de 

lutas, própria de uma sociedade de classes, nos coloca novos desafios para a 

garantia de direitos via políticas públicas.  Isto porque a Constituição Federal surge 

num cenário de enfrentamento da crise econômica, e não podemos esquecer que, 

ancorado no projeto ideo-político neoliberal, traz como estratégias três grandes 

metas para manter o curso da acumulação de capital, conforme sintetizado por 

Montaño (2003): o combate ao trabalho, fragilizando o poder da classe 
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trabalhadora e acirrando a exploração com a destituição de direitos conquistados; o 

processo de reestruturação produtiva, conforme análise de Harvey (2001), que 

tem como protagonismo a “acumulação flexível”, e a “reforma” (contra reforma) do 
Estado, que deve se adequar às exigências do mercado28. 

Neste sentido, se tomarmos como referência as dimensões de cidadania – os 

direitos civil, político e social – definidas pelo Liberal T. H. Marshall (1967) 29, 

veremos que, no Brasil, em 1988, a institucionalização formal da ampliação dos 

direitos constituída em meio ofensiva neoliberal, não tem garantido, no “plano real”, a 

igualdade e universalização dos direitos, apresentando muitos limites para a 

realização da “cidadania plena”.  

O histórico da configuração da cidadania, no contexto brasileiro, é muito bem 

exposto por Murilo de Carvalho (2003), que descreve os caminhos “tortuosos” para a 

construção do conceito e o ponto de chegada ao “ideal da cidadania plena” 

formalmente institucionalizada, mas não garantida. De acordo com a sua análise, a 

construção da “cidadania” não tem um seguimento linear e apresenta avanços e 

retrocessos no seu desenvolvimento; pois essa construção acontece de acordo com 

o contexto sócio-histórico-cultural de cada país, com “a maneira como se formaram 

os Estados-nação condiciona a construção da cidadania. Em alguns países, o 

Estado teve mais importância e o processo de difusão dos direitos se deu 

principalmente a partir da ação estatal.  Em outros, ela se deveu mais à ação dos 

próprios cidadãos” (Ibid.:12).   

Com essa análise, mesmo tendo como paradigma de referência o conceito de 

cidadania definido por Marshall (1967), diferente da cronologia inglesa, no Brasil, a 

seqüência da conformação dos direitos civis, políticos e sociais é totalmente 

invertida.  Como destaca Murilo de Carvalho (2003), aqui não podemos aplicar o 

modelo inglês; esse só nos serve como uma referência de análise.  Isto porque 

tivemos, no mínimo, como expõe o autor, duas diferenças importantes na 

constituição do “ideal de cidadania universalizada”.  Como evidencia,  

                                            
28 Cf. Montaño, 2003; Behring, 2000; Antunes, 2000; Anderson, 1998; Meneleu Neto, 1996; Teixeira, 1996 e 
Netto, 1995. 
 
29 Estamos tomando como referência os estudos realizados por Marshall sobre a configuração da cidadania na 
sociedade moderna, uma vez que a obra do autor – “Cidadania, Classe Social e Status” – se tornou paradigma 
de análise para os estudiosos do tema. Marshall tem por base a seqüência cronológica inglesa, descrevendo que 
o conceito de cidadania começou a se configurar com a legitimação dos direitos civis, no século XVIII; depois dos 
direitos políticos, no século XIX, e, finalmente, dos direitos sociais, no século XX. 
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a primeira refere-se à maior ênfase em um dos direitos, o social, em relação aos 
outros.  A segunda refere-se à alteração da seqüência em que os direitos foram 
adquiridos: entre nós o social precedeu os outros.  Como havia lógica na seqüência 
inglesa, uma alteração dessa lógica afeta a natureza da cidadania.  Quando falamos 
de um cidadão inglês, ou norte-americano, e de um cidadão brasileiro, não estamos 
falando exatamente da mesma coisa (Ibid.:11-12). 

 

E não poderíamos considerar nenhuma semelhança; pois a configuração da 

cidadania, hoje pensada e institucionalizada na Constituição Federal, originou-se do 

desenvolvimento sócio-histórico-cultural do Estado brasileiro.  Portanto, para 

entendermos a essência da cidadania brasileira e do direito, cabe considerar que o 

Estado brasileiro traz uma história do patrimonialismo institucionalizado; ou seja, da 

utilização dos recursos e das instituições públicas para atender interesses privados; 

fato que se inicia, em 1822, com a proclamação da independência e que ainda não 

foi superado na contemporaneidade, mas que apresenta novas dimensões no 

decorrer da história.  O patrimonialismo se enraizou porque o Estado nacional 

brasileiro foi, estrategicamente, projetado e organizado como um Estado colonialista, 

formado a partir de uma burocracia com concepções do absolutismo português.  

Neste sentido, a constituição da esfera pública e a configuração dos direitos, 

principalmente, os sociais, no Estado brasileiro, vêm carregadas dessa concepção 

de apropriação do público para atender interesses privados, tornando-se mais um 

desafio a sua superação.   

Os direitos conquistados/concedidos e instituídos são tratados como 

“benefícios”, fazendo parte de um jogo de interesses políticos e particulares, e sendo 

tratados e transmitidos às classes subalternas como se fosse “favor”. Um exemplo 

cabal desta lógica é com relação aos serviços públicos que se tornam serviços 

gratuitos, como se não fossem efetivados com dinheiro público.  

Aqui, também cabe destacar os dois processos de ditadura, pela qual a 

história brasileira foi desenhada30.  Tivemos a “ditadura de Vargas”, instaurada em 

1937 (o Estado Novo), que marcou, contraditoriamente, avanços no campo dos 

direitos sociais.  Com o acirramento da “questão social”, demarcada na década de 

1930 – década de alianças liberais e período de industrialização do país – o 

governo, para manter a legitimidade, se vê obrigado dar concessões no campo dos 

                                            
30 Para uma maior compreensão desse período, consultar Rojas Couto (2004: 93-137), que, ao discutir direito 
social e assistência social, apresenta uma excelente síntese dos dois momentos de ditadura vivenciados pela 
sociedade brasileira. 
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direitos sociais em resposta a luta da classe trabalhadora organizada através dos 

sindicatos, mas restringindo os direitos políticos e civis31.  Isto é compreensivo já que 

“Revolução de 1930” significou uma contra-revolução; ou seja, foi um movimento 

“pelo alto”, realizado pela oligarquia latifundiária, representando uma “revolução 

passiva” – nos termos de Gramsci –; ou seja, sem a participação da classe 

trabalhadora.  Neste sentido, podemos dizer que foi na “ditadura Varguista” que os 

direitos sociais começaram a institucionalizar-se.  No entanto, esse período, 

representa uma época de construção, conforme destaca Guilherme dos Santos 

(1979), da “cidadania regulada”.  Uma cidadania destinada àqueles que possuíam a 

“carteira de trabalho assinada”; pois os direitos sociais não eram tratados como 

direitos de todos, mas de algumas categorias organizadas que negociavam com o 

governo. 

O período da ditadura militar (1964-1985) também representou uma fase de 

ampliação dos direitos sociais em detrimento dos direitos políticos e civis.  Foi um 

período que acabou acirrando as tensões sociais, tendo, como resultado, a luta por 

uma nova organização sócio-política que pudesse viabilizar a tão sonhada 

“universalização” e a “igualdade” no acesso aos direitos civis, políticos e sociais, 

alcançando a “cidadania plena”.   

Cabe, aqui, também ressaltar que, embora a cidadania seja uma experiência 

antiga, que fez parte das relações entre os gregos clássicos, período antes de 

Cristo, a “dimensão universal” surge, precisamente, no mundo moderno (cf. 

Coutinho, 1997), tendo como protagonista principal, na luta pela ampliação dos 

direitos, a classe trabalhadora.  No Brasil, esta luta teve grandes repercussões, na 

segunda metade do período da ditadura militar, como um movimento de resistência 

em favor do regime democrático.  Com a militância dos trabalhadores (através dos 

                                            
31 Cabe salientar que as restrições do acesso aos direitos civis e políticos já se efetivavam muito antes da década 
de 1930.  E os direitos sociais eram viabilizados escassamente, com o caráter de favor pelo Estado e pelas 
instituições filantrópicas ligadas à igreja e financiadas com dinheiro público, pois, até a segunda metade do 
século XIX, a igreja católica atendia, por missão da caridade, os mais pobres (ver Pilloti, F. e Rizzini, I. (org.) - A 
arte de governar crianças: a história das políticas sociais, da legislação e da assistência à infância no Brasil).  
Ainda como destaca Murilo de Carvalho (2003), na primeira República, a ortodoxia liberal limitava a ação do 
Estado e limitava a sua atuação na área social.  Contudo, neste período, conforme afirma o autor, havia “um 
grupo influente que destoava do liberalismo dominante e propunha a adoção de ampla legislação social” 
(2003:110), que influenciou a legislação da década de 1930.  Esse grupo representava os positivistas que 
estavam apoiados na tese de Augusto Comte, a qual, com relação à questão social, “dizia que o principal 
objetivo da política moderna era incorporar o proletariado à sociedade por meio de medidas de proteção ao 
trabalhador e a sua família” (Ibid. 111).  Assim, o positivismo ortodoxo, no Brasil, afastava-se das correntes 
socialistas, e traz como proposta a cooperação entre os trabalhadores e patrões, buscando soluções pacíficas 
para os conflitos, pois “ambos deviam agir de acordo com o interesse da sociedade, que era superior aos seus” 
(ibidem. 111). 
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sindicatos), dos estudantes e professores, dos partidos de esquerda, dos setores 

progressistas da igreja católica e de diversos movimentos sociais32, o país passa por 

intensos conflitos – que levaram muitos ao exílio em outros países e a morte de 

muitos militantes – na busca pela redemocratização e ampliação da cidadania, a fim 

de garantir a universalização dos direitos dentro da ordem capitalista. 

Como podemos analisar, “a cronologia e a lógica da seqüência descrita por 

Marshall foram invertidas no Brasil. Aqui, primeiro vieram os direitos sociais, 

implantados em período de supressão dos direitos políticos e de redução dos 

direitos civis por um ditador que se tornou popular” (Murilo de Carvalho, 2003:219), 

depois, tivemos o longo período de ditadura militar que também investiu na 

ampliação dos direitos sociais.  Agora, a ampliação dos demais direitos civis e 

políticos e a questão da universalização dos direitos socais, devendo ser garantido 

via políticas sociais públicas, só se institucionalizam formalmente na Constituição 

Federal de 1988. 

Na configuração da Constituição vigente, está organizado o título “Da Ordem 

Social”, que trouxe como inovação o tripé da Seguridade Social (saúde, previdência 

e assistência social) e novas diretrizes para a Educação; para a Cultura; para o 

Desporto; para a Ciência e Tecnologia; para a comunicação social; para o meio 

ambiente; para a família, criança, adolescente e idoso, e para os povos indígenas.  

Inovação que institucionaliza a “igualdade” e a “universalização” dos direitos sociais, 

ressaltando que todos têm o igual direito ao acesso a bens e serviços sociais, além 

do direito de viver com dignidade e em família, independente das condições sociais 

e econômicas. 

Contudo, depois de um longo processo de luta pela universalização da 

cidadania e dos direitos sociais na ordem societária burguesa, a materialização de 

uma Lei maior esbarra com a fase de reestruturação do capital, inviabilizando a 

possibilidade de construir um “Estado de Bem Estar Social”.  E é evidente tal 

acontecimento, pois a década de 1980 foi, nos países capitalistas do primeiro 

mundo, um período de implementação do projeto neoliberal, no seu sentido mais 

amplo, sendo a reestruturação produtiva parte do enfrentamento da crise econômica 

deflagrada em 1973.   Como destaca Havey, “as décadas de 70 e 80 foram um 

                                            
32  Neste período, alguns dos movimentos sociais, que se destacaram, foram: o Movimento Nacional de Meninos 
e Meninas de Rua (MNMMR), o Movimento Negro, o Movimento Indígena, o Movimento dos Trabalhadores 
Metalúrgicos e, em 1984, ganha força o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). 
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conturbado período de reestruturação econômica e de reajustamento social e 

político” (2001: 140). 

Neste sentido, embora a Constituição Federal tenha representado a 

formalização da construção da democracia na sociedade brasileira, no capitalismo, a 

“igualdade” e “universalização” dos direitos institucionalizados não se efetivam via 

políticas públicas, demonstrando que não se trata de uma construção democrática 

pautada na “cidadania plena”.  A “igualdade”, instituída na Constituição Federal 

vigente em meio políticas sócio-econômicas neoliberais, por si só, já apresenta 

limites para a universalização da cidadania. Isto porque, à medida que, 

contraditoriamente, propõe que todos os homens são iguais perante a Lei, a 

universalidade não se aplica a todos os direitos, como por exemplo, destacamos o 

caso da previdência social que se limita aos que estão inseridos no mercado formal 

de trabalho e/ou que contribuem como trabalhador autônomo e, concomitante a esta 

condição, a assistência social é limitada a manutenção da ordem capitalista33, uma 

vez que se propõe reduzir a “desigualdade social” (Título I, art. 3º., inciso III), 

realizando um dos objetivos dos princípios fundamentais da CF de 1988. 

Portanto, seria utopia acreditar que a “justiça social”, pregada na ordem do 

capital, fosse garantir a universalização dos direitos e acesso igualitário a todas as 

classes sociais.  Pois este é um sistema que tem que manter certo nível de 

desigualdade social para funcionar, que pode ser mais ou menos intenso, 

dependendo das necessidades do processo de acumulação de capital.  Conforme 

explica o próprio Marshall, em seus estudos, que configuração da cidadania na 

sociedade moderna se deu concomitante ao desenvolvimento do capitalismo, “que é 

um sistema não de igualdade, mas de desigualdade” (1967: 76).  Aí se encontra 

parte da contradição inerente de uma sociedade de classes. 

Assim, ainda que partidos políticos, seja de esquerda e/ou de direita, 

apregoem, retoricamente, que vão trabalhar pela “igualdade social a favor do povo”, 

defendendo a “justiça social”, essas defesas não se preocupam, necessariamente, 

com a universalização dos direitos e acesso igualitário, e sim com a garantia da 

propriedade privada e a legitimação da ordem burguesa. 

 

                                            
33 Sobre as determinações e mediações sócio-históricas que permeiam a trajetória da política de assistência 
social brasileira como política pública de manutenção da desigualdade social, estaremos discutindo no próximo 
capítulo. 
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1.4.1. A retórica da universalização dos “direitos humanos” na sociedade brasileira 

 

 

Nesta direção, foi construído o primeiro Programa Nacional dos Direitos 

Humanos, implantado, em 1996, no governo ex. presidente Fernando Henrique 

Cardoso, constituindo-se uma importante abertura à valorização dos direitos 

humanos na implementação de políticas sociais.  Contudo, mesmo que FHC tenha 

lhe dado o status de política pública governamental, “sem abdicar de uma 

compreensão integral e indissociável dos direitos humanos, o Programa atribui maior 

ênfase aos direitos civis, ou seja, os que ferem mais diretamente a integridade física 

e o espaço de cidadania de cada um” (Brasil, PNDH, 1996:11).  Na sua primeira 

gestão (1995-1998), deixa explícito a orientação da sua política governamental, 

ficando evidenciado a preocupação em preservar a liberdade individual e, 

consequentemente, a propriedade privada. 

A direção social do primeiro governo FHC estava clara, o compromisso era 

com a garantia dos direitos individuais e proporcionar abertura ao “livre mercado”; 

daí a proposta do PNDH defender a garantia dos direitos civis em detrimento dos 

direitos sociais e políticos, fragmentando a conceito de cidadania defendido pelo 

liberal Marshall (1967) e desconsiderando a “cidadania plena” institucionalizada na 

Constituição Federal de 1988.  Vários intelectuais34, críticos desse primeiro governo 

FHC, avaliam que essa gestão foi, o que eles chamam, “o desmonte da Nação”, 

sendo um retrocesso no campo da ampliação da cidadania, que colide com os 

avanços sociais apresentados com Constituição Federal.  Essa dinâmica de governo 

estava em consonância com a mundialização do processo de reordenamento do 

capital, que colocava em questão a “crise do Estado de bem-estar social”.  Como 

destaca Netto,  

 
no Brasil, criavam-se mecanismos político-democráticos de regulação da dinâmica 
do capitalista, no espaço mundial tais mecanismos perdiam vigência e tendiam a ser 
substituídos, com a legitimação oferecida pela ideologia neoliberal, pela 
desregulamentação, pela flexibilização e pela privatização – elementos inerentes à 
mundialização (globalização) operada sob comando do grande capital (1999: 77). 

 

                                            
34 Cf. o livro “O desmonte da nação: Balanço do Governo FHC” – organizado por Ivo Lesbaupin, Petrópolis, RJ – 
Vozes, 1999. 
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Para caminhar na mesma direção, o projeto político-social desenvolvido por 

FHC acaba inviabilizando, conforme preceituado pela Constituição de 1988, a 

construção de um Estado forte no âmbito social, capaz de garantir a 

“universalização” dos direitos sociais através de políticas públicas efetivas. 

Já no seu segundo governo (1999-2002), o PNDH passou por um processo 

de revisão, que não deixou de ter um avanço, uma vez que destaca os direitos 

sociais e culturais no processo de “promoção e proteção dos direitos humanos”, 

“atendendo a reivindicação formulada pela sociedade civil por ocasião da IV 

Conferência Nacional de Direitos Humanos, realizada em 13 e 14 de maio de 1999 

na Câmara dos Deputados, em Brasília” (Brasil, PNDH II, 2002).  Contudo, essa 

revisão que formaliza a elevação dos “direitos econômicos, sociais e políticos ao 

mesmo patamar de importância dos direitos civis e políticos” (ibid.) deixa brechas 

para que as ações governamentais centrem-se nos “direitos” econômicos e civis 

daqueles que controlam o mercado.  E foi nessa direção adotada por FHC na sua 

segunda gestão governamental. 

No entanto, PNDH II, que teve um período delimitado de 2002-2007, amplia 

as propostas de ações governamentais, servindo de parâmetro e orientação para 

planejamento e desenvolvimento de políticas sociais, na medida em que formaliza 

como objetivo  

 

apoiar a formulação, a implementação e a avaliação de políticas e ações sociais 
para a redução das desigualdades econômicas, sociais e culturais existentes no 
país, visando à plena realização do direito ao desenvolvimento e conferindo 
prioridade às necessidades dos grupos socialmente vulneráveis (Brasil - PNDHII 
2002). 

 

Neste sentido, devendo passar neste ano de 2007 por uma revisão, o 

Programa que começou a vigorar com o governo de FHC, encontrar-se em vigência 

no governo do atual presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva.  Entretanto, 

não podemos dizer que o governo Lula seja “fotocópia” do governo anterior, uma vez 

que adota o investimento na área social – contrário daquele que realizou vários 

cortes de recursos para os programas sociais (cf. Netto, 1999) –, focando nas 

políticas compensatórias e seletivas (vide o Programa Bolsa Família).  Com o slogan 

de “combate a fome”, o governo Lula ganha legitimidade e conquista a reeleição.  

Porém, não deixou de ter similitude com o governo FHC, pois – embora busque a 

legitimidade através das políticas compensatórias – seu governo dá prosseguimento 
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à agenda neoliberal, criando, em nome do “crescimento econômico”, um campo fértil 

para o mercado financeiro (cf. Iamamoto, 2007).  Neste contexto, as ações 

governamentais, pós Constituição Federal de 1988, só vêm aumentando os limites 

para a efetivação da “universalização” dos direitos e, assim, a construção da 

“cidadania plena”.   

Contudo, quando começamos a refletir sobre os direitos concedidos e 

conquistados, aprovados como universais (“todos são iguais...”), indagamos se 

atribuir um sentido formal a “igualdade” garante a universalização dos direitos civil, 

político e social, além de pensarmos no real sentido que tem a “igualdade” e a 

“universalização” expressas na Lei.  Ainda, questionamos a operacionalização 

desses princípios na sociedade contemporânea, visualizando se, na prática, essa tal 

“universalização” institucionalizada acontece.  E aqui, estamos pensando na política 

de assistência social, que tem como princípio fundamental proporcionar o acesso, 

dos usuários dos seus serviços, às demais políticas setoriais, garantindo a 

universalização dos direitos sociais.  No entanto, entendemos que essa política só é 

necessária na ordem do capital, funcionando para manutenção da desigualdade 

social e para legitimação da ordem.  Neste sentido, será que o Estado, via política de 

assistência social, pode garantir a “universalização” e a “igualdade social”?  E, no 

caso do “direito social à convivência familiar e comunitária”, será que todas as 

crianças, adolescentes e famílias têm esse direito garantido numa sociedade que se 

mantém através das desigualdades sociais? 

Não precisamos ir muito longe para obtermos as repostas dessas indagações. 

Cabe observarmos o nosso cotidiano, e logo perceberemos que a “igualdade” 

pleiteada na sociedade de classes é muito diferente da “igualdade” que tem como 

objetivo a “universalização” dos direitos, demonstrando que a própria Constituição 

Federal Brasileira – embora traga como proposta a construção de um Estado de 

direito democrático – é regida por uma contradição implícita.  Também é importante 

salientar que essa “igualdade”, tão debatida, tem um posicionamento unilateral, 

conforme foi defendida na Revolução Francesa, e que não é proposta para a 

construção de uma sociedade sem classes. 

Por isso, é importante indagar o cotidiano para além da sua aparência 

feitichizada, e assim entendermos a essência sócio-histórica das seqüelas ou 

refrações da “questão social”, sem cair no discurso culpabilizador dos indivíduos 

sociais e “satanizador do setor público” (Borón, 1998).  Só assim, poderemos 
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começar a entender o motivo pelo qual a “universalização” e a “igualdade social” não 

atingem todas as classes sociais; e se, de fato, fora dessa ordem social, a 

“igualdade” aconteceria.  Daí fez-se necessário uma investigação teórica e análise 

atenta da realidade concreta, do movimento real da história, considerando a sua 

totalidade – incluindo as suas dimensões universais e particulares – para remontar 

todo o seu desenvolvimento, no plano da abstração, e avançar do empírico ao 

concreto pensado. 
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CAPÍTULO II 
 

POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO BRASIL CONTEMPORÂNEO: 
UNIVERSALIZAÇÃO DA PRECARIZAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS 

 
 

A crítica arrancou as flores imaginárias 
que enfeitavam as cadeias, não para que 
o homem use as cadeias sem qualquer 
fantasia ou consolação, mas para que 
liberte das cadeias e apanhe a flor viva. 

 
Karl Marx 

 

Na Constituição Federal de 1988, significou um grande avanço o 

reconhecimento formal da assistência social como direito e política pública de 

Seguridade Social.  Uma luta que foi protagonizada pelas classes subalternas 

através dos movimentos sociais, da sociedade civil organizada e de todos àqueles 

que defendiam a ampliação da cidadania.  É quando, no plano formal, a assistência 

social sai do patamar da ajuda, da filantropia, da caridade e coloca em pauta a 

questão da “universalização dos direitos” em prol da garantia do igual direito à 

cidadania.  Isto porque, conforme expõe Vianna (2000), com a seguridade social na 

sua condição de pacto, a cidadania é percebida como uma medida de igualdade, 

que extrapola o plano formal, devendo ter um caráter substantivo.  Ou seja, um 

caráter que tenha organicidade na prática cotidiana de efetivação das políticas 

sociais desenvolvidas para garantir direitos, devendo ser o Estado “o guardião dos 

direitos coletivos” (Ibid. 2000:11). 

Portanto, ao sinalizar a assistência social como parte integrante da 

seguridade social e meio de acesso aos demais direitos sociais, não significa que 

estaremos, aqui, fazendo uma dissertação sobre o histórico da assistência social e, 

muito menos, analisando seus avanços e retrocessos ao longo da história.  Até 

porque, estaríamos sendo repetitivos, uma vez que, no Brasil, existe uma vasta 

literatura sobre o assunto35.  Assim sendo, orientados pela “universalização” dos 

                                            
35 Sobre a assistência social brasileira, podemos destacar alguns textos: Faleiros (1995) – “A política social do 
Estado capitalista: as funções da previdência e da assistência social”; Sposati et al, (1995) – “Os direitos [dos 
desassistidos] sociais”; Sposati (org.) (1995) – “Carta Tema: A assistência social no Brasil 1983-1990” ; Alayón 
(1995) – “Assistência e assistencialismo”; Mota (1995) – “Cultura da crise e seguridade social”; Menezes (1998) – 
“Em busca da teoria: política de assistência pública”; Yazbek (1999): “Classes subalternas e assistência social”; 
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direitos sociais – em particular do “direito à convivência familiar e comunitária” –, 

estamos pensando a assistência social brasileira com maior enfoque na Política 

Nacional de Assistência Social do Governo Lula (aprovada em 2004), que traz a 

“centralidade na família” como direção para intervenção social pública.  Ainda, ao 

analisar a PNAS, estamos considerando a contradição presente na sua gestão com 

a implantação do SUAS (Sistema Único de Assistência Social), que supostamente 

“inova” com a proposta de materializar a LOAS para garantir direitos sociais; no 

entanto, tem demonstrado ser, na prática, mais um mecanismo de controle/vigilância 

dos pobres.  Nesta lógica, além de considerar o processo sócio-histórico da 

assistência social no Brasil, compreendê-la na atualidade de hegemonia do capital 

financeiro e de “deteriorização” dos direitos sociais, nos demanda questionar tal 

“focalização na família”.  Focalização – que responsabiliza/culpabiliza a família – 

legitimada através do resgate do “direito à convivência familiar e comunitária”, 

regulamentado na Constituição Federal de 1988, na Lei Orgânica de Assistência 

Social e no Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Contudo, é importante considerar que, no cenário contemporâneo de 

hegemonia do capital fetiche (conforme analisa a professora Iamamoto, 2007), a 

política de assistência social é, supostamente, planejada para atuar na garantia do 

direito de viver em família e em comunidade, devendo ser articulada com as demais 

políticas setoriais, conforme propõe a Lei Orgânica da Assistência Social (Lei 

Federal nº. 8.742/1993); ou seja, a “universalização dos direitos sociais, a fim de 

tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas” 

(art. 4ª inciso II).  No cenário atual, entender essa contradição é de extrema 

urgência, desvendando a direção ideo-política implícita na instituição formal da 

política nacional de assistência social e os desdobramentos na sua materialização, 

que percebemos que não garante a universalização dos direitos. 

Conforme destaca Bobbio, ao analisar o universo dos direitos é fundamental 

fazer a distinção entre teoria e prática dos mesmos.  Segundo o autor, pensando na 

realização do direito, “deve-se ter em mente, antes de mais nada, que teoria e 

prática percorrem duas estradas diversas e a velocidades muito desiguais” (Bobbio, 

                                                                                                                                        
Schons (1999) – “Assistência Social entre a ordem e a ‘des-ordem’”; Pereira (2000) – “Necessidades Humanas: 
subsídios à crítica dos mínimos sociais”; Boschetti (2001) – “Assistência Social no Brasil: um Direito entre 
Originalidade e Conservadorismo”; Mestriner (2001) – “O Estado entre a filantropia e a assistência social”; Couto 
(2004) – “O direito social e a assistência social na sociedade brasileira: uma equação possível?”; Revista Serviço 
Social e Sociedade (vários números), dentre outros. 
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1992:67).  Entretanto, cabe aqui esclarecer que não pactuamos com a justificativa 

de Bobbio sobre a “não universalização” dos direitos sociais, que, na sua 

concepção, é natural em função das “diferenças” e não das desigualdades sociais36.  

Porém, com relação à Lei – quando analisamos o movimento real da história – isso 

fica evidente, pois, realmente, teoria e prática estão muito distantes na efetivação 

dos direitos.  Já com relação à política planejada para operacionalizar os direitos 

contidos na Lei, a prática tem que efetivar a teoria; o que nos demanda entender a 

sua essência, que está carregada de ideologia do projeto societário hegemônico.  

Sendo assim, nossa análise está centrada nesta questão, na qual a política social 

pública, além de ser conquista, também é instrumento de hegemonia da classe 

dominante. 

Portanto, a fim de captar/compreender a relação dialética que implica a 

garantia de direitos, ao analisar a implementação de uma política social, é 

fundamental analisar as mediações sócio-históricas, que conjugam continuidades e 

rupturas, no caso da política de assistência social, hoje, mais continuidades do que 

rupturas.  Nesse sentido, é fundamental ressaltar que a “centralidade na família”, 

enfocada pela PNAS 2004, vem na lógica da culpabilização e controle dos 

indivíduos sociais, baseada no modelo de assistência social norte-americano que se 

realiza através da “punição dos pobres” (Cf. Wacquant, 2003).  Então, podemos 

dizer que estamos vivemos uma reatualização do conservadorismo através da 

americanização da assistência (Cf. Vianna, 2000). 

                                            
36 Norberto Bobbio é um autor que se destaca por sua análise do direito, precisamente, na obra A Era dos 
Direitos.  Segundo ele, na “sociologia do direito do homem” é fundamental fazer a distinção entre teoria e prática.  
No entanto, ele justifica a desigualdade social, quando defende que a universalidade não acontece para todos os 
direitos sociais, pois, na sua concepção, “só de modo genérico e retórico se pode afirmar que todos são iguais 
com relação aos três direitos sociais fundamentais (ao trabalho, à instrução, à saúde)” (ibid. 1992:71).  Isto 
porque, para Bobbio, por exemplo, “com relação ao trabalho, são relevantes as diferenças de idade e de sexo; 
com relação à instrução, são relevantes diferenças entre crianças normais e crianças que não são normais; com 
relação à saúde, são relevantes diferenças entre adultos e velhos” (Bobbio, 1992:71).  Ou melhor, ele está 
pensando a não universalização dos direitos sociais a partir de uma análise fragmentada da história e de uma 
autonomização da esfera do direito individual e social; justificando que a igualdade não é possível, na atribuição 
desses direitos, em função das diferenças específicas, que podem ser pessoais ou sociais.  Nesta lógica, Bobbio 
não está pensando a questão da não universalização dos direitos sociais na prática, como expressão das 
desigualdades sociais promovidas por uma sociedade de classes.  Na sua argumentação, o autor está buscando 
convencer que não é possível a universalização dos direitos sociais, porque, para ele, a questão das “diferenças” 
(a nosso ver, das “desigualdades sociais” promovidas pelo capital) já está dada na “realidade social”.  Assim, 
está propondo que se tenha acesso de forma igual cada qual ou cada grupo dentro da sua especificidade, e nós 
diríamos, de acordo com sua classe social.  No entanto, nem de acordo com a sua classe social, pois sabemos 
que as políticas sociais públicas, que deveriam materializar os direitos preceituados na Lei, não atendem os 
direitos fundamentais das classes subalternas. 
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2.1. A “universalização” dos direitos sociais e a regulamentação da LOAS: a 
dialética entre o formal e o concreto 
 

 

Conforme já sinalizamos, a Constituição Federal de 1988 consagra um 

grande avanço social, representando a concretização formal da “cidadania plena”, 

que tem como referência a fundamentação filosófico-político da cidadania moderna 

liberal a partir da concepção marshalliana, conformando, em seu texto, a 

universalização da “igualdade” dos direitos civil, político e social (“Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza” - art. 5º da CF 1988).  No entanto, 

temos que relembrar que, para a instituição jurídica da garantia da “universalização” 

da cidadania, a Constituição foi resultado de um processo de 

 
lutas conduzidas, por duas décadas, pelos setores democráticos: sem ferir a ordem 
burguesa (no interior da qual é impensável eliminar a exploração dos trabalhadores 
e a reprodução da miséria), ela assentou os fundamentos a partir dos quais a 
dinâmica capitalista poderia ser direcionada de modo a reduzir; a níveis toleráveis, o 
que os próprios seguimentos das classes dominantes então denominam de ‘dívida 
social’ (Netto, 1999: 77). 

 

Nesta lógica, no interior da relação dialética de concessão-conquista, foi 

possível formalizar a “universalização da igualdade” na garantia dos direitos e 

ratificar os princípios do projeto societário do capital.  Portanto, sem abalar a 

legitimidade da ordem, assim, se deu, no Brasil, a configuração do padrão de 

proteção social de caráter universalista, com fins redistributivo.  Ou seja, como 

sintetiza Vianna,  

 
o conceito de seguridade, a universalidade da cobertura e do atendimento, a 
uniformidade dos benefícios, a seletividade e a distributividade da proteção, a 
irredutibilidade dos valores pagos, a equidade na forma de participação no custeio, a 
diversificação da base de financiamento, o envolvimento da comunidade nas 
decisões e o caráter democrático e descentralizado da gestão foram princípios 
inscritos na Carta que, sem dúvida, responderam aos anseios mudancistas 
manifestos por vários segmentos da sociedade (2000:138). 

 

Portanto, com estas diretrizes, com a configuração formal de um Estado 

Democrático de Direito, através da Constituição de 1988 se institucionaliza a 

possibilidade da construção de um “Estado de bem-estar social”, vislumbrado na 

conformação do Título VIII Da Ordem Social, dispondo sobre a Seguridade Social, 

que “compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes 
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Públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à 

previdência e à assistência social” (Art. 194, Constituição Federal de 1988).  Assim, 

com a institucionalização do tripé da Seguridade Social, o objetivo primeiro é a 

“universalidade da cobertura e do atendimento”, conforme prescrito no parágrafo 

único, inciso I do Art. 194 da Constituição Federal. 

Na trajetória sócio-histórica da sociedade brasileira, essa foi a primeira vez 

que se formalizam, através de uma Carta Constitucional, os mecanismos político-

democráticos de regulação da dinâmica da organização capitalista.  No entanto, no 

mundo, “tais mecanismos perdiam vigência e tendiam a ser substituídos, com a 

legitimação oferecida pela ideologia neoliberal, pela desregulamentação, pela 

flexibilização e pela privatização – elementos inerentes à mundialização 

(globalização) operada sob o comando do grande capital” (Netto, 1999:77).  Pois a 

conquista institucionalizada da universalização dos direitos, devendo ser garantida 

através de políticas sociais públicas, vem num contexto de esgotamento do pacto 

fordista-keynesiano, que esteve vigente a partir do fim da II Guerra Mundial, 

momento que os países de capitalismo avançado assumem a construção do Estado 

de bem-estar social (Welfare State).  Contudo, em virtude das cíclicas crises do 

capitalismo, a ofensiva neoliberal, no contexto da crise econômica mundial 

deflagrada em 1973, foi uma estratégia de enfrentamento para fundamentar o 

processo de reordenamento do capital, promovendo profundas transformações no 

mundo do trabalho, refletidas na precarização das condições de vida das classes 

subalternas e, conseqüentemente, inviabilizando a universalização dos direitos, 

principalmente, dos direitos sociais37.  O que significa que a universalização dos 

                                            
37 É bem verdade que, no interior da sociedade de classes, não acontece a universalização dos direitos 
constitutivos da cidadania, pois é pautada no direito à liberdade individual (diga-se no direito a propriedade 
privada) para a sua garantia.  Isto fica evidenciado quando o direito político se resume ao direito de votar, uma 
vez que tiraram dos trabalhadores, por exemplo, o direito a greve, o direito de lutar por melhores condições de 
trabalho.  Como todos sabem, formalmente, o trabalhador tem esse direito garantido em Lei, que já está 
restringido no governo Lula (vide Site da CUT em “Direito de greve – Uma conquista necessária para a 
negociação” por Celso Woyciechowski - presidente da CUT-RS - 21.05.2007).  No entanto, quando fazem uso de 
tal direito, são reprimidos com os cortes dos seus salários.  Outro exemplo com relação ao direito civil, nós 
podemos ver a realidade dos seguimentos das classes subalternas que vivem nas comunidades faveladas da 
Cidade do Rio de Janeiro.  Percebemos que a sociedade já naturalizou e legitimou a violência patrocinada pela 
política de segurança do Governo Sérgio Cabral, que, em nome do “combate ao tráfico de drogas”, continua 
implementando as ações do governo anterior, reprimindo e matando os pobres, com o uso de carro blindado 
(“caverão”) e armas de guerra.  Tudo isso com o apoio do Governo Federal.  O direito à igualdade, à liberdade e 
o direito à vida, neste contexto, não são respeitados pelo Estado. São ações governamentais, que tendem a 
criminalizar a pobreza e que desconsideram a própria Declaração dos Direitos Humanos.  A partir desta leitura, 
para compreensão da realidade concreta, no próximo capítulo, ao tratarmos da questão do direito à convivência 
família e comunitária, destacamos a questão do tráfico de drogas nas favelas e ações da política de segurança 
como mediações sócio-históticas que promovem a “ruptura do vínculo familiar”. 
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direitos sociais básicos não é garantida conforme instituída, dentre os quais 

podemos destacar: “a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a 

previdência social, a proteção á maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados” (Art. 06 da Constituição Federal de 1988).  Isto porque, o Brasil é 

tomado pela “onda neoliberal”, como bem destaca Couto, 

 
em pleno processo de efervescência da promulgação da Constituição de 1988 e das 
discussões críticas em torno de suas conquistas, o Brasil se tornou signatário do 
acordo firmado com organismos financeiros internacionais, como o Banco Mundial e 
o Fundo Monetário Internacional (FMI), por meio das orientações contidas no 
Consenso de Washington (2004:144). 

 

Fundamentado no projeto societário de corte neoliberal, o Consenso de 

Washington38 traz orientações que contrapõem a garantia da ampliação da 

cidadania.  Portanto, é nesse cenário que o Brasil formaliza os princípios 

constitucionais para a garantia da “igualdade” e da “universalização” dos direitos, 

objetivando, supostamente, a “cidadania plena”.  Contudo, contraditoriamente, na 

contramão da efetividade da “Constituição Cidadã”, no início da década de 1990, o 

país incorpora a ideologia neoliberal na condução da política, da economia e do 

social, precisamente, na curta gestão do governo do presidente Fernando Collor de 

Mello, que depois de deposto, foi substituído por Itamar Franco, que deu 

continuidade a proposta governamental do seu antecessor.  E o governo do 

presidente Fernando Henrique Cardoso fez questão de manter a proposta neoliberal. 

Conforme já apontamos no capítulo anterior, o governo FHC privilegiou o direito civil, 

o direito individual, na direção da sua gestão, sendo o norte, em 1996, do primeiro 

Programa Nacional de Direitos Humanos do Brasil.  Portanto, é importante ter claro 

que esses três governos seguiram orientações que se realizaram em detrimento da 

garantia da universalização dos direitos sociais, inviabilizando a implementação da 

Seguridade Social conforme preceitua a Constituição Federal de 1988. 

Com relação ao tripé da seguridade social, é oportuno relembrar que o 

Governo Collor de Melo apresentou muita resistência para regulamentar a Lei 

                                            
38 Assim, ficou conhecida a reunião realizada em Washington, precisamente, em 1989, entre os funcionários do 
governo norte-americano, os economistas latino-americanos e os organismos multilaterais (FMI, Banco Mundial 
e BID), com a finalidade de construírem as propostas – fundamentadas na experiência neoliberal dos EUA – para 
as reformas na América Latina.  “Suas propostas abrangiam dez áreas: disciplina fiscal, priorização dos gastos 
públicos; reformas tributárias; liberalização financeira; regime cambial; liberalização comercial; investimento 
direto estrangeiro; privatização; desregulação e propriedade intelectual” (Teixeira, 1996: 224).  Como afirma 
Teixeira (1996), podemos resumir essas dez áreas em duas: “redução do tamanho do Estado e abertura da 
economia”. 
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Orgânica de Assistência Social (Lei Federal nº.8.742/1993), que só foi sancionada 

em 1993 quando o presidente Itamar Franco assumiu o governo pós-impeachment.  

Este procedimento era fundamental para instituir as diretrizes da assistência social 

no seu status de direito social e política pública não contributiva.  Também, foi um 

momento histórico que já não era mais possível nega-la, pois transcorridos cinco 

anos depois de sancionada a Constituição Federal de 1988, o governo teria que, 

obrigatoriamente, regulamentá-la.  Conforme destaca Pereira,  

 
a decisão governamental de, finalmente, sancionar a LOAS, teve como indutores 
gestões do Ministério Público – o qual ameaçou mover ação de inconstitucionalidade 
por omissão, contra o chefe do executivo federal – e os escândalos divulgados pela 
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Orçamento, referentes aos criminosos 
desvios de verbas públicas da área da assistência social para esfera privada 
(2000:165). 

 

Mesmo assim, embora já instituída em termos jurídicos, a LOAS continuou 

sendo sufocada; fato evidenciado no governo subseqüente, que “priorizou o controle 

da inflação e a manutenção da estabilidade da moeda e encaminhou, como 

plataforma política, a necessidade de reformar o Estado” (Couto, 2004:148)39.  Com 

essa direção, o Governo FHC não fez diferente dos seus antecessores, pois mesmo 

chegando à presidência com a LOAS regulamentada, este aprovou e executou o 

“Programa Comunidade Solidária” (instituído pela Medida Provisória n º 813/1995) 

durante os seus dois mandatos, que pretendia substituir a Lei Federal.  De caráter 

inconstitucional, esse Programa só veio adequar a “solidariedade” ao ambiente 

neoliberal que se consolidou com o recuo do Estado de bem-estar social.  Isto 

porque, a “solidariedade”, no cenário contemporâneo, acaba sendo mais uma 

estratégia no processo de reestruturação produtiva, orientado para o capital 

financeiro; ou melhor,  

 
o discurso da solidariedade é fundamental para o neoliberalismo, porque acalma os 
conflitos sociais, permitindo recuperar a supremacia do mercado mansamente, em 
clima de pretensa cooperação globalizada.  Deixam-se de lado os conflitos sociais 
estruturais entre capital e trabalho, o processo voraz de concentração de renda e a 
exacerbação crescente da exclusão social40 (Demo, 2001: 65). 

                                            
39 Como destaca Pereira, o governo FHC, “na esfera econômica, o seu maior feito foi o controle da inflação por 
meio do Plano Real, que, ao adotar uma nova moeda – o real -, fixou artificialmente a cotação desta em relação 
ao dólar” (2000:165). 
 
40 Não se trata de entrar no debate sobre a utilização da categoria “exclusão social”, porém queremos registrar 
que partilhamos da tese defendida pelo professor José de Souza Martins (2002), que demonstra e comprova as 
debilidades deste “conceito” no entendimento da realidade social, que representa a análise dos integrados ao 
sistema capitalista e desistoricisa da contradição entre capital e trabalho.  Assim, entendemos que “a concepção 
de exclusão, que vem rapidamente tomando conta das orientações dos agentes de mudança, é o núcleo de uma 
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Assim sendo, a solidariedade, unida à caridade, desmonta as políticas sociais 

como meio para garantir direitos, e resgata o agradecimento pela “ajuda social” 

concedida a “poucos merecedores” (leia-se a alguns pobres).  A partir desta leitura, 

podemos dizer que o “Programa Comunidade Solidária” foi mais uma ação 

governamental na contramão da universalização dos direitos sociais, acabando por 

“substituir” e/ou existir paralelamente à Lei Orgânica da Assistência Social.  Em 

resumo, neste Programa, as ações foram gerenciadas para construção de uma 

política que incentivava a formação de um “exército de voluntários” em prol da 

solidariedade, incluindo aí também o incentivo à filantropia empresarial (ou 

“responsabilidade social”), que só tem como propósito a promoção das empresas 

solidárias na busca pelo aumento da acumulação de capital41. 

Precisamente, as ações assistenciais do “Programa Comunidade Solidária” 

eram focalizadas nos municípios mais pobres, desenvolvendo projetos 

assistencialistas, clientelistas, focalizados, seletivos (cf.Yazbek, 1998).  Portanto, a 

configuração do “Programa Comunidade Solidária” foi uma dessas estratégias que 

institucionalizado de forma que não garantia a descentralização político-

administrativa e o controle social com a participação dos usuários, também 

dificultava a implementação da assistência social enquanto um direito social e 

política pública; capaz de trabalhar o acesso de quem dela necessitar às demais 

políticas setoriais.  Ou seja, as estratégias de corte neoliberal do governo FHC – 

incluindo aí as “medidas provisórias” que também serviram de instrumento – 

construíram mecanismos que inviabilizaram (e continuam inviabilizando no governo 

Lula) a aplicabilidade da seguridade social, tal como aprovada na Constituição 

Federal. 

                                                                                                                                        
consciência social contraditória, muito centrada no tradicionalismo da utopia da comunidade, que esclarece e 
acoberta ao mesmo tempo quando aplicada à sociedade moderna e suas irracionalidades. Ela vem da tradição 
conservadora, embora seja hoje um patrimônio do que se poderia chamar de radicalismo da modernidade, o 
radicalismo ativista que não consegue chegar às verdadeiras raízes dos problemas sociais graves que o 
motivam, senão por vias indiretas” (Martins, 2002: 23). 
 
41 Nesta lógica, podemos destacar fundações criadas por empresas (Fundação Bradesco, Fundação Roberto 
Marinho etc.), que são conceituadas como parte integrante do “terceiro setor” por serem sem fins lucrativos e 
organizações não governamentais.  Cabe, aqui, destacar que compartilhamos da tese defendida pelo professor 
Montaño (2002) sobre o fenômeno “terceiro setor”, que vem se fortalecendo com o neoliberalismo.  Como bem 
destaca o autor, as “organizações da sociedade civil”, “o que é chamado ‘terceiro setor’, numa perspectiva crítica 
e de totalidade, refere-se a um fenômeno real, ao mesmo tempo inserido e produto da reestruturação do capital, 
pautado nos (ou funcional aos) princípios neoliberais: um novo padrão (nova modalidade, fundamento e 
responsabilidades) para a função social de resposta à “questão social”, seguindo os valores da solidariedade 
local, da auto-ajuda e da ajuda mútua” (2002:186) em detrimento dos direitos e da sua universalização. 
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Na verdade, a política de assistência social, executada com orientação do 

projeto ideo-político neoliberal, torna-se instrumento de manipulação e controle dos 

segmentos mais pauperizados das classes subalternas; portanto, não é planejada 

para “garantir” a universalização dos direitos sociais, conforme preceitua a LOAS.  É 

uma “política menor” para atender as necessidades reais dos pobres; contudo, é 

política de fundamental importância para a conquista da legitimidade do projeto 

societário em voga.  Nesta leitura, mesmo a assistência social sendo reconhecida, 

juridicamente, como direito social e política pública não contributiva – com a “missão” 

de universalizar direitos sociais, ela continuou (e continua) sofrendo enormes 

entraves para ser efetivada enquanto direito social de caráter universal, pois “é uma 

política em constante conflito com as formas capitalistas de organização social do 

trabalho” (Boschetti, 2001:32).  A relação das políticas sociais com o trabalho formal 

levou, durante muito tempo, ao não reconhecimento da assistência como direito 

social, já que esta era destinada àqueles considerados incapazes para o trabalho 

(geralmente idosos, crianças, deficientes físicos etc.)42.  Conforme destaca Boschetti 

(2001), em sua pesquisa, as políticas de assistência e previdência têm uma relação 

em comum com o trabalho, uma para atender os impossibilitados para o trabalho e a 

outra, de caráter contributivo, para garantir o acesso aos direitos previstos na 

Constituição Federal.  Dentro da normativa formal,  

 
o trabalho é o elemento que assegura a inclusão na previdência, definindo a 
natureza e o montante dos direitos existentes. Só tem acesso àqueles que, via 
trabalho, contribuíram diretamente para a previdência. De forma inversa, as 
prestações de renda asseguradas pela assistência são destinadas aos que, por 
algum tipo de incapacidade (idade e/ou deficiência) estão impossibilitados de 
trabalhar, assim, contribuir para a previdência (Boschetti, 2001:39)43. 

 

Nesta lógica, o Estado se responsabiliza apenas em desenvolver uma política 

de assistência clientelista, filantrópica, seletiva e focalizada nos mais pobres, não 

                                            
42As políticas sociais começaram a ser pensadas no período de transição do capitalismo concorrencial para o 
capitalismo monopolista (final do séc. XIX), em função do acirramento da “questão social”, tendo o Estado como 
mediador desse processo.  Neste contexto, ocorreram mudanças no papel do Estado, redimensionando as suas 
ações na regulação da relação capital X trabalho.  No Brasil, no período de industrialização (pós década de 
1930), já com implantação do capitalismo monopolista, as políticas sociais também surgem e se desenvolvem 
como estratégias de intervenção do Estado no enfrentamento da “questão social”, com acesso discriminado a 
recursos e a serviços sociais (Yazbek, 1999).  Neste contexto, o poder público se limitava a atender as 
demandas dos trabalhadores que estavam com contrato formal de trabalho, para garantir a sua reprodução 
social e material. 
 
43 Boschetti (2001) está se referindo ao Benefício de Prestação Continuada – o BPC, instituído na Lei Orgânica 
de Assistência social (Lei nº.8.742/1993), conforme destacado no seu art. 20. 
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atendendo “a quem dela necessitar” (CF 1988: art. 203).  Resumindo, verificamos 

que, embora a intervenção assistencial do Estado venha de longa data, a 

assistência social sempre sofreu (e sofre) muita resistência para ser reconhecida 

legalmente como direito social e política pública necessária, na ordem do capital, 

para amenizar as seqüelas da “questão social”. 

Ainda é importante pontuar que, a universalização também não acontece no 

desenvolvimento das demais políticas sociais públicas, uma vez que os direitos, que 

estas deveriam garantir, são comercializados para quem pode comprar no mercado, 

aí incluem a saúde, educação, previdência etc.44.  Portanto, nos deparamos com um 

momento de valorização do “cidadão-consumidor” (cf. Mota, 1995) e deslegitimação 

do “cidadão pleno”; ou seja, na consolidação da lógica do capital financeiro, valoriza-

se o cidadão que pode comprar serviços no mercado, ratificando a “naturalização” 

das desigualdades sociais.  Aí corroboramos com Mota (1995) que afirma que, com 

a seguridade social fundamentada na era da produção flexível, temos a formação, 

de um lado, do “cidadão-pobre” e, do outro, do “cidadão-consumidor”.  E é óbvia 

essa divisão. Conforme destaca Mota (1995), Mandel aponta que, como forma de 

solução para a crise do trabalho, o capital busca a solução na formação de uma 

“sociedade dual”, que, segundo ele, 

 
dividirá o proletariado atual em dois grupos antagônicos: aqueles que continuam a 
participar do processo de produção de mais-valia, vale dizer, do processo capitalista 
de produção, e aqueles que são excluídos deste processo, e que sobrevivem por 
outros meios que não a venda da sua força de trabalho aos capitalistas ou ao 
Estado burguês: assistência social, aumento das atividades independentes, 
camponeses parceleiros ou artesãos, retorno ao trabalho doméstico (1986:20-21 
apud. Mota, 1995: 134) 

 

Neste sentido, o “cidadão-pobre” se torna público da política de assistência 

social para ter, conforme instituído em Lei, acesso aos direitos sociais, que devem 

ser garantidos pelo Estado, diga-se: trabalho, saúde, educação, habitação dentre 

outros.  No entanto, considerando a mercantilização dos serviços sociais e o 

sucateamento das políticas sociais públicas, o que interessa para o capital é que 

esse “cidadão pobre” também se torne consumidor, mesmo fora do setor formal de 

trabalho.  E aí entra a assistência social, que não garante a universalização dos 

direitos sociais, mas se torna instrumento do capital, com a criação de força de 

                                            
44 Sobre as propostas do grande capital para a rede de proteção social ao cidadão, ver Mota (1995). 
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trabalho barata para o setor informal de trabalho45 e com a concessão de parcos 

benefícios em dinheiro.  Isto acontece porque, de fato, a universalização dos 

direitos, proposta na Constituição Federal, contrapõe aos interesses hegemônicos 

do capital, presentes no projeto societário vigente.  Portanto,  

 
o reconhecimento do direito não vem se constituindo atributo efetivo das políticas 
sociais e da Seguridade Social no país.  No vasto campo de atendimento às 
necessidades sociais das classes subalternas administram-se favores.  Décadas de 
populismo e clientelismo consolidaram uma ‘cultura’ tuteladora que não tem 
favorecido o protagonismo dos subalternizados ou sua emancipação (Yazbek, 1998: 
53). 

 

Nesta direção, a assistência social é ofertada pelo Estado como forma de 

“ajuda governamental” e/ou ofertada por quem deseja ser solidário, ajudar ou fazer 

caridade, muitas vezes, com financiamento público (por exemplo, os convênios de 

“parceria” que as prefeituras realizam com as ONG’s).  Desta forma, a assistência 

social é destituída da sua qualidade de direito social e política pública não 

contributiva, sendo conduzida – no termo de Yazbek (2004) – à sua 

refilantropização.  Conforme conclui Netto, este fato, claramente, evidencia a 

subordinação da política social estatal às orientações macroeconômicas, isto porque  

 
se torna função de participação contributiva dos seus usuários, cancelando qualquer 
pretensão de universalidade com a remissão a critérios de base meritocrática.  Daí 
que sua marca evidente seja a segmentação dos usuários, determinando igualmente 
a qualidade das prestações: para os que mais contribuem, prestações qualificadas; 
para os que menos contribuem, prestações desqualificadas – ou, como já se 
observou, “para pobres, uma política social pobre” (Netto, 1999: 87). 

 

Essa lógica entra em conflito com a garantia da universalização dos direitos 

sociais, promovendo o desmantelamento das políticas sociais públicas, que se 

tornam políticas focalizadas nos mais pobres; e mesmo assim, não atendem as 

necessidades desse segmento.  Como defende Vianna (2000), este processo é fruto 

da “americanização” da seguridade social brasileira, que desconsidera os princípios 

fundamentais da Constituição Federal de 1988.  Neste sentido, partilhamos da sua 

                                            
45 Esse fato pode ser observado nos programas e projetos de trabalho e geração de renda, desenvolvidos pela 
política de assistência social, como, por exemplo, aqueles que vêm com orientação do governo federal: o 
Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado, o Proger-Jovem Empreendedor, o Projovem (Programa 
Nacional de Inclusão de Jovens), entre outros implementados pelos estados e municípios.  Cabe também 
pontuar que essa é uma tendência assumida no município do Rio de Janeiro; por exemplo, a Escola Carioca de 
Empreendedores da Secretaria Municipal de Assistência social oferece cursos “profissionalizantes”, que 
incentivam o “cidadão-pobre”, desnecessário para o setor formal de trabalho, a assumir o seu “próprio negócio”.  
No entanto, “o sucesso” depende do aluno (supostamente, “futuro empreendedor”), que pode ou não receber 
uma ajuda de custo da prefeitura para iniciar o “negócio”. 
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tese, que destaca que a configuração da seguridade social, durante a década de 

1980, foi o estabelecimento de um sistema avançado.  No entanto, a 

“americanização”, que sempre esteve presente no seu processo sócio-histórico na 

sociedade brasileira, corresponde, especificamente, ao processo de privatização de 

serviços sociais.  Como já destacamos, esses são serviços ofertados pelo mercado 

para o “cidadão” que pode comprar, cujos quais deveriam ser oferecidos pelo 

Estado, principalmente, após ter sido sancionada a Constituição vigente.  E aqui, 

estamos pensando a garantia de direitos promovidos pelo Estado dentro da ordem, 

o que implica considerar que políticas sociais de qualidade não erradicam as 

desigualdades sociais, porém podem viabilizar melhores condições de vida para as 

classes subalternas.  No entanto, “o sistema público vem se ‘especializando’ cada 

vez mais no (mau) atendimento ao muitos pobres, seja pelo descaso das 

autoridades com a regulamentação e a implementação dos preceitos constitucionais, 

seja pelo surrado método do racionamento” (Vianna, 2000:151). 

 

Ainda, conforme explica Vianna: 

 
pode-se afirmar, assim que o Brasil fez a sua reforma à inglesa, eliminando os 
fundamentos bismarckianos de um sistema montado nos anos 30 com as 
características segmentares do alemão. Contudo, a despeito das britânicas 
intenções reformistas e da proposta beveridgeana46 sancionada 
constitucionalmente, o modelo brasileiro de proteção social vem se tornando na 
prática, cada vez mais ‘americano’. Pois, ainda que formalmente universais e 
imaginadas como indutoras de cidadania, as provisões públicas se resumem a 
parcos benefícios para os pobres, enquanto ao mercado cabe a oferta de proteção 
àqueles cuja situação permite a obtenção de planos ou seguros privados (2000:138) 
(a nota de rodapé é nossa). 

 

Ou seja, nesta lógica, formalmente, a assistência social se apresenta como 

uma de suas características, enquanto política social não contributiva, a influência do 

modelo beveridgiano, que essencialmente surge com o objetivo de lutar contra a 

pobreza, a fim de prover os mínimos sociais para garantir o atendimento às 

necessidades básicas (art. 1º. da LOAS).  É uma proposta, diríamos, utópica, pois 

como através do mínimo pode garantir os direitos sociais; ou seja, essa é uma 

contradição inscrita na própria Lei.  Segundo Pereira (2000), 

 

                                            
46 É importante esclarecer que, “enquanto o modelo bismarkiano se destina a manter a renda dos trabalhadores 
em momentos de risco social decorrente da ausência de trabalho, o modelo beveridgiano tem como principal 
objetivo a luta contra a pobreza (Beveridge, 1943; Palier & Bonoli, 1995; Castel, 1995b)” (Boschetti, 2001:37). 
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mínimos e básicos, ao contrário do que tem sido apressada e mecanicamente 
inferido do texto da LOAS, são noções assimétricas, que não guardam, do ponto de 
vista empírico, conceitual e político, compatibilidades entre si.  Isso nos leva a 
concluir que, para que a provisão social prevista na LOAS seja compatível com o 
requerimentos das necessidades que lhe dão origem, ela tem que deixar de ser 
mínima ou menor, para ser básica, essencial, ou precondição à gradativa otimização 
da satisfação dessas necessidades (Pereira, 2000: 27). 

 

Conforme propõe a Lei, a assistência social enquanto política pública e direito 

social – articulada com as políticas setoriais – tem o papel de viabilizar condições 

para enfrentar a pobreza e criar mecanismos que possibilitem o acesso 

universalizado aos direitos sociais (trabalho, habitação, saúde, educação, lazer etc.), 

promovendo o atendimento às “necessidades básicas” para garantir a condição de 

cidadania.  Sendo assim, com toda contradição presente na sociedade de classes, 

podemos dizer que o reconhecimento da assistência social como política integrante 

do tripé da seguridade social foi um grande avanço em termos jurídicos.  Entretanto, 

a sua aplicabilidade ainda é muito conturbada, pois a sua execução está muito 

atrelada ao conceito liberal de “mínimos sociais”, sendo instituída como uma “política 

pobre para pobres”, conforme registrou Laura Tavares Soares (2003).  Contudo, 

entendemos que a assistência social é considerada, hoje, como uma “política 

central” pactuada em consonância com a política de segurança pública47; ou seja, 

uma política, que embora paliativa no atendimento das necessidades básicas, tem a 

função de controlar e punir os pauperizados.  Isto representa o retorno do tratamento 

da “questão social” como caso de polícia, mas também de políticas sociais de 

caráter meritocrático.  E um dos exemplos representativos, hoje, dessa lógica do 

“vigiar e punir”, é o famoso “Programa Bolsa Família”, implantado pelo Governo 

Federal através do Ministério de Desenvolvimento Social e de Combate à Fome. 

 

                                            
47 No capítulo seguinte, fazemos referência às parcerias da política de assistência social do município do Rio de 
Janeiro com a polícia militar, oficializada através da Resolução “P” nº. 423 de 15 de junho de 2007, após os 
ataques sangrentos da Secretaria Estadual de Segurança Pública e da Força Nacional ao Complexo do Alemão. 
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2.2. A política de assistência social no governo Lula: “avanços” e retrocessos 
na efetivação da LOAS 
 

 

O cenário contemporâneo, protagonizado pela hegemonia do capital 

financeiro, apresenta um grande abismo, deixando a sensação de que estamos no 

“fim da história”.  Momento este, evidenciado com o acúmulo de perdas de direitos e 

de resistência das classes subalternas no enfrentamento do processo de 

reordenamento e manutenção do capital.  Processo, pelo qual o capital vislumbra a 

sua auto-reprodução a nível global, conseqüentemente, com efeitos destrutivos para 

humanidade48.  Portanto, para se perpetuar, 

 
aperfeiçoar os mecanismos de ‘administração das crises’ é uma parte essencial da 
bem-sucedida reconstituição, pelo capital, de sua linha de menor resistência, 
capacitando-o a confrontar seus limites inerentes e a deslocar com mais eficiência 
suas principais contradições nas atuais circunstâncias históricas. Do mesmo modo, 
não pode haver dúvida de que, para se contrapor às novas aquisições e poderosas 
inovações do capital, será necessária a articulação de novas estratégias por parte 
das forças socialistas, hoje completamente aturdidas pela capacidade de seu 
adversário de manter sob controle as determinantes e as manifestações tradicionais 
de suas próprias crises (Mészáros: 2002:697). 

 

Condição real, que dificulta apontar algum avanço, em termos de garantia de 

direitos via políticas sociais públicas e de possibilidade de efetivação, no Brasil, do 

tão propalado Estado democrático de direito, que seria uma forma de torna 

“tolerável” os efeitos destrutivos do capital para as classes subalternas.  É um 

momento histórico, que parece esvaziar o significado da luta de classes, além de 

enaltecer a equação “indivíduo-problema”, cuja solução está na “promoção da auto-

estima”.  E fazemos essa afirmativa porque a “promoção da auto-estima” se 

evidencia, principalmente, nos programas e projetos da política de assistência social 

de caráter seletivo e focalizado, que tem a contribuição da filantropia empresarial 

e/ou da solidariedade social. 

Neste sentido, cabe sublinhar que a famosa “solidariedade” – atualmente 

hegemônica e atraente aos interesses do capital (vide “boom” das empresas 

“socialmente responsáveis”) – reforça o caráter filantrópico no atendimento paliativo 

                                            
48 Neste sentido, temos clareza que a preocupação central do capital é a sua própria auto-reprodução, ou seja, a 
produção em si não é importante.  Ou melhor, “o ‘irresistível impulso para a universalidade’ do capital só tende à 
expansão global de sua auto-reprodução, em oposição aos interesses da produção humanamente significativa e 
compensadora” (Mészáros, 2002:698). 
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das seqüelas da “questão social”, que desmobiliza a luta por manutenção e garantia 

da universalidade dos direitos sociais, constituindo-se numa forma de “controle” dos 

pobres e naturalização das desigualdades sociais.  Ou seja, a desigualdade social é 

reduzida ao “problema do indivíduo”, que – mesmo estando em condições de 

pobreza – tem que buscar “meios próprios” para “realizar-se socialmente”, para 

garantir seu acesso.  E se não consegue, o governo, com a colaboração da 

“solidariedade social”, deve pensar em mecanismos para promover a sua “auto-

estima”.  Uma vez que o “problema” é moral e não seqüelas da “questão social”.  Por 

isso, não podemos deixar de considerar que a “moralização” da “questão social” é 

um posicionamento ideológico e político, que encontra referência e fundamentação 

no pensamento social e político conservador49.  Conforme destaca Iamamoto (1997), 

podemos sinalizar, como características do pensamento conservador, os seguintes 

pontos: 

 
a sociedade tende a ser apreendida como constitutiva de entidades orgânicas, 
funcionalmente articuladas, cujo modelo é a família e a corporação. Os pequenos 
grupos são tidos como fonte das relações interpessoais, da sociabilidade e da 
moralidade. Os elementos sagrados, irracionais, não utilitários da existência, são 
valorizados, em contraposição ao primado da razão. A tradição e costumes 
legitimam a autoridade. (...). Reage a toda igualdade externa que desconheça as 
particularidades individuais. (...). A liberdade é subjetivada: consiste na habilidade de 
cada indivíduo em desenvolver-se de acordo com as possibilidades e limitações de 
sua personalidade, com o núcleo de seu ser. O ser mais profundo do homem é sua 
individualidade e sua essência moral (1997:24) (grifo nosso). 

 

Com esse norte, pautando-se de que os indivíduos são essencialmente 

desiguais e que têm limitações pessoais, na cena contemporânea, o resgate do 

pensamento conservador – que surge com novas dimensões, em virtude da própria 

demanda do capital e da sua configuração no enfrentamento das suas crises – 

operacionaliza o neoconservadorismo no modo de organização das relações sociais.  

E essa estratégia do capitalismo vem fundamentada pela ideologia pós-moderna, 

que tenta explicar a realidade de forma fragmentada, ressaltando a aparência e não 

considerando o seu processo sócio-histórico.  Como bem sintetiza David Havey,  

 
a flexibilidade pós-modernista, por seu turno, é dominada pela ficção, pela fantasia, 
pelo imaterial (particularmente do dinheiro), pelo capital fictício, pelas imagens, pela 

                                            
49 O pensamento conservado, de herança intelectual européia do século XIX, representa o resgate de modo de 
vida do passado, que conjugado com o pensamento racional burguês, legitima a ordem capitalista. Portanto, 
como bem sinaliza Iamamoto (1997), “o conservadorismo moderno, que supõe uma forma peculiar de 
pensamento e experiência prática, é fruto de uma situação histórico-social específica: a sociedade de classes em 
que a burguesia emerge como protagonista do mundo capitalista” (1997:22). 
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efemeridade, pelo acaso e pela flexibilidade em técnicas de produção, mercados de 
trabalho e nichos de consumo; no entanto, ela também personifica fortes 
compromissos com o ser e com o lugar, uma inclinação para a política carismática, 
preocupações com a ontologia e instituições estáveis favorecidas pelo 
neoconservadorismo (2001: 305) (grifo nosso). 

 

Fundamentado nesta lógica, como política carismática do governo Lula, nós 

encontramos a política de assistência social, que através do Programa Bolsa Família 

(parte integrante do Programa Fome Zero50), dá visibilidade a dimensão ético-moral 

no trato das seqüelas da “questão social”.  Neste sentido, a nível de ilustração para 

esclarecer essa afirmação, uma “pesquisa qualitativa”, realizada pelo Núcleo de 

Estudos e Pesquisas sobre a Mulher da Universidade de Brasília (UnB) em parceria 

com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome e com 

financiamento do Departamento do Reino Unido para o Desenvolvimento 

Internacional, defende que o “Programa Bolsa Família reforça auto-estima feminina” 

(RADIOBRÁS – Agência Brasil – 08/03/2007).  A pesquisa identificou como 

principais pontos que atuam na “elevação” da auto-estima feminina: “a inclusão 

social das mulheres através do poder de compra, a autoridade dentro da família e o 

sentimento de cidadania no recebimento e na administração do benefício” (Ibid.).  

Nestes pontos, além de identificarmos os traços da leitura neoconservadora atrelada 

à ideologia pós-moderna, encontramos a exposição da “caridade” do governo com 

os “milagres” realizados no suposto pacto “capital x trabalho”, fomentado nas 

campanhas eleitorais do atual presidente.  Portanto, essa pesquisa ratifica o caráter 

ético-moral no trato das seqüelas da “questão social”.  Em primeiro lugar, um 

Programa, seletivo, focalizador e paliativo, como é o Programa Bolsa Família, jamais 

poderá proporcionar inclusão social através do “poder de compra”.  Teria que ser 

uma política que, realmente, proporcionasse a tal distribuição de renda; ao contrário, 

o que temos é uma política compensatória.  Como sabemos, hoje, uma família em 

situação de extrema pobreza (renda per capita inferior à R$ 60,00) – com gestante, 

nutrizes e crianças – pode receber no máximo R$ 112,00 (cento e doze reais), sendo 

R$ 58 (cinqüenta e oito reais) pela situação de extrema pobreza (valor básico) e R$ 

18,00 (dezoito reais) por criança até, o máximo, de três (valor variável).  Uma família 

                                            
50O Programa Fome Zero foi uma proposta de Política de Segurança Alimentar para o governo Lula, apresentada 
à sociedade brasileira, em 2001, sendo elaborada pelo Instituto de Cidadania, “com a participação de 
representantes de ONGs, institutos de pesquisa, sindicatos, organizações populares, movimentos sociais e 
especialistas vinculados à questão da segurança alimentar no país. Partindo da concepção de que o direito à 
alimentação deve ser assegurado pelo Estado (...)” (Yazbek, 2004:106). 
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em extrema pobreza, sem criança só recebe o valor básico; já uma família em 

situação de pobreza (renda inferior à R$ 120,00) sem criança não tem direito ao 

benefício (Cf. Lei nº.10.836/2004 – Programa Bolsa Família)51.  Ainda, mesmo o 

Programa Bolsa Família tentando inovar, quando considera a mulher como 

“responsável legal” da família, uma vez que várias pesquisas apontam para a 

“feminização da pobreza”52 (Soares, 2003), mostra sua fundamentação 

conservadora ao delegar a mulher a responsabilidade pela sua prole (vide 

condicionalidades do Programa: educação e saúde dos filhos – art. 3º. da Lei 

10.836/ 2004).  Nesta direção, falaciosamente, essa “pesquisa” afirmar que o 

Programa Federal promove “a autoridade da mulher dentro da família”; além de nos 

remete ao entendimento de que a família foi minimizada a uma “relação de dinheiro”.  

Como bem afirmou Karl Marx, “A burguesia arrancou da relação familiar o seu 

comovente véu sentimental e reduziu-a a uma mera relação de dinheiro” (1998: 08).  

Um terceiro ponto importante diz respeito ao sentimento de cidadania, que fica só no 

sentimento.  Até porque, de fato, as classes subalternas, particularmente, os 

segmentos que necessitam do Programa Bolsa Família – moradores das regiões 

faveladas, que são alvo da criminalização da pobreza – como já sabemos, jamais 

tiveram incluídos na “universalização” da cidadania, mesmo que a Constituição 

Federal de 1988 legitime a garantia da “cidadania plena”. 

Portanto, cabe aqui pontuar que esse Programa, implantado no primeiro 

Governo Lula, em 2003 – e ainda vigente com “força total” –, é um exemplo de 

política pública que, através de sua operacionalização paliativa, contribui para 

propagar o falso discurso da “redução da pobreza”, com uma avaliação do perfil das 

famílias a partir da renda.  Com esta lógica, a redução da miséria e da pobreza, 

apontada na pesquisa desenvolvida pelo Centro de Políticas Sociais do Instituto 

Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, em 2005, não condiz com a 

                                            
51 Lei nº. 10.836 de 09 de janeiro de 2004 - Art. 2º. Constituem benefícios financeiros do Programa, observado o 
disposto em regulamento: I – o benefício básico, destinado a unidades familiares que se encontrem em situação 
de extrema pobreza; II – o benefício variável, destinado a unidades familiares que se encontrem em situação de 
pobreza e extrema pobreza e que tenham em sua composição gestantes, nutrizes, crianças entre 0 (zero) e 12 
(doze) anos e adolescentes até 15 (quinze) anos. (D.O.U. de 12/01/2004). 
 
52 Esse “fenômeno” fica evidenciado justamente no momento de consolidação do projeto ideo-político neoliberal. 
“Segundo a IV Conferência Mundial sobre a Mulher realizada em Beijing, na China, em setembro de 1995, mais 
de um bilhão de pessoas em todo o mundo, em sua maioria mulheres, viviam em condições inaceitáveis de 
pobreza. Durante o último decênio, o número de mulheres em condições de pobreza aumentou de forma 
desproporcional ao número de homens, particularmente nos países em desenvolvimento” (Soares, 2003: 73), 
como é o caso do Brasil. 
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realidade da pobreza fomentada na sociedade capitalista, principalmente, sob 

hegemonia do capital financeiro.  Essa pesquisa baseada na renda, entre outras da 

FGV53, chega a conclusão que, no Brasil, ocorreu 

 

uma queda substantiva da pobreza, movida por crescimento e, em particular, por 
redistribuição de renda em 2004.  A proporção de pessoas abaixo da linha de 
miséria passou de 27,26% em 2003 para 25,08% em 2004 atingindo agora o nível 
mais baixo da série desde o lançamento da nova PNAD [Pesquisa Nacional de 
Amostra de Domicílios] em 1992 quando era de 35,87% (Néri, 2005:01). 

 

A pesquisa da Fundação Getúlio Vargas considera/ratifica que, o Programa 

Bolsa Família, é um programa de “redistribuição de renda” capaz de proporcionar o 

aumento da renda per capita e, com a continuidade da sua expansão, viabiliza a 

“redução da miséria”, mesmo com “alguma desaceleração do crescimento do PIB e 

na geração de trabalho” (ibid. 04).  Entretanto, não duvidamos que o Programa 

promova o aumento da renda, pois, nesta lógica, R$ 0,01 (hum centavo) “resgata” a 

família da linha da pobreza.  Só para ilustrar, conforme a Lei do Programa Bolsa 

Família, a família com renda per capita de R$ 60,01 (sessenta reais e um centavo) 

deixa de estar na situação de extrema pobreza, não tendo direito ao benefício básico 

de R$ 58,00 (cinqüenta e oito reais) (Cf. Brasil, Presidência da República - Decreto 

nº. 5.749, de 11 de abril de 2006).  No entanto, embora valorizando o resultado da 

execução do Programa do governo federal, contraditoriamente, a pesquisa, 

realizada pelo Centro de Política Social do IBRE/FGV, chega à conclusão de que “os 

pobres merecem algo mais do que políticas pobres” e acrescenta que “não basta 

contar miseráveis, mas os mais miseráveis deveriam contar mais na consecução de 

metas sociais” (Néri, 2005: 26).  Contudo, este tipo de pesquisa, que parte da renda 

para promover o discurso da “redução da desigualdade social”, além de ressaltar a 

aparência feitichizada desta sociedade, fomenta a defesa do Estado mínimo para 

garantia de direitos sociais, quando não considera a “universalidade” proposta na 

constitucionalmente. 

Neste sentido, cabe aqui registrar que, partindo da realidade social, sabemos 

que “a mensuração da pobreza apenas pela renda traz consigo uma visão 

reducionista dessa complexa questão social, que envolve uma série de outros 

                                            
53 Consultar o site www.fgv.br/ibre/cps. 
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fatores e variáveis” (Soares, 2003: 44), que nos traz determinações sócio-históricas 

e novas dimensões que configura a pobreza na cena contemporânea.  Conforme 

considera Souza Martins, “a pobreza, convém lembrar, já não é mais nem 

principalmente carência material.  As pobrezas se multiplicaram em todos os planos 

e contaminaram até mesmo âmbito da vida que nunca reconheceríamos como 

expressões de carências vitais” (2002:12).  Estamos falando de uma pobreza 

diferente, que ter acesso a bens de consumo (celulares, computadores, carro, 

telefone fixo etc.) não significa redução da pobreza, e muito menos garantia da 

universalização de direitos e igualdade social. 

Este é um ponto a considerar no entendimento da pobreza na 

contemporaneidade.  Sendo assim, cabe considerar que uma pesquisa 

fundamentada pela renda, não dá subsídios para entender a realidade e comprovar 

a redução da pobreza, ficando a idéia aparente e feitichizada de “justiça social”.  E, 

muito menos, fundamentar que – numa sociedade que vive da exploração da força 

de trabalho –, com distribuição de renda, possa reduzir a desigualdade social.  

Ainda, cabe lembrar que a renda, por si só, é variável; principalmente, quando 

estamos pensando que esta parcela da população, em situação de pobreza, se 

encontra, na maioria das vezes, no setor informal de trabalho (manicure, catadores 

de lixo, camelô, entre outras formas de inserção) e, sem contar que, quando vinda 

de “benefício social”, tem tempo determinado.  Ou seja, o Programa Bolsa Família 

viabiliza, temporariamente, a “redução da miséria”, principalmente, quando não tem 

como objetivo a promoção de inserção desses usuários no setor formal de 

trabalho54; uma vez que, conforme art. 24 da LOAS (Lei nº. 8.742/1993), “os 

programas de assistência social compreendem ações integradas e complementares 

com objetivos, tempo e área de abrangência definidos para qualificar, incentivar e 

melhorar os benefícios e os serviços assistenciais”.  Neste contexto, podemos 

afirmar que as “pesquisas”, realizadas pela UnB e pela FGV, não apresentam a 

essência da realidade concreta, revelando a aparência e impingindo uma falsa 

                                            
54 Embora seja um dos objetivos da LOAS “a promoção da integração ao mercado de trabalho” (art. 2º.), os 
programas e projetos da política de assistência social, em consonância com o processo de reestruturação 
produtiva na direção da acumulação flexível, tem promovido a inserção dos seus usuários no setor informal de 
trabalho, sendo orientados pelos os organismos internacionais (FMI, Banco Mundial e BID).  Como já citamos, é 
só verificar os projetos que promovem o famoso “empreendedorismo” em nome da “auto-estima” e do 
“empoderamento” dos pobres. 
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verdade55, que é reproduzida, infelizmente, por uma parcela significativa da 

sociedade, na qual estão incluídos alguns profissionais que realizam o 

cadastramento (e a vigilância social) das famílias em situação de pobreza ou 

extrema pobreza no referido Programa. 

Assim, com a compreensão da orientação da Política Nacional de Assistência 

Social de 2004, e a partir do entendimento da ideologia pós-moderna e do 

neoconservadorismo, fica evidente que, com a hegemonia do capital financeiro na 

vertente da flexibilização da acumulação, temos continuidades no enfrentamento das 

seqüelas da “questão social”; contudo, sem perder de vista, que existe a conjugação 

com novas dimensões e determinações sócio-históricas.  Então, cabe entender que 

essa continuidade não retoma a forma como o Estado, no auge do capitalismo 

monopolista – mesmo que pautado numa cidadania regulada e embora controlando 

as classes subalternas –, concedia os direitos, via políticas sociais56, conquistados 

através da luta de classes.  Naquele momento histórico, fundamentado pela 

ideologia funcionalista, a “questão social” era reduzida a problemas sociais e 

pessoais dos indivíduos, fortalecendo a lógica da individualização. Este processo 

permitia a psicologização dos problemas sociais, transferindo para o sujeito singular 

a responsabilidade pela modificação da sua realidade.  Então, as ações eram 

voltadas para a integração/adaptação dos indivíduos sociais ao sistema instituído 

através da moralização e psicologização da questão social (cf. Netto, 1996).  E para 

atuar com a pobreza, no enfrentamento de parte das seqüelas da “questão social”, a 

assistência social foi institucionalizada pelo Estado, na década de 194057; como uma 

ação política e social, só que com forte traço filantrópico-assistencialista e jurídico, 

                                            

55 Essa nossa observação não é inovadora, Boaventura Souza Santos (em Pela Mão da Alice), como analisado 
por Vianna (2007), já apontava para essa saída adotada pelos cientistas sociais.  A autora chama a atenção, 
dizendo que a realidade se auto-explica, pois “a tendência que sobressai é a de sobrevalorizar a descrição 
empírica em detrimento da elaboração teórica. A ciência social assume, assim, um caráter de ciência-fotografia, 
permitindo que a ‘hiper-realidade’ de seu objeto a ultrapasse” (Vianna, 2007). Neste sentido “a hiper-realidade, 
potencializada pela ciência social-fotografia, se traduz em hipoteoria” (Ibid.2007). 

56 Conforme explica Netto (1996), “a funcionalidade essencial da política social do Estado burguês no capitalismo 
monopolista se expressa nos processos referentes à preservação e ao controle da força de trabalho – ocupada, 
mediante a regulamentação das relações capitalistas/trabalhadores; lançada no exército industrial de reserva, 
através dos sistemas de seguro social” (pp. 27). 

 
57 A assistência é institucionalizada com a criação da LBA (Legião Brasileira de Assistência), sendo extinta, em 
1995, pelo governo Fernando Henrique Cardoso.  Embora a lógica da LOAS (Lei 8.742/93) determinasse o 
redimensionamento das funções da LBA, a decisão de extingui-la foi tomada sem a participação da população. 
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tendo, a sociedade civil as intervenções assistenciais caritativas, que, às vezes, 

eram financiadas pelo Estado (cf. Irene Rizzini e Pilloti, 1995).  

Entretanto, alguns desses traços, ainda presentes na política de assistência 

social, nos fazem entende-la como neoconservadora; pois ainda é gerida, 

principalmente, como uma política clientelista, assistencialista e filantrópica, através 

da moralização da “questão social”, além de ser conjugada com o sistema judiciário 

para criminalizar a pobreza.  Então, se o Estado brasileiro, na fase monopolista, 

envolvido na dialética concessão-conquista, se preocupava em desenvolver políticas 

sociais para atender as demandas do segmento da classe trabalhadora com vínculo 

formal de trabalho, o Estado, na gestão do governo Lula sob a direção do capital 

financeiro, foca a intervenção na pobreza, precisamente, na extrema pobreza.  Ou 

seja, o governo desconsidera a proposta constitucional de garantir a “cidadania 

plena” e concebe a configuração de um “Estado mínimo” para a garantia da ajuda 

paliativa em detrimento dos direitos, que deve desenvolver políticas seletivas e 

focalizadas voltadas para os mais pobres, descaracterizando a universalização dos 

direitos sociais.  Nesta lógica, fica a cargo do mercado oferecer alguns serviços 

sociais – que o Estado deveria viabilizar – para quem pode comprar.  Resumindo, 

“as propostas em relação ao Estado na esfera da proteção social são reducionistas e 

voltadas para situações extremas, com alto grau de seletividade e focalização, 

direcionadas aos mais pobres entre os pobres, apelando à ação humanitária e/ou 

solidária da sociedade” (Yazbek, 2004:104). 

Diferente daquela realidade, na atual conjuntura, a “questão social” é 

destituída da sua gênese e tratada como significado de pobreza, sendo, as suas 

seqüelas, problemas do indivíduo.  O que justifica a desresponsabilização do Estado 

na implementação de políticas sociais públicas para conceder direitos que foram 

conquistados.  Ao contrário, o que temos é o fomento de várias contra-reformas (cf. 

Behring, 2003), que tendem a desregulamentar direitos sociais instituídos, tornando 

um caminho propício para a mercantilização dos diversos serviços sociais, ou seja, 

para a “americanização da seguridade social”. 

É importante relembrar, como apresentado no primeiro capítulo, ao tratamos 

da configuração da cidadania no Brasil, apontamos muitos avanços em termos de 

direitos sociais, nos períodos de ditadura (a Varguista e a militar).  Com a ditadura 

militar, por exemplo, conforme afirma Fleury, na seguridade social, tivemos “a 



 

 

84

 

ampliação da cobertura com tendência à universalização” (Fleury, 1994:198.).  E, 

contraditoriamente, com a formalização do Estado democrático de direito a partir de 

1988 – no qual a universalização dos direitos fundamentais se coloca como 

essencial –, no processo de reordenamento do capital, o que presenciamos é a 

adoção de mecanismos para a desregulamentação dos direitos, principalmente, dos 

direitos sociais, e o sucateamento das políticas sociais públicas.  Esta é a diretriz, 

assumida no atual governo, que reduz as políticas sociais em políticas assistenciais.  

Como bem afirmou o presidente Lula, diante de câmeras de TV, “os ricos não 

precisam de Estado” (Vianna, 2007).  Com esse discurso falacioso, a proposta 

constitucional de universalização dos direitos cai por terra, e ainda ganha 

legitimidade de uma parcela significativa da população, pois quem tem dinheiro 

compra os serviços sociais no mercado.  Assim, o Estado assume o papel de 

controle dos pobres, atuando apenas com “políticas de ajuda” para amenizar a 

extrema miséria, tendo também o papel fundamental de viabilizar um solo fértil para 

o fortalecimento do mercado58; hoje, principalmente, do mercado financeiro. 

Neste sentido, conforme explica Vianna, não é difícil identificar as premissas 

teorias e a concepção de política social predominantes na atualidade, em que se 

evidencia uma tendência empiricista.  Na sua análise, a primeira premissa está na 

redução da “questão social” à pobreza.  E a segunda, se configura quando a 

“questão social” é entendida como carências individuais, e as políticas sociais de 

natureza coletiva e universais são entendidas como políticas “anacrônicas e 

ineficazes de lidar com a questão social” (Vianna, 2007).  Pois, as políticas sociais, 

pensadas com o propósito de garantir o acesso universal são consideradas de alto 

custo, não atendem os mais pobres, sendo necessário inovar com políticas 

focalizadas e seletivas.  Já, a terceira premissa entende que a inclusão se resume 

em entrar no mercado; ou seja, ser incluído não é, necessariamente, ser cidadão, 

mas ser “produtor/consumidor de mercadorias, ainda que a mercadoria seja pipoca” 

(Ibid. 2007).  A inclusão não é mais pensada para inserção no setor formal de 

trabalho, e, sim, para a legitimação do trabalho informal (diga-se, sem direitos 
                                            
58 Harvey descreve a importância da função do Estado para que o mercado possa manter certo “equilíbrio”.  Pois, 
o Estado pode determinar as regras para favorecer o mercado, e ao mesmo tempo preservar a sua legitimidade.  
Isto porque, “a celebrada ‘mão invisível’ do mercado, de Adam Smith, nunca bastou por si mesma para garantir 
um crescimento estável ao capitalismo, mesmo quando as instituições de apoio (propriedade privada, contratos 
válidos, administração apropriada do dinheiro) funcionam adequadamente. Algum grau de ação coletiva – de 
modo geral, a regulação e a intervenção do Estado – é necessário para compensar as falhas de mercado (tais 
como os danos inestimáveis ao ambiente natural e social), (...)” (2001:118). 
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trabalhistas), o que significa invalidar a carteira de trabalho e substituí-la pelo CPF 

(Cadastro de Pessoa Física), habilitando o cidadão-consumidor a transitar pelas 

instituições bancárias.  Nesta última premissa apontada por Vianna, e como já 

destacamos anteriormente, podemos identificar os programas e projetos da política 

de assistência social para a formação de “empreendedores”, justificados pela 

ideologia do “possível” empoderamento (empowerment59) dos pobres em prol da 

elevação da “auto-estima”.  O que de fato, na sociedade movida pela desigualdade 

social, tal “empoderamento” torna-se instrumento ideológico de fetiche da realidade 

concreta, dando ênfase na aparência. 

Desta forma, no Brasil, vai se legitimando uma política de assistência social 

constituída de dupla estratégia de intervenção social, que contraditoriamente se 

completam.  Isto significa que, para os indivíduos desnecessários até mesmo para o 

setor informal – e aí, estão os indigentes –, o Estado se propõe a desenvolver 

“políticas de ajuda” com um apelo à “solidariedade social” (à caridade da sociedade 

e do mercado).  Em sua maioria, são políticas paliativas e não garantem o acesso 

aos direitos sociais, mas podem dar a impressão de redução da miséria, porque há 
                                            
59 “Empowerment” tem sua origem teórica na reforma protestante, opondo-se ao paternalismo, e sua tradução 
para o português é “empoderamento”.  Nos Estados Unidos passaram a utilizar esse conceito no século XX 
pelos ‘novos movimentos sociais’ (direitos cívicos, negros, homossexuais, feministas, portadores de deficiência), 
que lutavam por cidadania, contra opressão e o pré-conceito (Cf. BAQUERO, 2005, apud. Pase, s/d: 7).  
Segundo os defensores do conceito Empowerment, “empoderar” o indivíduo e/ou a comunidade é aumentar a 
sua capacidade de decidir por sua própria vida.  No caso da comunidade, tem por objetivo empoderar os “grupos 
sociais desfavorecidos para a articulação de seus interesses e participação comunitária, visando conquista plena 
dos direitos de cidadania, defesa de direitos e influenciar ações do Estado.” (BAQUERO, 2005: 73 apud. Pase: 
s/d, 07).  Cabe destacar que Faleiros (1996) enfatiza que a perspectiva do “empowement”, que significa o 
fortalecimento do dominado, tem ampla aceitação na prática profissional do Serviço Social, “seja no quadro de 
análise da luta de classes, na análise feminista, seja no enfoque de luta contra a discriminação” (1996:12).  A 
favor dessa perspectiva, o professor Faleiros destaca que é necessário “compreender os modos de 
articulação/regulação da vida cotidiana, na sua heterogeneidade e complexidade, para fortalecer o poder dos 
blocos dominados, as redes mais frágeis nesses enfrentamentos e seus pressupostos globais e gerais, continua 
um dos mais importantes desafios teórico-políticos da intervenção profissional” (1996:13).  Discordando dessa 
perspectiva, entendemos que o assistente social é um trabalhador assalariado com relativa autonomia, 
condicionado, contraditoriamente, às relações de exploração promovidas pelo capital.  O que limita a sua 
atuação como “garantidor do empoderamento”, além do mais, com essa condição, seria uma liderança política e 
não profissional.  Contudo, entendemos que essa perspectiva, mesmo podendo trabalhar, supostamente, com 
“consciência política”, não propõe superação da ordem vigente; ainda, vem sendo utilizada como mecanismo 
ideológico de alienação e fetiche da realidade concreta, mascarando a luta de classes e, consequentemente, as 
relações sociais de exploração da força de trabalho. E ai, nós podemos incluir os projetos e programas da 
política de assistência social que propõem formar “empreendedores”, os quais vivenciam uns dos mais altos 
níveis de exploração da sociedade capitalista. É com a defesa da possibilidade de “empoderamento” dos pobres, 
que a política de assistência social vem se legitimando, mistificando a realidade concreta de uma sociedade de 
classes.  Se realmente, as classes subalternas ou os indivíduos dessas classes fossem empoderados, não se 
submeteriam as relações sociais de exploração da força de trabalho, que, na contemporaneidade, se 
apresentam com o desmonte dos direitos sociais conquistados/concedidos. O empoderamento real do ser social 
só será possível com erradicação da sociedade de classes; e, aí sim, a emancipação real do homem, que deverá 
ser coletiva (sobre emancipação humana, ver Marx, e Frederico, 1995).  Pois o “empoderamento” de pequenos 
grupos dentro da ordem capitalista é pura retórica, é fetiche/mistificação da realidade.  O que não invalida, pelo 
contrário, é urgente, a luta coletiva por direitos sociais, melhores condições de vida e de trabalho dentro da 
ordem vigente. 
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uma constatação, mesmo que momentânea, a partir da renda per capita familiar.  

Exemplo importante que devemos considerar são as ações do Programa Bolsa 

Família, que têm fundamentado as diversas pesquisas sobre o tema.  Neste sentido, 

concordamos que, durante o tempo que a família está recebendo o benefício, de 

fato, essa política pode viabilizar a redução da indigência, a partir de uma avaliação 

com base na renda per capita familiar. E para os possíveis consumidores, que 

podem ser aproveitados pelo capital no setor informal, através da política de 

assistência, o Estado investe – também apelando para a solidariedade – em 

“programas de ajuda” (sempre com essa direção despolitizante e nunca como forma 

de garantir direito) para a formação de “novos empreendedores”.  Como bem 

resume Vianna: 

 

As duas estratégias, o empreendedorismo à Yunus60 e o assistencialismo a la Madre 
Teresa de Calcutá, constituem os alicerces dessa nova concepção de política social, 
tida como capaz de substituir com vantagens o supostamente jurássico Estado de 
bem-estar social e seu padrão universalista de proteção social. Juntas, elas 
convergem para reforçar tendências como a de desresponsabilizar o Estado pela 
manutenção da ordem republicana e de delegar tarefas de combate à exclusão ao 
mercado ou à própria sociedade (ibidem, 2007). 

 

Nesta direção, com base nestas premissas, e seguindo as recomendações 

dos organismos multilaterais, no Brasil, em termos de políticas sociais, evidenciamos 

maior investimento na política de assistência social, mas não para dar organicidade 

a LOAS, pelo contrário, é uma política implementada com a função de 

responsabilizar o indivíduo pelos efeitos destrutivos causados pela própria lógica do 

sistema capitalista.  Ou seja, o Estado se desresponsabiliza, tornando problema do 

indivíduo as seqüelas da “questão social”.  Como muito bem aponta a professora 

Yazbek, “no campo da assistência social, esta matriz reforça as figuras do ‘pobre 

beneficiário, do desamparado e do necessitado’, com suas demandas atomizadas e 

uma posição de subordinação e de culpabilização do pobre pela sua condição de 

pobreza (Yazbek, 2003b: 50)” (2004:112).  Assim, nos deparamos com a destruição 

dos direitos sociais conquistados/concedidos, que são substituídos, através da 

                                            
60 A estratégia do “estímulo ao empreendedorismo” está baseada na experiência do economista bengali 
Muhammad Yunus (indiano), fundador de um banco para os pobres, cuja iniciativa foi premiada pelo Nobel da 
Paz. 
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política de assistência social, por estratégias de – parafraseando Wacquant (2003) – 

“vigilância e de controle das novas classes perigosas”, os pobres.  

Com uma leitura atenta da análise de Loïc Wacquant sobre o tratamento 

político que os Estados Unidos dão à miséria, encontramos muitas semelhanças na 

forma de como o Estado brasileiro vem gerindo as políticas sociais para 

“enfrentamento” da pobreza.  De acordo com o autor,  

 
no decorrer das três últimas décadas, ou seja, depois dos confrontos raciais que 
abalaram os grandes guetos de suas metrópoles, a América lançou-se numa 
experiência social e política sem precedentes nem paralelos entre as sociedades 
ocidentais do pós-guerra: a substituição progressiva de um (semi) Estado-
providência por um Estado penal e policial, no seio do qual a criminalização da 
marginalidade e a ‘contenção punitiva’ das categorias deserdadas faz a vezes de 
política social (2003:19-20) 

 

O autor entende que o (semi) Estado-providência norte americano conforma 

uma concepção de cidadania restrita, estando mais para um Estado caritativo do 

que, realmente, para um Estado Social, pois seus programas sociais são voltados 

para a população mais vulnerável, sendo políticas limitadas e fragmentárias de 

caráter ideo-moral da pobreza.  A lógica do Estado norte americano é de que os 

serviços sociais – como saúde, educação e previdência – devem ser comprados no 

mercado por aqueles que têm poder aquisitivo.  E, para os mais miseráveis, devem-

se desenvolver programas de ajuda e de controle/punição dos pobres, tendo 

também como finalidade resgatar possíveis futuros consumidores.  Com isso, os 

Estados Unidos não estão preocupados em reduzir a desigualdade social, pois não 

é a solidariedade que movimenta suas ações, mas, ao contrário, é a compaixão para 

buscar, como enfatiza Wacquant, o fortalecimento dos laços sociais para amenizar a 

“miséria mais gritante”.  Esta lógica tem seu sentido de ser, pois segue os ditames 

do projeto ideo-político neoliberal, tendo como saída estratégica, para enfrentar a 

barbárie fomentada pelo reordenamento do capital, a criminalização da miséria. 

E é esse referencial que o Estado brasileiro, desde 1990, vem adotando e se 

mostrando na contramão da garantia da “igualdade” e da “universalização” dos 

direitos preceituados na Constituição Federal de 1988.  É claro que, ao fazermos 

essa “comparação”, temos que considerar as particularidades do processo sócio-

histórico de constituição do Estado brasileiro, da institucionalização do Estado 

democrático de direito com a promulgação da nossa jovem Carta Magna.  E também 

não podemos dizer que há uma substituição progressiva de um Estado-providência 
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e/ou caritativo por um Estado penal e policial strito sensu, até porque, felizmente, 

ainda a Constituição Federal de 1988 não foi desmontada.   Embora, utilizem-se do 

seu texto para fazer emendas constitucionais que favoreçam o capital, a 

Constituição Federal é instrumento que respalda a luta por políticas sociais públicas 

universais, ou melhor, a luta pela a universalização dos direitos, já que formaliza a 

configuração de um Estado Social.  Neste sentido, ainda não há a “substituição” do 

Estado Social no plano formal, mas a redução deste, na sua implementação, para a 

garantia de direitos, conjugando-se, paralelamente, com a conformação de um 

“Estado penal e policial”, que se operacionaliza através de políticas públicas, em 

especial, através da política de assistência social e da política de segurança.  

Direção política carregada do discurso ideológico de “preservação da vida, da ordem 

e da liberdade de ir e vir”, resgatando a “igualdade de direitos” enfatizada na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos e regulamentada na Constituição 

Federal de 1988.  É aí que “mora o perigo”, demandando o entendimento da 

essência desse discurso hegemônico; para tanto, na guerra de posição, é 

fundamental o fortalecimento do protagonismo das classes subalternas para se fazer 

valer, concretamente, os direitos instituídos formalmente.  Para isso,  

 
o perigo da sedução liberal só será eliminado, ou pelo menos minimizado, se e 
quando se realize o processo de construção das identidades das classes 
subalternas.  É preciso, portanto, ir além das aparências (limite expresso da teoria 
liberal) para podermos ter a clara compreensão das reais determinações (Fernandes 
Dias, 2002:131). 

 

Contudo, como já destacamos, esse é um momento delicado, já que nos 

estamos fragilizados nessa batalha61.  A fragmentação e a despolitização das 

classes subalternas têm distanciado a possibilidade da consolidação da consciência 

de classe, conseqüentemente, do distanciamento da conformação de uma “guerra 

de posição”.  Questão evidenciada no governo Lula, um governo legitimado como de 

“esquerda”, que se fortalece em prol do reordenamento neoliberal do capital sem 

oposição que estremeça sua hegemonia.  

Portanto, diferente do que se esperava de um governo de mudança (um 

governo de esquerda-progressista), podemos, sim, afirmar que o governo Lula é a 

consolidação das propostas da ofensiva neoliberal, que iniciou com Collor e ganhou 

                                            
61 Sobre essa questão, visitar o texto “Para além do capital” de István Mészáros (2002), especialmente a parte III, 
capítulo 16; e também Fernandes Dias in “Gramsci e a Política Hoje”. 
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projeção no governo FHC.  É expressão da esquerda falida (ou enfraquecida) no 

Brasil. Principalmente, com a formação do “condomínio pluriclassista”62, que 

representa interesses antagônicos na retórica de harmonizar capital x trabalho, 

esvaziando a oposição ao governo.  Ainda, podemos dizer que esse governo é a 

representação de que, na guerra de posição, estamos “perdendo a batalha”, pois a 

“esquerda” caminha na contramão dos interesses das classes subalternas, que 

outrora havia defendido.  Por sua vez, a classe trabalhadora está mais 

desarticulada/fragmentada, numa conjugação própria do individualismo liberal: “cada 

um por si”.  Fato que se expressa na construção da subjetividade dos trabalhadores 

que já não mais se reconhecem enquanto classe social; e, hoje, buscam apenas 

garantir, quando possível, minimamente, seu espaço no mercado de trabalho, 

mesmo com perdas de direitos.  Pois, a fim de garantir a sua reprodução material 

(sobrevivência) e de sua família, o trabalhador acaba se rendendo às pressões do 

capital e aos seus mecanismos ideológicos de alienação da realidade concreta, que 

está representado nas ações do Estado e do mercado.  Ou seja, o Estado, 

pautando-se na harmonização da sociedade capitalista63, fomenta a desmobilização 

das classes subalternas, que acabam se submetendo a essa retórica.  Como 

destaca Werneck Viana (2007), tornam-se  

 
objetos passivos das políticas públicas, que, em muitos casos, incorporam à malha 
governamental lideranças de movimentos sociais, apartando-as de suas bases. Os 
partidos de esquerda e os movimentos sociais institucionalizados, quase todos 
presentes no governo, retidos nessas suas posições, aderem ao andamento passivo 
e se deixam estatalizar, abdicando de apresentarem rumos alternativos para o 
desenvolvimento, demonstrando, nessa dimensão, anuência tácita com a herança 
recebida dos neoliberais da administração econômica do governo FHC (Werneck 
Vianna, agosto de 2007). 

 

                                            
62 Conforme define o professor Werneck Vianna, utilizando a metáfora “O Estado Novo do PT”, “a composição 
pluriclassista do governo se traduz, portanto, em uma forma de Estado de compromisso, abrigando forças sociais 
contraditórias entre si, em boa parte estranhas ou independentes dos partidos políticos, cujas pretensões são 
arbitradas no seu interior, e decididas, em última instância, pelo chefe do poder executivo. Capitalistas do 
agronegócio, MST, empresários e sindicalistas, portadores de concepções e interesses opostos em disputas 
abertas na sociedade civil, encontram no Estado, onde todos se fazem representar, um outro lugar para a 
expressão do seu dissídio. (...) [Ou seja, na] falta de consenso, o presidente arbitra e decide” (Agosto, 2007). 
 
63 Estamos concebendo que o governo Lula retoma as orientações (neo) positivistas na condução da política 
social e, neoliberal, na política econômica, seguindo as diretrizes do capital internacional representado pelos 
organismos multilaterais (Banco Mundial, FMI e BID).  Ainda, esta orientação de forjar a “conciliação” entre os 
interesses das classes subalternas e do capital, nos remete a tese de Émile Durkheim (1995), que, no texto Da 
Divisão do Trabalho Social, defende a harmonia dentro da ordem capitalista através da “solidariedade orgânica”, 
propondo a regulamentação moral na divisão do trabalho, que deverá partir de uma “consciência coletiva”.  Isto 
porque não concebe a totalidade da sociedade capitalista, não valorizando o econômico como um elemento 
importante na constituição das relações sociais e do modo de produção. 
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Nesta versão “pluriclassista” do governo, o capital tem levado muitas 

vantagens na consolidação dos interesses neoliberais, pois este caminho viabiliza 

condições, tanto através do campo econômico quanto do social (vide as diretrizes 

que orientam as políticas sociais públicas), para o fortalecimento da hegemonia do 

capital financeiro. 

Assim sendo, cabe sublinhar que, na atual conjuntura, o engodo é justamente 

a forma como se dá utilização do texto constitucional na execução de políticas 

sociais públicas, as quais deveriam, supostamente, “garantir os direitos” dentro da 

ordem social.  Pois temos consciência que o discurso de “justiça social” é, 

puramente, retórico, porque não visa melhoria dos serviços públicos prestados e, 

muito menos, tem como objetivo a igualdade social que inclua as classes 

subalternas.  A “igualdade” proporcionada pela “justiça social”, presente nos 

discursos dos organismos multilaterais, diz respeito ao igual direito dos proprietários 

(capitalistas) de competir no mercado.  Conforme já exposto em nossa análise, 

numa sociedade de classes, a realização da “justiça social” centra-se no discurso da 

“redução da desigualdade de renda”, mas nunca na igualdade social, com a 

preservação das estratégias de exploração da força de trabalho para manutenção da 

acumulação do capital.  Este objetivo só pode ser entendido no desvendamento da 

essência da realidade, pois na aparência, por exemplo, há a compreensão que, 

implementar políticas sociais apenas para os pobres, é fazer “justiça social”, 

deslegitimando a universalização dos direitos garantida constitucionalmente. 

Então, precisamos entender qual é a cidadania legitimada, nesta sociedade.  

Ou seja, a cidadania que conhecemos tem um posicionamento de classe, da classe 

dominante; por isso, nada mais é, do que uma “cidadania burguesa”.  Esta cidadania 

busca “destruir” os antagonismos de classes, com a finalidade de incorporar as 

classes subalternas ao sistema capitalista, porém não tem, no seu horizonte, a 

garantia da igualdade social e a erradicação da exploração da força de trabalho.  

Portanto, é importante entender que, para as classes subalternas, a noção de 

cidadania “deve ser pensada como espaço de contradições, caso contrário, ela 

acaba por reforçar essa igualdade mistificada/mistificante” (Fernandes Dias, 2002: 

135). 

Com essa leitura, podemos entender a realidade brasileira e, 

fundamentalmente, as orientações adotadas para a economia e para o social.  No 

Brasil, para atender as demandas do próprio capital, evidenciamos a forte 
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intervenção dos organismos multilaterais no social, que – mesmo propondo o 

aumento da “igualdade” – as orientações para as políticas sociais “pró-eqüidade”64 

vêm na contramão da Constituição Federal de 1988, da universalização dos direitos.  

No entanto, as armadilhas do discurso ideológico estão presentes na reprodução 

das relações sociais, invadindo o cotidiano das classes subalternas.  Trabalhar em 

prol da “justiça social” através de políticas sociais públicas para pobres – que, no 

nosso entender, é de caráter paliativo e não universal – é discurso e proposta 

adotada pelo Bando Mundial65, sabendo que “a despesa pública por si só não 

resolverá o problema. As políticas devem estimular os jovens, os pais e as 

comunidades a investirem em si próprios” (BIRD, Relatório de 2007: 22).  Ou melhor, 

o Banco Mundial muda seu discurso e defende que o “crescimento econômico” e o 

“mercado” não são mais as únicas estratégias de promover a redução da pobreza, 

destacando o discurso do “conceito de eqüidade”.  No discurso ideológico, a 

“eqüidade” contribuirá para realização do crescimento econômico, devendo os 

países em desenvolvimento investir em políticas sociais focalizadas nos mais 

pobres, concomitante aos investimentos, através de “reformas”, que favoreçam a 

acumulação de capital.  Estas são novas estratégias que a sociedade capitalista 

precisa implementar para manter a hegemonia.  Objetivamente, a eqüidade proposta 

não se estende às classes subalternas, mas visa favorecer o “livre mercado”, criar 

estratégias para o setor privado, promovendo a “melhoria das perspectivas de 

competitividade, crescimento e igualdade social” (BIRD, 2005).  A “igualdade social” 

visa, claramente, a igual oportunidade de concorrência no mercado para os 

proprietários e, nesta conjuntura, tornar o solo fértil para o capital financeiro. 

Neste sentido, para dar organicidade ao reordenamento do capital, os 

organismos econômicos internacionais – em particular o Banco Mundial (BIRD) – 

planejam e ditam as diretrizes das políticas sociais, que os países de economia 

dependente devem seguir ao “pé-da-letra” para receberem algum tipo de 

financiamento.  E tal afirmação está explícita no relatório, elaborado pelo Banco 

Mundial e pela Corporação Financeira Internacional (IFC), que apresentou a 

                                            
64 Em setembro de 2005, foi divulgado o Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial de 2006 (pesquisa anual do 
Banco Mundial), que destaca “o papel da eqüidade, definida como igualdade de oportunidades entre as pessoas, 
para o desenvolvimento” (Banco Mundial, 2005). 

65 Vide, por exemplos, os Relatórios do Banco Mundial: “Desenvolvimento e Redução da Pobreza: Reflexão e 
Perspectiva” de 2004, e “Desenvolvimento e a Próxima Geração: Visão Geral” de 2007. 
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Estratégia de Assistência ao Brasil para 2004-2007.  Os organismos multilaterais 

justificam sua intervenção, alegando que o Brasil, embora com “um potencial 

inigualável” e com a “oportunidade única” de elevar o padrão de vida da sua 

população, “enfrenta riscos macroeconômicos, restrições persistentes ao 

crescimento, desafios à inclusão social e vulnerabilidades ambientais” (BIRD – EAP 

para 2004-2007).  Uma vez que, historicamente, o país apresenta disparidade da 

distribuição de renda, sendo necessárias ações simultâneas nos setores econômico 

e social.  Daí a intervenção ser necessária para que o país colocasse em prática o 

Plano Plurianual (PPA) de 2003, apresentado pelo Governo Federal, com a 

finalidade de atingir a proposta de um “país mais justo, sustentável e competitivo”.  

De acordo com a proposta contida no relatório de EAP 2004-2007, “o papel do 

Grupo Banco Mundial seria apoiar as principais reformas de políticas e investimentos 

inovadores e eficientes, com o objetivo de aumentar o bem-estar dos brasileiros, em 

particular dos pobres” (BIRD, EAP 2004-2007). 

A proposta de EAP 2004-2007 para o Brasil centra-se na abordagem 

sistêmica de três áreas temáticas: eqüidade, sustentabilidade e competitividade, 

tendo a preocupação central com o crescimento econômica e o pagamento da dívida 

pública.  Ainda, “A EAP parte da crescente perspectiva de que as soluções para o 

desenvolvimento necessitam de respostas integradas nos níveis nacional, estadual e 

municipal” (BIRD, EAP 2004-2007).  Na avaliação do Banco Mundial, embora o 

governo tenha clareza e firmeza dos seus compromissos, o Brasil enfrenta algumas 

incertezas políticas e socioeconômicas, que constituem em vários riscos para 

estabilidade econômica, para o crescimento e progresso social.  E a falta de 

financiamento externo e a dívida pública podem ser fatores desestabilizadores para 

o país; por isso o Banco Mundial dita as “regras do jogo” que devem ser assumidas 

no desenvolvimento da política econômica e social.  Para tanto, as orientações 

foram assumidas pelo governo brasileiro, que têm dado andamento aos processos 

de “reformas” – ou contra reformas nos termos de Behring (2003) –, tais como a 

“reforma” da Previdência Social, a unificação dos programas sociais num cadastro 

único (CAD Único), sendo representado, principalmente, pelo Programa Bolsa 

família.  Essas orientações devem ser seguidas também com a continuidade do 
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ajuste fiscal, priorizando o pagamento da dívida pública, sendo necessário, segundo 

o BIRD, a realização do superávit primário66. 

A partir deste entendimento, podemos afirmar que o governo, na viabilização 

de políticas sociais – orientadas, principalmente, pelo Banco Mundial – é a 

consolidação das propostas do capital financeiro para adequar o país aos ditames 

da “acumulação flexível”.  Assim, não podemos deixar de considerar que o governo 

Lula é a representação da continuidade de um projeto já traçado, desde a década de 

1990, para o reordenamento do capital no interior da sociedade brasileira.  Tal 

reordenamento segue as diretrizes fomentadas pelos organismos multilaterais, 

acoplando-se aos preceitos da ofensiva neoliberal, com a finalidade de manter o 

curso da acumulação de capital.  Estas são as diretrizes que atravessam/orientam 

as políticas sociais públicas, abortando a “universalidade” conquistada e prescrita na 

Constituição Federal de 1988. 

É claro que devemos destacar que não tínhamos nenhuma ilusão de que, 

com a direção da Presidência da República nas mãos de um “representante da 

classe trabalhadora”, faríamos “revolução”.  Entretanto, esperávamos por um 

governo que implantasse realmente o Estado democrático de direito no Brasil; que 

tal Estado não ficasse apenas no plano formal (na Lei); que os direitos sociais 

elencados na Constituição Federal de 1988 fossem materializados via políticas 

                                            
66 Superávit significa que as receitas são maiores que as despesas num determinado período contábil.  No caso 
do governo, para diferenciar do superávit total, o superávit primário é o resultado da receita menos as despesas, 
sem incluir, “nessas últimas, os recursos destinados ao pagamento dos juros da Dívida Pública Interna e 
Externa” (Ávila, FBO, 2005:09).  Esse tipo de cálculo não reflete a realidade do país e a situação das contas 
públicas, pois se o governo incluísse as despesas com o pagamento da Dívida, o resultado seria um grandioso 
déficit público.  O governo se baseia nos números do superávit primário para legitimar-se e dizer que realiza uma 
“política de austeridade fiscal”, pois não pode gastar mais do que arrecada.  Contudo, o governo usa o recurso 
do superávit primário como meta “em contenção de despesas, ajuste fiscal, arrocho, aperto fiscal. Ou seja: 
aumentar os tributos (impostos) pagos pela população e reduzir os gastos naquilo em que é responsabilidade do 
governo gastar: pagamento de funcionários públicos e de aposentados, escolas, hospitais, postos de saúde, 
estradas, segurança (que inclui policiamento, mas também atendimento de bombeiros, transportes de 
emergências, controle de trânsito)” (ibid. 11).  Ainda, é importante lembrar que, em 1998, o Brasil solicitou ao 
Fundo Monetário Internacional (FMI) um empréstimo para pagamento dos juros da dívida externa; em 
contrapartida, o FMI exigiu que o país realizasse um superávit primário de 2,6% do Produto Interno Bruto (PIB) 
por ano.  Entretanto, não foi difícil para o governo FHC realizar com sobras o superávit primário, como também 
não está sendo difícil para o governo Lula, que, em 2004, com a meta de 4,5%, realizou um superávit primário de 
4,61%, contando que o pagamento com juros da Dívida foi de 7,29%, tendo como resultado não revelado um 
déficit público de -2,68% do PIB (fonte: Banco Central e Cartas de Intenção ao FMI, apud Ávila, FBO, 2005).  O 
objetivo central da política de superávit primário é o pagamento da Dívida Pública, que arremata a maior parte do 
PIB.  E o governo Lula se comprometeu a continuar até o final do seu governo com essa mesma política (vide, 
por exemplo, a proposta de manutenção do imposto CPMF para financiar a Seguridade Social e a alta taxa de 
juros). O governo Lula acredita que, com o superávit primário, poderá reduzir a divida; contudo, ao contrário do 
que se esperava, a Dívida Externa e Interna, de 1995 a 2004, subiu de 29,35% para 51,87% do PIB.  E, hoje, 
temos comprometidos 40% do PIB para pagamento de juros e amortizações da Dívida e os 60% são divididos 
entre os demais gastos sociais, ficando, por exemplo, 2,64% para assistência social, 4,72% para saúde e 1,96% 
para educação (fonte: Orçamento Geral da União apud. Jornal da Seção Sindical da ADUFF, agosto de 2007). 
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sociais públicas de qualidade, dando organicidade à universalidade instituída.  

Porém, o que temos é uma continuidade e fortalecimento da ideologia neoliberal nas 

ações governamentais, com legitimidade de grande parcela da sociedade.  O Estado 

continua sendo moldado para atender as demandas do grande capital, o que implica 

implantar mecanismos de controle e enfraquecimento de organização dos 

trabalhadores.  O governo Lula, na forma de fazer política, está seguindo muito bem 

a “cartilha de Maquiavel”, pois, conforme afirmava o pai da moderna ciência política,  

 
(...) não há um meio seguro de conquistar uma cidade a não ser a destruição. E 
quem se tornar senhor de uma cidade acostumada a ser livre e não a destruir, 
espere ser destruído por ela. Pois a rebelião nascerá em nome da liberdade e das 
tradições, que não são esquecidas nem com o tempo nem com benefícios. E 
qualquer coisa que se faça ou qualquer medida que se tome, se não se disseminar a 
desunião entre os habitantes, ou se não extermina-los, e eles não se esquecerem 
da palavra liberdade e das tradições, logo em qualquer situação apelarão a estes 
ideais (Maquiavel, 1988:34). 

 

Revisitando o texto de Maquiavel – O Príncipe –, encontramos esta citação, 

que – no nosso entender – sintetiza a análise elaborada por Werneck Vianna (2007) 

sobre o “Estado Novo do PT”, e explica como o governo Lula vem atuando para 

ter/manter legitimidade; tanto, que conseguiu ser reeleito.  Assim, buscamos 

interpretar esse trecho, analisando o cenário contemporâneo, o que implica afirmar 

que não podemos dizer, exatamente, que as classes subalternas estavam 

acostumadas com a garantia dos direitos constitutivos da cidadania (“liberdade e 

tradições”), porém lutara para que se fizesse instituir formalmente na Carta Magna 

do país, nossa Constituição Federal de 1988.  Sendo assim, ficou na memória a luta 

em prol da institucionalização da proposta de “Estado de bem-estar social”, que vem 

sendo abortado pela ofensiva neoliberal e pelas propostas do neoconservadorismo 

na condução das políticas sociais, que se tornam estratégias de desmobilização (de 

“disseminar a desunião”).  Contudo, é preciso “destruir” de forma que se conquiste 

legitimidade e hegemonia.  Assim, o Programa Fome Zero, na condução das 

políticas sociais, representado, principalmente, pelo Programa Bolsa Família, que é 

“benefício” que, por si só, não garante a hegemonia do governo, mas, como aparato 

ideológico necessário – que ressalta a ajuda e a solidariedade aos mais pobres –, 

ganha adeptos da grande maioria pauperizada e apoio de uma parcela significativa 

das “classes média e alta”. 

Com essa leitura, merece recordar que herdamos uma “tradição” cultural, 

fundamentada no autoritarismo, paternalismo, clientelismo, patrimonialismo, 
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corporativismo, filantropismo em detrimento da democracia67 e da garantia de 

direitos de cidadania.  Conjugado ao processo de reestruturação produtiva, esses 

são todos os “ismos” retomados pelo governo Lula, que se legitima se apropriando 

dessa tradição cultural, que, além de cooptar a “sociedade civil organizada”68 (Ongs, 

lideranças de sindicatos, movimentos sociais etc.), fragmenta e/ou desorganiza as 

classes subalternas, que, mesmo assim, traz na lembrança uma Constituição, ainda 

vigente, mensageira da universalidade da cidadania. 

Mesmo considerando o Estado ampliado defendido por Gramsci, temos 

consciência que grande parcela – tanto da sociedade política quanto da sociedade 

civil –, que compõe a direção do governo na atual conjuntura, representa e defende 

os interesses do Capital.  Isso já era de se esperar do governo Lula, pois, na sua 

primeira campanha eleitoral, enfatizou, várias vezes, que faria a união (a nosso ver 

impossível) do capital com trabalho, só não deixou explícito que seria em favor do 

primeiro.  De fato não esperávamos que um governo de “esquerda” pudesse 

viabilizar um campo propício para as reformas neoliberais (como por exemplo, na 

economia em favor do livre comércio; na previdência e, atualmente, a reforma 

universitária com a chamada “universidade nova”), que favorecesse a lógica do 

mercado.  E muito menos que, no campo das políticas sociais, a direção ideológica 

se realizasse a partir da execução do neoconservadorismo.  O que nos leva a 

entender essa conjuntura como um retrocesso no campo da conquista de direitos, 

materializado com o desmonte da “universalidade” institucionalizada.  Como já 

pontuamos, o neoconservadorismo está explicito, principalmente, na condução da 

política de assistência social.  Neste sentido, é importante, aqui, fazer uma breve 

consideração sobre as diretrizes, que reforça essa direção, da Política Nacional de 

Assistência Social (2004) para implementação do Sistema Único de Assistência 

Social (SUAS). 

                                            
67 Estamos falando da “democracia burguesa” – àquela fundamentada por Rosseau –, que está explicita na 
Constituição Federal de 1988. 
 
68 O artigo da professora Freire (2006) sintetiza muito bem como a “sociedade civil” é entendida no Brasil 
contemporâneo, sinalizando para as armadilhas que legitima o seu entendimento deturpado, que está muito 
longe do conceito de sociedade civil definido por Gramsci.  Ou seja, “o conceito de sociedade civil que vem se 
tornando cada vez mais hegemônico é mistificador é ilusório, fragmentador e extremamente conservador” 
(Freire, 2006:87); ainda, vale dizer que, especialmente, é essa “sociedade civil” (reduzida ao sinônimo de 
“terceiro setor”), presente na agenda do Banco Mundial, que está sendo chamada à parceria na execução de 
políticas sociais públicas, desenvolvendo programas/projetos com dinheiro público.  “Esses fatores determinam 
não apenas as armadilhas dessas novas definições como também evidenciam as características dos limites 
políticos promovidos pelo reducionismo gerado pelo aprisionamento da sociedade civil dentro da agenda dos 
organismos internacionais, em consonância com a hegemonia internacional” (Ibid. 2006: 85). 
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2.3. A Política Nacional de Assistência Social: a implementação do SUAS às 
avessas 
 

 

A Política Nacional de Assistência Social (PNAS), aprovada em 200469, foi 

deliberação da IV Conferência Nacional de 2003, que teve como objetivo a 

Construção e implementação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) 70.  O 

texto da PNAS ressalta a busca pela incorporação das “demandas presente na 

sociedade brasileira no que tange à responsabilidade política, objetivando tornar 

claras suas diretrizes na efetivação da assistência social como direito de cidadania e 

responsabilidade do Estado” (PNAS, 2004:11).  E, supostamente, a 

institucionalização do SUAS teria como objetivo operacionalizar a Lei Orgânica de 

Assistência Social (Lei Federal, 8.742/1993).  Conceitualmente,  

 
o SUAS, cujo modelo de gestão é descentralizado e participativo, constitui-se na 
regulação e organização em todo o território nacional das ações socioassistenciais.  
Os serviços, programas, projetos e benefícios têm como foco prioritário a atenção às 
famílias, seus membros e indivíduos e o território como base de organização, que 
passam a ser definidos pelas funções que desempenham, pelo número de pessoas 
que deles necessitam e pela sua complexidade.  Pressupõe, ainda, gestão 
compartilhada, co-finaciamento das políticas pelas três esferas de governo e 
definição clara das competências técnico-políticas da União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios, com a participação e mobilização da sociedade civil e estes 
têm o papel efetivo na sua implantação e implementação (PNAS, 2004:41). 

 

Ainda, a PNAS 2004 trabalha com a lógica do atendimento aos “excluídos 

sociais”71, propondo-se dar continuidade às conquistas inauguradas na Constituição 

Federal de 1988 através do reconhecimento da assistência social como política de 

seguridade social, que legitimou a luta para regulamentação da Lei Orgânica da 

Assistência Social. 

                                            
69 Foi publicada, no Diário Oficial da União de 28 de outubro de 2004, a Resolução nº. 145 do Conselho Nacional 
de Assistência Social, que aprova a Política Nacional de Assistência Social. 
 
70 De acordo com a PNAS, o SUA está organizado em alguns eixos estruturantes e subsistemas como: a 
matricialidade sócio-familiar; descentralização político-administrativa e territorialização; novas bases para a 
relação entre Estado e Sociedade Civil; financiamento; controle social; o desafio da participação popular/cidadão 
usuário;a política de recursos humanos; a informação, o monitoramento e a avaliação (PNAS 2004:42).  
 
71  Na nossa concepção, “’excluídos’ é apenas um rótulo abstrato, que não corresponde a nenhum sujeito de 
destino: não há possibilidade histórica nem destino histórico nas pessoas e nos grupos sociais submetidos a 
essa rotulação. ‘Excluídos e ‘exclusão’ são construções, projeções de um modo de ver próprio de quem se sente 
e se julga participante dos benefícios da sociedade em que vive e que, por isso, julga que os diferentes não 
estão tendo acesso aos meios e recursos a que ele tem acesso” (Martins, 2002:30-31). 
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Assim, consideramos que a institucionalização do SUAS representa avanços 

para a política pública de assistência social como política de acesso aos demais 

direitos sociais.  Contudo, no Brasil, país de capitalismo dependente, o governo tem 

priorizado a política econômica, buscando recursos – como já sinalizamos – na 

realização do superávit primário e na política de ajuste fiscal, desmontando os 

direitos sociais, consequentemente, as políticas sociais públicas, que se tornam 

políticas de ajuda paliativa e não garantidoras de direitos.  A institucionalização do 

SUAS, na lógica do capital financeiro, só tem subsidiado a assistencialização das 

políticas sociais, focalizando na pobreza e extrema pobreza, além de criminalizá-la.  

Contrário a proposta de institucionalização do SUAS, cada vez mais, o Brasil se 

distancia da proposta constitucional de construção de um Estado de bem-estar 

social. 

Então, podemos afirmar que, este momento histórico, representa um 

retrocesso na efetivação da LOAS, ressaltando a dupla face da política de 

assistência social, desenvolvida no governo Lula.  Portanto, Política Nacional de 

Assistência Social, aprovada no governo Lula, através da execução do Programa 

Bolsa Família, leva o Estado a "transformar os serviços sociais em instrumentos de 

vigilância e de controle das novas 'classes perigosas’” (cf. Wacquant, 2003).  É essa 

a institucionalização da assistência social brasileira, que deixou de ser direito para 

ser instrumento de punição e não de universalização e acesso as demais políticas 

setoriais. 

Concretamente, compartilhando da conclusão defendida pela professora 

Vianna (2007), a política social pública, vigente no Brasil, reduziu-se ao 

assistencialismo, à gestão da miséria, minando qualquer possibilidade de 

universalidade e de igualdade, preceituadas constitucionalmente.  Contudo, é 

importante sublinhar que, no cenário contemporâneo, não só no Brasil, mas nos 

países centrais, a “questão social” vem sendo destituída do seu significado real72 e 

reduzida a “questão de pobreza”, concebendo a miséria como um “problema de 

administração” (cf. Oliveira, 2007).  Sabemos que, historicamente, as políticas 

sociais constituem uma maneira de enfrentar a “questão social” na relação dialética 

                                            
72 Compartilhando da definição elaborada por Cerqueira Filho: “por ‘questão social’, no sentido universal do 
termo, queremos significar o conjunto de problemas políticos, sociais e econômicos que o surgimento da classe 
operária impôs no mundo no curso da constituição da sociedade capitalista. Assim, a ‘questão social’ 
fundamentalmente vinculada ao conflito entre o capital e o trabalho” (1982:21). 
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da “concessão-conquista”; no entanto, entendemos que a desqualificação da 

“questão social”, fomentando a sua relação com a pobreza, também é uma 

estratégia ideológica do capital de desmobilização e controle das classes 

subalternas.  Já é notório, que o capitalismo tem notável capacidade e inúmeras 

estratégias para enfrentar as suas crises e se manter dominante, sendo a 

fragmentação da “questão social” mais um alvo a ser atacado e redimensionado. 

Contudo, é importante ter consciência que a política de assistência social, 

como as demais políticas sociais, é funcional ao modo de organização das relações 

sociais na sociedade capitalista.  Embora o seu reconhecimento jurídico como direito 

social e política pública, responsável pela intersetorialidade em busca da 

universalização dos direitos (acesso as demais políticas setoriais), tenha sido uma 

conquista da classe trabalhadora, dos movimentos sociais, dos setores de esquerda 

e progressista; ela também se tornou possível de ser instrumentalizada de forma 

paliativa, focalizada, seletiva e, também, punitiva.  Ou seja, essa política recebeu 

uma direção social que vem impossibilitando a sua implementação para garantir as 

“necessidades básicas” de quem dela necessitar, e foi reduzida a política pobre para 

os pobres; ou melhor, todas as políticas sociais públicas, hoje, são políticas 

destinadas atender, especialmente, a extrema pobreza, com o objetivo de controle e 

punição.  Por se constituir num direito formal forjado pela sociedade de classes, a 

“universalidade” constitucionalmente garantida ficou congelada na Lei e deu lugar às 

políticas meritocráticas, que atendem precariamente o indivíduo social e sua família 

em condições de pobreza.  E aí cabe destaca Yazbek, que afirma que “nos anos 

recentes, sob inspiração neoliberal, configurou um perfil despolitizado e 

refilantropizado para as políticas sociais brasileiras, no qual a pobreza ocupou o 

lugar da não política” (2004:109). 

No entanto, embora o Estado brasileiro, para favorecer o capital financeiro, 

tenha aderido o projeto neoliberal nas suas políticas econômicas e sociais, na 

década de 1990, o ECA e a LOAS foram algumas das Leis regulamentadas, com o 

objetivo de garantir os direitos sociais defendidos na Constituição.  Essas Leis 

reforçaram a responsabilidade do poder público pela implementação de políticas 

sociais.  Assim, foi necessário desenhar o processo de organização da política de 

assistência social na gestão do capital financeiro, precisamente, entendendo a sua 

materialização através da direção do governo Lula, para entendermos o sentido da 

“igualdade” e da “universalização” dos direitos na sociedade brasileira.  Uma vez que 
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essa direção que orienta as políticas sociais rebate na garantia da universalidade do 

direito à convivência familiar e comunitária, proposta central na Política Nacional de 

Assistência Social quando destaca a matricialidade na família.  

Com o SUAS, a partir da focalização na família, a política de assistência 

social, obedecendo a descentralização político-administrativa e a territorialização, 

começa a organizar os serviços de proteção social, básica e especial (média e alta 

complexidade), especialmente, em unidades dos municípios, compondo os Centros 

de Referencia da Assistência Social básico e especializado.  Nesta lógica 

organizacional, “os serviços, programas, projetos de atenção à família e indivíduos 

poderão ser executados em parceria com as entidades não-governamentais de 

assistência social, integrando a rede socioassistencial” (PNAS 2004:46).   Mas, na 

realidade,  

 

impera no país uma cultura política fortemente centralizadora que a NOB/2005 
confirma.  Essa cultura impede uma real descentralização e municipalização da 
política pública de assistência social.  Na prática, os municípios não conseguem 
converter políticas/programas/recursos federais em políticas municipais calcadas em 
suas prioridades, particularidades e demandas locais.  Exemplo mais gritante deste 
fato está no próprio programa bolsa-família, em que os municípios não se 
apropriaram deste programa para converte-lo e inscreve-lo em políticas locais de 
redução efetiva da pobreza resultado, no mais das vezes, em medida apenas 
compensatórias (Brant de Carvalho, 2006: 126). 

 

Além de caráter compensatório, o Programa Bolsa Família se tornou o centro 

das atenções da política pública de assistência social, que, através do CAD Único, 

conta com a participação dos municípios, redimensionando o direito a 

descentralização proposta na LOAS para o monitoramento e vigilância social das 

famílias pobres.  Os municípios acabam atuam somente na execução dos 

programas e projetos do governo federal.   

O direito à convivência familiar e comunitária, como direito positivo, deve ser 

garantido através de políticas públicas, porém, no cenário atual, a política de 

assistência social tem sido instrumento de assistencialização das políticas sociais, 

comprometendo a sua condição de política de acesso às demais políticas setoriais 

como necessária na garantia da “universalização” dos direitos sociais, conforme 

preceitos constitucionais.  E nesta conjuntura de desmontes de direitos, o seu papel 

de garantidora da “universalização” do direito de viver em família fica só no plano 

formal.  Isto porque, o enforque no direito á convivência família tem servido para 
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culpabilizar as famílias, supostamente, “desestruturadas”, propondo resolver o 

“problema” no âmbito de cada família.  Neste sentido, a ruptura do vínculo familiar 

não é considerada como parte das seqüelas da “questão social”, como 

conseqüência do modo de organização da sociedade capitalista.  Entretanto, todos 

têm o igual direito de viver em família e como direito humano fundamental, constitui-

se em mais uma exigência para a garantia da cidadania. 

Portanto, sem entender a constituição do direito na sociedade capitalista; a 

construção do processo sócio-histórico da cidadania no Brasil, que se conforma 

enquanto “plena” numa conjuntura de reordenamento do capital através da ofensiva 

neoliberal; e, ainda, sem compreendermos a funcionalidade da política de 

assistência social hoje, não poderíamos chegar à essência de uma realidade 

concreta que se apresenta para as classes subalternas, em particular, para milhares 

de crianças e adolescentes em situação de pobreza e/ ou indigência que são 

privados do direito à convivência familiar e comunitária.  Direito reconhecido, 

constitucionalmente, e regulamentado no Estatuto da Criança e do Adolescente e na 

Lei Orgânica de Assistência Social e que, na prática – como veremos no próximo 

capítulo –, sofre vários entraves, políticos e operacionais, para ser, efetivamente, 

garantido na ordem vigente. 
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CAPÍTULO III 
 

CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
NA PROPOSTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL: ENTRE A GARANTIA DO DIREITO E 
A CULPABILIZAÇÃO DAS FAMÍLIAS POBRES 
 

 

Os porta-vozes do capital na política e no 
mundo empresarial procuram lançar sobre 
a família o peso da responsabilidade 
pelas falhas e “disfunções” cada vez mais 
freqüentes, pregando de todos os púlpitos 
disponíveis a necessidade de “retornar 
aos valores da família tradicional” e aos 
“valores básicos”. 

 
István Mészáros, 2002 

 

 

Este capítulo da nossa pesquisa parte do questionamento da 

“universalização” dos direitos sociais na sociedade capitalista, pretendendo contribuir 

com o debate sobre o direito das crianças e dos adolescentes à convivência familiar 

e comunitária e a sua garantia através da política pública de assistência social.  Para 

tanto, estamos pensando a totalidade da realidade social e suas contradições, que 

na conjugação de rupturas e continuidades, se apresenta em constante movimento e 

exige que o pesquisador parta da realidade concreta, trazendo-a para o plano da 

abstração e devolvendo-a como concreto pensado.  Assim, partindo da Constituição 

Federal de 1988 e das Leis regulamentadas – precisamente, o Estatuto da Criança e 

do Adolescente (Lei 8069/1990) e a Lei Orgânica da Assistência Social (Lei 

8742/1993) –, estamos analisando a proposta de Proteção Especial da Política 

Nacional de Assistência Social, aprovada em 2004, apresentando algumas 

considerações na sua execução no âmbito municipal.  Com esse objetivo, tomamos 

como referência a política de assistência e a sua articulação do Sistema de Garantia 

de Direitos (SGD)73 no município do Rio de Janeiro. 

                                            
73 O SGD é composto por um “conjunto de órgãos, entidades, autoridades, programas e serviços de atendimento 
a criança, adolescente e suas respectivas famílias, que devem atuar de forma articulada e integrada, na busca 
de sua proteção integral, nos moldes previstos no ECA e pela Constituição Federal” (Brasil – SEDH, CONANDA, 
2006: 123).  Neste Sistema, “incluem-se princípios e normas que regem a política de atenção a crianças e 
adolescentes cujas ações são promovidas pelo Poder Público (em suas esferas – União, estados, Distrito 
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Na atual conjuntura, a política pública de assistência se consolida como 

sistema unificado de “enfretamento da pobreza” e de “acesso às políticas setoriais”, 

trazendo como proposta de ações sócio-interventivas, a garantia do direito de viver 

em família e em comunidade, objetivando, supostamente, preservar e/ou resgatar os 

vínculos familiares e comunitários.  Essa proposta surge em resposta às lutas 

sociais para concretização dos direitos constitucionais.  Vale lembrar que na 

Constituição Federal de 1988 está expresso, como direito social universal, o direito à 

convivência familiar e comunitária – particularmente, no art. 227 que trata dos 

direitos da criança e do adolescente –, tornando a família objeto de intervenção de 

políticas sociais públicas, que, como “base da sociedade”, deve ter “especial 

proteção do Estado”74 (Art. 226, CF 198875).  Portanto, a partir do princípio da 

“universalização” dos direitos na sociedade capitalista, na igualdade formal, todos 

têm o igual direito de viver em família, constituindo-se mais um direito social na 

garantia da cidadania. 

Como sabemos, na dialética da concessão-conquista de direitos, a 

institucionalização formal dos direitos de cidadania, na Carta de 1988, foi resultado 

das lutas sociais, que tiveram como protagonistas, entre eles: os trabalhadores de 

diversas áreas, os movimentos sociais, os partidos de esquerda, segmentos da 

esquerda católica na trilha da Teologia da Libertação, tendo como finalidade a 

construção de um ambiente democrático pós-ditadura militar e de materializar um 

                                                                                                                                        
Federal e municípios – e Poderes – Executivo, Legislativo e Judiciário e pela sociedade civil, sobre três eixos: 
Promoção, Defesa e Controle Social” (Idem.). 
 
74 Na constituição sócio-histórica da Lei no Brasil, remontada a partir da década de 1920, a família já aparecia na 
proposta de intervenção do Estado que, através do poder judiciário, tomava decisões voltadas para a 
“convivência familiar” ou a institucionalização da “infância desvalida” e “abandonada”.  Essas decisões, sempre 
tomadas pelo magistrado, tratavam de regulamentar os preceitos higienistas de como deveria ser a configuração 
da família.  Isto porque a preocupação do Movimento Higienista - que se legitima na segunda metade do século 
XIX – era com a elite brasileira, pautando-se no planejamento de uma “geração perfeita”.  Havia a necessidade 
de preparar as famílias que seriam “cultivadoras de crianças”, defendendo o casamento eugênico e a 
puericultura da pré-fecundação.  Assim sendo, almejando reordenar a sociedade, buscava-se a reestruturação 
das famílias ricas dentro dos princípios morais e religiosos e a institucionalização (isolamento) de crianças das 
famílias pauperizadas que não se enquadravam como força de trabalho num momento de industrialização e 
urbanização do país (cf. Melo, 2000 e Nunes, 2007). É importante lembrar que, promovendo o isolamento da 
infância pobre marginalizada que “perturbava a ordem social”, sem nenhuma preocupação com o vínculo familiar 
da população empobrecida, “na arte de cultivar as crianças, o higienismo médico se colocou como o melhor 
aliado do Estado e a ele pode ser creditado, em grande parte, o surgimento do sentimento de infância no Brasil” 
(Arantes, 1995:200). 
 
75 É interessante saber que “o artigo 226 da Constituição Federal incorporou todos os preceitos das cartas 
internacionais de 1945, 1948, 1951, 1959, 1966, 1968, 1969 e 1979 no que se refere à proteção à mulher e à 
família” (Silva, 2004: 298), que se constituiu parte da institucionalização formal do Estado de bem-estar social 
pós Segunda Guerra Mundial. 
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novo pacto social com a constituição de um Estado de bem estar social76.  Contudo, 

é importante pontuar que, atualmente, não estamos vivendo lutas sociais como 

àquelas que precederam a Constituição Federal, pois as atuais estão, praticamente, 

invisíveis, porque além de estarem abafadas pelos meios de comunicação oficiais, 

apresentam-se “carentes de maior organicidade e densidade política” (Iamamoto, 

2007).  Portanto, são  

 
lutas tímidas, mas vivas nos âmbitos do direito ao trabalho e do trabalho; da luta 
pela reforma agrária; pelo acesso aos serviços públicos no atendimento às 
necessidades básicas dos cidadãos contra as discriminações étnico-raciais e de 
gênero; pela defesa do meio ambiente, das expressões culturais etc. (Ibid.:145). 

 

Sendo assim, constituem-se expressão de manutenção da resistência e de 

lutas pela igualdade e melhoria nas condições de vida das classes subalternas.  

Neste sentido, no “fim do túnel há uma luz”, e com isso, podemos considerar como 

avanços significativos a conformação de um Sistema Único de Assistência Social – 

SUAS – para dar operacionalidade à política pública de assistência social, uma vez 

que a sua implantação era também pauta de lutas sociais pela universalização dos 

direitos sociais. 

Como resultado de um cenário de “guerra de posição”77, de lutas ainda que 

tímidas travadas no interior do Estado, a matricialidade sócio-familiar aparece na 

centralidade da aprovação da Política Nacional de Assistência Social em 2004, com 

a proposta, a partir da implantação do SUAS, de dar organicidade à assistência 

social como direito de seguridade social.  Neste contexto, a centralidade na família 

traz como proposta a proteção integral por parte do Estado, que atenda os 

indivíduos sociais, levando em consideração o espaço sócio-familiar e, assim, 

objetivando romper com a cultura da fragmentação no atendimento das demandas 

sociais.  Para tanto, a política pública de assistência social, segundo documento 

oficial, deve prezar por uma proteção social que garanta a “segurança de 

                                            
76 Temática tratada no capítulo I deste trabalho. 
 
77 Conforme destacado no Capítulo I deste trabalho, “guerra de posição” é uma guerra processual, que acontece 
entre as classes antagônicas em busca da hegemonia.  Como explica Coutinho, na concepção Gramsciana, 
quando o Estado se amplia, a “guerra de posição” torna-se o centro da luta de classes, “isto é, numa conquista 
progressiva (ou processual) de espaços no seio e através da sociedade civil” (Ibid. 1996: 58).  É através da 
“guerra de posição” que as classes subalternas, como elementos da sociedade civil, buscam o controle do 
Estado, objetivando a extinção da sociedade de classes.  Ou melhor, “a expansão da hegemonia das classes 
subalternas implica a conquista progressiva de posições através de um processo gradual de agregação de um 
novo bloco histórico, que inicialmente altera a correlação de forças na sociedade civil e termina por impor a 
ascensão de uma nova classe (ou bloco de classes) ao poder do Estado” (Ibidem, 1996: 60). 
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sobrevivência (de rendimento e de autonomia); de acolhida; e convívio ou vivência 

familiar” (PNAS 2004:31). 

Entretanto, num movimento de negação à luta para materialização dos 

direitos constitucionais, através das orientações para implantação do SUAS, a PNAS 

2004 resgata os princípios e valores conservadores para o entendimento da família 

e torna-se instrumento de responsabilização das famílias pobres pelos seus 

membros, buscando, através da culpa dos indivíduos sociais, a resolução das 

seqüelas da “questão social”, que são dimensionadas como problemas individuais.  

Neste sentido, mesmo que a aprovação da PNAS – através do Conselho Nacional 

de Assistência Social/CNAS –, tenha contado com a participação do governo e de 

segmentos da sociedade civil (representantes das instituições que se denominam 

“terceiro setor”78, sindicatos, conselhos profissionais, movimentos sociais afins etc.), 

como veremos neste capítulo, não garantiu o comprometimento constitucional com a 

“igualdade” e a “universalização” dos direitos de cidadania na formalização legal da 

política pública de assistência social, como, também não, na sua operacionalização.  

Contrários a esta perspectiva e considerando a “universalização” dos direitos sociais 

institucionalizados, estamos pensando na garantia do direito à convivência familiar e 

comunitária através de políticas públicas, com base na particularidade do direito das 

                                            
78 Não cabe, aqui, fazer uma análise aprofundada da participação das ONG’s, Fundações, instituições 
filantrópicas etc. nos Conselhos responsáveis pelas deliberações de políticas públicas; contudo, é importante 
entender que a composição paritária (governo e sociedade civil), proposta constitucional, não garante o 
comprometimento com a “universalização” dos direitos constitucionais na elaboração dos documentos das 
políticas deliberadas e a serem implementadas.  Um exemplo mais gritante diz respeito às instituições, que ligam 
a sua participação nos Conselhos ao interesse de firmarem convênios de co-gestão (parceria) com os governos 
(federal, municipal e estadual), objetivando receber dinheiro público.  Essas instituições, que também se intitulam 
como parte do chamado “terceiro setor”, se mantêm com recursos públicos e/ou das empresas privadas.  Ainda, 
cabe destacar que muitas organizações da sociedade civil, além de não estarem com os, mas substituindo os 
movimentos sociais, na década 1980, com a cooptação dos organismos multilaterais e de governos europeus e 
norte-americanos no aumento da destinação de verbas para as ONG’s, se assumem como alternativa ao Estado 
de bem-estar social.  E a partir da década de 1990, passam a intermediar a relação movimento social/Estado (Cf. 
Montaño, 2002: 270-274), fundamentando as parcerias nos princípios ideo-políticos do projeto societário 
hegemônico, que acaba defendendo um posicionamento de classe: a dominante.  No entanto, temos que 
entender que o dito “terceiro setor” não é sinônimo de sociedade civil, porém uma parcela pequena dela; que, 
hoje, tem grande representatividade dentro dos Conselhos de Direito.  Porém, não podemos colocar todas as 
organizações da sociedade civil no mesmo “lote”, pois podemos contar com o apoio daquelas que se 
comprometem com o enfrentamento da ordem na luta pela igualdade social.  Exemplos representativos ilustram 
a diferença que algumas organizações comprometidas fazem, conforme citados por Montaño (Ibid.: 2002:263): 
ONG Green Peace (na defesa da biodiversidade e da vida); a ONG Amnesty Internacional (luta pelos direitos 
humanos); Fórum Social Mundial; as passeatas das Mães da Praça de Maio (que mantêm viva a luta por justiça 
social), entre outras (sobre o tema, ver Montaño, 2002).  Portanto, estamos considerando a defesa de Gramsci 
de que a sociedade civil “é formada pelo conjunto do que chamou de ‘aparelhos “privados” de hegemonia’ e tem 
sua gênese nos processos de socialização da política” (Apud. Coutinho, 1996:137).  Neste sentido, por 
sociedade civil, entendemos como um espaço de luta sociais, local onde se expressa os interesses antagônicos 
de classes e de luta pela hegemonia. 
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crianças e adolescentes79.  Entendemos que, como direito social institucionalizado, a 

garantia do direito de viver em família e em comunidade torna-se, obrigatoriamente, 

objeto de intervenção do Estado, constituindo-se também – não só – uma demanda 

para política pública de assistência social.  Uma vez que as políticas sociais públicas 

têm a função de dar a organicidade aos direitos preceituados em Lei, mesmo sendo 

constituídos a partir da “igualdade formal”. 

Como bem destaca Mészáros, “os ganhos obtidos no demorado período da 

ascensão do capital não ultrapassaram o nível de igualdade formal” (2002:268), pois 

a igualdade verdadeira abalaria e romperia com a autoridade do capital.  Entretanto, 

a ampliação da igualdade formal resultou de vitórias relativas, “que as práticas 

produtivas de extração do excedente do ‘trabalho livre’ tornaram necessárias, no 

quadro de uma ‘igualdade contratual’” (ibid. 2002:268).  No Brasil, essa ampliação se 

faz materializada com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), na década de 

1940, viabilizando garantia de uma “igualdade contratual”, que só acontece quando 

o capital compra o trabalho vivo e oficializa ao assinar a Carteira de Trabalho.  No 

entanto, hoje, num momento de desmonte de direitos – entre eles, trabalhistas – 

com a acumulação flexível do capital e com o toyotismo80, essa “igualdade 

contratual” tornou-se cada vez mais volátil e efêmero.  Já, no plano da garantia de 

direitos através de políticas sociais públicas, a “igualdade” e a “universalização” só 

valem no âmbito da “igualdade formal”, sem concretização no plano material. 

Neste sentido, considerando que esta sociedade se utiliza da “igualdade 

formal” para reificar realidade, a política de assistência social vem sendo utilizada na 

precarização dos direitos sociais e na redução das políticas públicas setoriais à 

assistencialização, concomitante ao processo, já consolidado, de mercantilização 

dos serviços sociais (principalmente, saúde, educação e previdência social).  Como 

                                            
79 É importante deixar aqui registrado que o direito de viver em família e em comunidade é um direito humano de 
todo cidadão.  Portanto, por ser um direito constitucional, é regulamentado em Leis Federais específicas, além 
do ECA (8069/1990), temos, por exemplo, a “Política Nacional do Idoso (Lei nº. 8.842/1994) e a Lei da Pessoa 
Portadora de Deficiência (Lei 7853/1989). 
 
80 Conforme conceituada por Harvey, a acumulação flexível “é marcada por um confronto direto com a rigidez do 
fordismo. Ela se apóia na flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtos e 
padrões de consumo” (2001:140).  Já “o toyotismo estrutura-se a partir de um número mínimo de trabalhadores, 
ampliando-os, através de horas extras, trabalhadores temporários ou subcontratação, dependendo das 
condições de mercado. O ponto de partida básico é um número reduzido de trabalhadores e a realização de 
horas extras” (Antunes, 2000a: 36).  Sobre as transformações no mundo do trabalho, gerenciadas pelo projeto 
ideo-político-econômico neoliberal, que ganhou maior visibilidade após “crise econômica mundial” deflagrada em 
1973, ver Antunes, 2000a e 2000b e Harvey, 2001 (Parte II).  Vale dizer que, no Brasil, essas transformações 
começaram a se consolidar na década de 1990, precisamente, no governo Fernando Collor (aspectos já 
trabalhados no capítulo I). 
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podemos ver a obrigação não garante a concretização dos direitos sociais e, muito 

menos, a “universalização” do direito de cidadania.  Então, embora concebendo que 

a “igualdade” e a “universalização” da cidadania possuam limites claros numa 

sociedade de classes, o que está em pauta, é a qualidade e a direção ideo-política e 

técnico-operativa das políticas sociais públicas.  Portanto, mesmo sendo funcional 

ao capitalismo, as políticas sociais devem, minimamente, garantir a melhoria das 

condições de vida das classes subalternas, ainda que as mantenham “na base 

material de uma ordem de reprodução sociometabólica controlada pelo capital” 

(ibidem, 2002:273).  Ou melhor, as propostas, que começam a ser pensadas como 

responsabilidade também da política de assistência social, devem estar em 

consonância com os princípios de “universalização” da Constituição Federal de 1988 

e com as Leis Federais que regulamentam esses princípios.  E, no caso particular do 

nosso estudo, com o ECA e com a LOAS.  Uma vez que, conforme os princípios 

constitucionais, as crianças e os adolescentes, enquanto sujeitos de direitos, têm 

absoluta prioridade na implementação de políticas públicas. 

A partir deste entendimento da realidade social, estamos analisando a 

proposta do governo federal, com base na PNAS 2004 e no “Plano Nacional de 

Promoção, Defesa e Garantia do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência 

Familiar e Comunitária” aprovado pelo CONANDA e CNAS (Brasil, D.O.U. - 

Resolução conjunta nº.01 de 13/12/2006).  Para tanto, destacamos a particularidade 

da implementação da política no âmbito municipal, tendo, como exemplo, a 

experiência do município do Rio de Janeiro no desenvolvimento da modalidade de 

Proteção Social Especial, conforme técnica-operacional da PNAS 2004, com 

destaque para o atendimento de crianças e adolescentes que estão com os vínculos 

familiares “fragilizados” ou “rompidos”.  O que demandou considerar o Sistema de 

Garantia de Direitos, objetivando conhecer – através de assistentes sociais que 

estão na prática cotidiana – como o Ministério Público; o Juizado da Infância, da 

Juventude e do Idoso; o Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente 

(CMDCA) e os Conselhos Tutelares vêm se articulando e se constituindo enquanto 

Sistema de Garantia de Direitos e rede com os serviços socioassistenciais da 

proteção social especial, voltados à garantia do direito de viver em família e em 

comunidade. 
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3.1. A criminalização da família e da pobreza na gestão do Sistema Único de 
Assistência Social. 
 

 

Como já apresentado no capítulo II, o SUAS foi aprovado, em 2004, como 

forma de gestão descentralizada e participativa da política pública de assistência 

social, resgatando a proposta constitucional da “universalização” dos direitos sociais 

através da proteção social integral à família.  Para tanto, a proteção integral deve 

prever, conforme a Política Nacional de Assistência Social, três tipos de segurança: 

a segurança de sobrevivência ou de rendimentos e de autonomia; a segurança de 

convívio e vivência familiar, e a segurança de acolhida.  Tal direção se fundamenta 

por entender que os  

 
constrangimentos provenientes da crise econômica e do mundo do trabalho, 
determinaram transformações fundamentais na esfera privada, ressignificando as 
formas de composição e o papel das famílias.  por reconhecer as fortes pressões 
que os processos de exclusão sócio-cultural geram sobre as famílias brasileiras, 
acentuando sua fragilidade e contradições, faz-se primordial sua centralidade no 
âmbito das ações da política de assistência social, como espaço privilegiado e 
insubstituível de proteção e socialização primárias, provedora de cuidados aos seus 
membros, mas que precisa de ser cuidada e protegida (PNAS 2004:43) 

 

Esta passagem do texto da política expressa uma enorme contradição, pois, 

embora destaque que a crise econômica – que nos lembra a “cultura da crise”, 

conforme analisado por Mota (1995) – e o mundo do trabalho determinem as 

transformações no espaço privado do grupo familiar, devolve para a família a 

“resolução do problema”, propondo o apoio das ações socioassistenciais.  Assim, 

ressalta a concepção individualizante e sacralizante da família, que a entende como 

espaço insubstituível por ser o único capaz de dar cuidados e proteção; e quando 

essa condição fica abalada/fragilizada, cabe a política de assistência social trabalhar 

o resgate da família como espaço de proteção, atuando nas suas contradições para 

garantir o direito à convivência familiar e comunitária. 

Como já sabemos, a política de assistência social é direito social e política 

pública não contributiva, destinada a quem dela necessitar, visando o enfretamento 

da pobreza.  Assim, a família em referência é a família pobre e/ou, extremamente, 

pobre, que é chamada a se estruturar como espaço proteção e cuidado, de acordo 

com o ideal pré-estabelecido.  Para tanto, delegam à família as fragilidades e 

contradições; porém, contrários a essa afirmativa, entendemos que tais 
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contradições, não são da família e, sim, vivenciadas por ela.  Pois, as contradições 

hoje, vivenciadas pela família, são expressões, no espaço cotidiano, das 

contradições inerentes a uma sociedade de classes. 

Assim, PNAS 2004 entende que é necessário “proteger” a família em situação 

de pobreza e/ou indigência para que ela também possa se responsabilizar pela 

proteção dos seus membros, devendo ser criminalizada (judicialmente e/ou 

sancionada através dos programas do governo federal) pelo não cumprimento dos 

seus deveres.  No decorrer deste capítulo, vamos demonstrar como as famílias 

pobres e/ou indigentes, que na condição de “cidadão pobre” (Mota, 1995) e 

demandante da proteção do Estado, são controladas/vigiadas e sancionadas por 

programas do governo federal, como é o caso do Programa Bolsa Família, que 

respalda a “vigilância social” com o “monitoramento das situações de vulnerabilidade 

e risco sociais”.  Portanto, na ótica do Estado – na configuração, definida por 

Gramsci (cf. Semeraro, 2001), de superestrutura de coerção e consenso – as ações 

socioassistenciais da política pública de assistência social apresentam dois lados de 

atuação, que se entrelaçam: o primeiro, administrar a pobreza (cf. Oliveira, 2007) 

através de uma política responsabilizadora/culpabilizadora e filantrópica (promoção 

da “ajuda”) e, o segundo, criminalizar e punir os “pobres inadaptáveis”, que, 

supostamente, não cumprem com suas responsabilidades e “fomentam” a violência, 

sendo submetidos a sanções que podem ser através dos programas sociais e/ou 

através do sistema judiciário, que pode levar ao encarceramento81.  

 

 

 

3.1.1. A concepção de família na PNAS 2004 e na operacionalização do SUAS: a 
individualização das seqüelas da “questão social” 
 

 

Na política pública de assistência social, a matricialidade sócio-familiar 

demandou a apresentação da concepção de família sob a qual deve se orientar a 

operacionalização do SUAS.  Neste sentido, para a execução da política, a Norma 

Operacional Básica de 2005, que orienta o SUAS, define que  

 
                                            
81 Sobre a “reforma” da assistência social como forma de vigiar e punir os pobres, ver Wacquant (2003). 
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a Assistência Social dá primazia à atenção às famílias e seus membros, a partir do 
seu território de vivência, com prioridade àqueles com registros de fragilidades, 
vulnerabilidades e presença de vitimizações entre seus membros. 

A atenção às famílias tem por perspectiva fazer avançar o caráter preventivo de 
proteção social, de modo a fortalecer laços e vínculos sociais de pertencimento 
entre seus membros e indivíduos, para que suas capacidades e qualidade de 
vida levem à concretização de direitos humanos e sociais (NOB/SUAS 2005: 
16) (grifo nosso). 

 

Sendo assim, na sua operacionalização, a assistência social entende a família 

na sua singularidade, atribuindo ao indivíduo, dentro de cada família, as suas 

fragilidades, vulnerabilidades e a violência intra-familiar, promovendo que cada 

grupo familiar solucione os “seus problemas” e desprezando o processo sócio-

histórico, no qual se expressam as seqüelas da “questão social”.  Ainda, entende 

que há a necessidade de trabalhar “laços e vínculos sociais”, já que na família deve 

existir o desejo de pertencimento entre os seus membros na busca da convivência 

familiar e para que possam suprir suas necessidades sem precisar do Estado.  

Neste sentido, é necessário “avançar no caráter preventivo de proteção social”, para 

que a família não a demande; pois como afirma Potyara Pereira (2004), a família é 

redescoberta como “fonte privada de bem-estar social” e “recurso de solidariedade”.   

Resgate da família na sociedade brasileira, como espaço de solidariedade, é 

parte das estratégias neoliberais impostas do processo das transformações 

societárias processadas no enfretamento da crise deflagrada na década 1970, 

repercutindo, nos anos 1990, no desmonte de direitos sociais e trabalhistas.  Assim, 

para que a provisão de bens e serviços promova a “proteção social” e atenda as 

“necessidades básicas”, “foram concebidas fórmulas que exigiam da sociedade e da 

família considerável comprometimento” (Pereira, 2004:31). Comprometimento que 

redefine o papel do Estado, que se faz mais presente para punir os pobres e 

promover políticas sociais paliativas; que favorece o mercado, e que delega “novas” 

atribuições à sociedade, como espaço de “solidariedade”.  Ou seja, “o Estado, com o 

recurso do poder e, portanto, da autoridade coativa, que só ele possui; o mercado, 

com o recurso do capital; e a sociedade, da qual a família faz parte, com o recurso 

da solidariedade” (ibid: 32), na construção do “pluralismo de bem-estar” 82 (cf. 

Pereira, 2004). 

                                            
82 Conforme destaca Potyara Pereira, com base em Johnson (1990), “o pluralismo de bem-estar ‘tem sido um 
dos temas principais do debate sobre política social, desde finais dos anos 70’. Muitos dos conceitos atuais – 
descentralização, participação das esferas pública e privada, sociedade providência, auto-sustentabilidade, para 
citar os mais veiculados – foram preponderantemente introduzidos no debate público atual por essa ‘doutrina’” 
(Pereira, 2004:34). Neste sentido, considerando aquela conjuntura histórica e a visibilidade do enraizamento do 



 

 

110

 

Com essa orientação, na operacionalização do SUAS, a proteção social não 

se apresenta como direito, mas como políticas de ações pontuais/focalizadas em 

“problemas sociais”, que se tornam “problemas individuais”.  A proteção social 

integral – conforme preceitos constitucionais – propõe avançar sim, mas como direito 

universal, tendo também como atribuição o caráter preventivo; e não a prevenção da 

própria proteção social.  A proteção social como direito universal – conquista 

também das classes subalternas – atuaria nas seqüelas da “questão social”, que se 

expressam no cotidiano da vida familiar, demandando atendimentos que amenizem 

os estragos causados pelo capital na família.  Entretanto, na verdade, 

 

para a proteção social de Assistência Social o princípio de matricialidade 
sociofamiliar significa que: a família é o núcleo social básico de acolhida, convívio, 
autonomia, sustentabilidade e protagonismo social (NOB/SUAS 2005: 17) (destaque 
nosso). 

 

a proteção social de Assistência Social consiste no conjunto de ações, cuidados, 
atenções, benefícios e auxílios ofertados pelo SUAS para redução e prevenção do 
impacto das vicissitudes sociais e naturais ao ciclo da vida, à dignidade humana e à 
família como núcleo básico de sustentação afetiva, biológica e relacional 
(NOB/SUAS, 2005: 16) (grifo nosso). 

 

Neste contexto, o Estado se desresponsabiliza, e a família é chamada a ser 

responsável pela sua função na sociedade, que deve ser “de sustentação afetiva, 

biológica e relacional”; e senão cumprir com esse modelo imposto e idealizado de 

família, está na condição de “desestruturada”, “desintegrada”, podendo ser 

responsabilizada judicialmente83. Com essa orientação, o Estado defende que a 

família, para ser “estruturada”, deve ser um “espaço sustentável” de harmonia, amor 

e afetividade, considerando-a como se estivesse alheia a uma realidade social e, 

historicamente, determinada.  Contudo, de forma sincrética, a PNAS 2004 tenta 

regatar a “totalidade” quando observa que  

 

                                                                                                                                        
neoliberalismo, entenderemos sob quais orientações se fundamentam as políticas sociais com matricialidade na 
família. 
 
83 Como explica Werneck Vianna et al (1999), a “invasão do direito” no mundo contemporâneo não se limitou “as 
suas repercussões ao âmbito dos poderes republicano e à esfera propriamente da política. Ela também vem 
alcançando a regulação da sociabilidade e das práticas sociais, inclusive daquelas tidas, tradicionalmente, como 
de natureza estritamente privada e, portanto, impermeáveis à intervenção do Estado, como são os casos, entre 
outros, das relações de gênero no âmbito familiar e do tratamento dispensado ás crianças por seus pais ou 
responsáveis” (1999:149).  E para “garantir” direitos e exigir realização de deveres, que o Estado se respalda 
para punir a família pobre que deixa de se responsabilizar por estar sofrendo as conseqüências das 
desigualdades sociais. 
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as novas feições de família estão intrínseca e dialeticamente condicionadas às 
transformações societárias contemporâneas, ou seja, às transformações 
econômicas e sociais, de hábitos e costumes e ao avanço da ciência e da tecnologia 
(PNAS 2004, 44). 

 

Todavia, mesmo fazendo referência às transformações sociais, às 

desigualdades sociais e à concentração de renda, para a garantia do direito à 

convivência familiar e comunitária, a responsabilidade recai sobre a família, que 

deve estar estruturada; sendo assim, a política de assistência social tem a função de 

desenvolver 

 
estratégias de atenção sócio-familiar que visem a reestruturação do grupo familiar e 
a elaboração de novas referências morais e afetivas, no sentido de fortalecê-lo para 
o exercício de suas funções de proteção básica ao lado de sua auto-organização e 
conquista de autonomia (PNAS, 2004: 38) (destaque nosso). 

 

Essa é uma visão conservadora no entendimento da família, que deixa a 

abertura para o resgate do modelo tradicional de “família burguesa” (cf. Habermas, 

1985) com traços do humanismo-cristão84, considerando, principalmente, a 

necessidade de referências morais e afetivas para garantir a convivência familiar.  

Nesta concepção de família, que fundamenta as políticas sociais públicas – em 

especial a política de assistência social –, observamos o resgate e a aplicabilidade 

da ideologia liberal, demonstrando, marcadamente, a individualização representada 

na figura da família – e não do indivíduo –, que, através de um cotidiano reificado85, 

                                            
84 Até o século XV, a família era retratada a partir de uma visão religiosa, tendo como modelo a família de Cristo; 
o que não descartava a existência de outras composições familiares, porém não reconhecidas.  Contudo, é 
somente na idade moderna, com ascensão da burguesia, o sentimento de família e a necessidade de definir uma 
estrutura familiar se apresentavam como uma necessidade da sociedade capitalista (sobre a história social da 
criança e da família, ver Ariès, 1981).  Neste período, a sociedade burguesa em ascensão buscava formas de 
consolidar um “modelo ideal de família” que propiciasse a preservação da propriedade privada.  Partindo deste 
contexto, o modelo monogâmico patriarcal “foi a primeira forma de família que não se baseava em condições 
naturais, mas econômicas, e concretamente no triunfo da propriedade privada sobre a propriedade comum 
primitiva, originada espontaneamente” (Engels, 1977: 70).  No entanto, a família burguesa acreditava que o seu 
surgimento fundava-se “voluntariamente e por indivíduos livres, de modo a se manter sem coerções; parece 
apóia-se sobre a duradoura comunidade de afetos dos dois cônjuges e assegurar o desenvolvimento 
desinteressado de todas as capacidades que caracterizam a personalidade culta” (Habermas, 1985:229).  
Contudo, como destaca Habermas “as exigências da sociedade civil burguesa infirmam gravemente o auto-
entendimento da família como esfera de uma humanidade que se constrói na ‘intimidade’, as idéias de liberdade, 
de amor e de educação – derivada das experiências da esfera privada da família”, mas a vontade, o amor, o 
afeto, a intimidade e a educação não ficam somente no plano inteiramente ideológico, de fato acontece no 
âmbito privado da família.  Entretanto, a consciência da família burguesa se defronta com os “efeitos de sua 
intimidade” e com as reais funções da família burguesa, pois ela, “evidentemente, não é livre daquelas coerções 
às quais a sociedade burguesa, como qualquer outra sociedade antes dela, tinha de estar submetida, ela 
explicita no processo de valorização do capital uma função rigorosamente definida” (Ibid. 1985: 230).  E nos 
séculos XIX e XX na sociedade ocidental, foi a família nuclear (a tríade: pai, mãe e filho) o “modelo ideal” que 
passou ser aceito, representando, assim, o individualismo burguês (cf. Hobsbawm,1995). 
 
85 De acordo com defesa de Lukács – aqui, de forma resumida –, reificação significa a realidade imediata, que 
envolve a problemática da alienação e do fetichismo, necessária ao ser social que vive na sociedade capitalista; 
no entanto, entendendo que o fetichismo é só um ângulo da alienação (sobre a temática ver Netto, 1981). 



 

 

112

 

a entende como “indivíduos livres”, capazes de se auto-organizarem como bem 

desejarem.  A individualização nas sociedades modernas é “inseparável das 

características do modelo de família” (Duarte s/d), e, na contemporaneidade, das 

diversas constituições de grupos familiares, que podem conformar vínculos por laços 

consangüíneos e/ou por afinidade.  Assim, a individualização é representada pela 

‘fragmentação’, pela “redução das unidades sociais à sua forma mais ‘indivisível’, 

fazendo com que a própria ‘família nuclear’ possa corresponder a uma espécie de 

Indivíduo (indiviso) coletivo” (Duarte, s/d: 32). 

Assim, entendemos que a concepção dominante de família hoje, presente na 

PNAS 2004, está permeada pelo conservadorismo, que adequado aos preceitos 

(neo) liberais, resgata a individualização a partir da família, mesmo considerando os 

diversos arranjos e re-arranjos familiares, constituindo-se em estratégia de 

reprodução da ideologia burguesa e de manutenção da hegemonia.  Portanto, 

mesmo que seja apresentado nos documentos oficiais da política pública de 

assistência social, que “não existe família enquanto modelo idealizado, e sim 

famílias resultantes de uma pluralidade e arranjos e re-arranjos estabelecidos pelos 

integrantes dessas famílias” (Brasil, Orientações para os CRAS, 2006:26). 

Na verdade, o documento oficial da PNAS 2004 parece uma colagem de 

textos, apresentando referenciais teórico-metodológicos que se contradizem e se 

articulam ecleticamente86, pois ora demonstra uma visão progressista da realidade 

social e em outras passagens uma análise (neo) conservadora, expressa na 

proposta técnico-operativa e na concepção de família, demonstrando um 

posicionamento a.histórico.  Estas citações, aqui apresentadas, trazem as 

contradições inscritas nos documentos oficiais, principalmente, naqueles que dão as 

diretrizes para implementação do Sistema Único de Assistência Social.  Negam 

                                            
86 Só o estudo sobre os referenciais teórico-metológicos, nos quais a política pública de assistência social se 
fundamenta, já seria uma dissertação.  No entanto, não seria exagero entender que essa direção do Estado, 
expressa nos documentos oficiais, tenha fundamentação na “perspectiva funcional-dialética”.  Segundo 
Jaguaribe, essa perspectiva teve seus primeiros intentos na década de 1950, sendo os primeiros trabalhos de 
Schumpeter e de Gurvitch (1979:37).  Ainda, como resume o autor, “relativamente à perspectiva funcionalista, a 
funcional-dialética aceita o caráter basicamente funcional da ordenação social, na medida em que, histórico-
antropologicamente, a origem e o fundamento da autoridade têm caráter consensual. Mas nega que suposto 
consenso valorativo seja, fáctica e normativamente, o fundamento da ordenação social nas sociedades 
estruturalmente diferenciada, como as sociedades de classes.  Relativa á perspectiva dialética, a funcional-
dialética aceita o caráter basicamente coercitivo e conflitual das formas institucionalizadas da autoridade e das 
sociedades correspondentes. Mas nega que as forças de produção necessariamente determinem as relações de 
produção, ou, com maior precisão analítica, que o subsistema econômico seja, per se, estrutural e determinante 
dos demais” (Ibid. 1979:38), como a família, por exemplo. 
 



 

 

113

 

“modelo ideal” de família quando consideram a pluralidade e os diversos arranjos e 

re-arranjos de família, definindo-a como  

 
unidade nuclear, eventualmente ampliada por outros indivíduos que com ela 
possuam laços de parentesco ou afinidade, que forme um grupo doméstico, viva sob 
o mesmo teto e se mantenha pela contribuição de seus membros (Brasil, 
Orientações/acompanhamento do PBF, 2006).   

 

No entanto, delegam aos integrantes das famílias a responsabilidade pelo seu 

arranjo ou re-arranjo do grupo familiar, resgatando a figura do indivíduo na 

representação da família.  Pois, as famílias, embora entendidas como sujeitos da 

história, são chamadas a se responsabilizar como indivíduos que escolheram 

determinada situação, invalidando o processo sócio-histórico que atravessam a 

conformação dos diversos grupos familiares. Parece que a família existe por ela 

mesma, e que escolhe a sua organização familiar, podendo, assim, se auto-

organizar (se reestruturar) independente das relações sociais constituídas numa 

sociedade de classes. 

Neste sentido, a concepção de família, que fundamenta a política de 

assistência social, parte de uma análise também sistêmica87 da estrutura familiar – 

expressão do neoconservadorismo cravejado pela funcionalidade liberal (cf. Locke) – 

no entendimento dos arranjos e re-arranjos dos grupos familiares.  Assim, a partir da 

“Teoria Geral dos Sistemas”, entende que “os membros da família co-constroem sua 

relação” (Ladvocat, 2002:29), uma vez que, “com uma causalidade circular, a família 

alimenta-se de informações e energia, constituindo-se em um sistema vivo que se 

                                            
87 A Teoria Geral dos Sistemas formulada por Ludwig Von Bertalanffy (biólogo húngaro), só foi publicizada após 
a Segunda Guerra Mundial.  Bertalanffy (1973), na Teoria Geral dos Sistemas o “seu objeto é a formulação de 
princípios válidos para os ‘sistemas’ em geral, qualquer que seja a natureza dos elementos que os compõem e 
as relações ou ‘forças’ existentes entre eles (pp. 61).  Assim, a função do Sistema designa que “a quantidade de 
produtos gerados por um sistema deve ser suficiente para o funcionamento de seus subsistemas de ‘produção’, 
‘manutenção’ e ‘adaptação’. Os sistemas que não têm condições de continuadamente atender a essa 
condição, comprometem sua capacidade de sobrevivência a curto prazo (caso não atendam às necessidades de 
"produção"), a médio prazo (caso não atendam às necessidades de "manutenção") ou a longo prazo (caso não 
atendam às necessidades de "adaptação")” (Araújo – site: http://www.dearaujo.ecn.br/cgi-bin/asp/gst02.asp). 
Acessado em 28/02/2008.  Tal Teoria conta com a contribuição da Cibernética – conceituada, em 1956, por 
Ross Ashby –, que significa, no dicionário da língua portuguesa, “ciência que se dedica ao estudo do sistema de 
controle e de comunicação nos organismos vivos (homens e animais) e nas máquinas” (Amora, 1999:144).  
A Cibernética defende “que os sistemas estáveis só mantêm essa condição pelo exercício interno de certas 
retroações específicas estabelecendo então a transição de uma visão linear para uma visão circular” (Ladvocat, 
2002: 20).  Ladvocat (2002) destaca que, “na metade de 1950, pesquisadores se reuniam em Palo Alto, 
Califórnia, referendando-se na Cibernética para estudar as relações circulares entre os membros de uma família” 
(pp. 20).  Neste sentido, a Cibernética propõe o estudo das relações circulares entre os membros da família, 
através do controle, da responsabilização e adaptação da “estrutura familiar” aos mecanismos da ordem vigente.  
Portanto, é um conceito funcionalista – parte integrante da Teoria Geral dos Sistemas – que permite 
individualizar as seqüelas da “questão social” na família, transformando-as em “problemas individuais”. 
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encontra em constante mudança e com capacidade de se auto-organizar” (Ibid. 29).  

Essa teoria – que fundamenta a Política Nacional de Assistência Social de 2004 – 

propõe a compreensão da “totalidade” a partir dos “sistemas” e “subsistemas” 

representados pela família (sistema aberto) e seu espaço sócio-territorial, buscando 

a responsabilização e a adaptação do grupo familiar aos ditames da ordem vigente 

ao individualizar as seqüelas das desigualdades sociais (base da sociedade 

capitalista).  Neste sentido, a partir da naturalização da família, limita-se a julgar a 

família na condição de “estruturada” ou “desestruturada” (“integrada” ou 

“desintegrada”, que precisa ser “reintegrada”) a partir do seu espaço sócio-territorial 

e suas relações com a “rede social de solidariedade” mais próxima, dentre os quais 

estão: a família extensa, a vizinhança, a igreja, a escola, a comunidade etc.. 

Porém, aqui, cabe sublinhar que, como reflexo da contradição de uma 

sociedade que nega a universalização real dos direitos, compreendemos que o 

profissional, no atendimento às famílias, tenha que considerar essa “rede social de 

solidariedade”, com a qual as famílias se relacionam ou podem ser relacionar.  

Podemos dizer que, numa sociedade de classes, esta ação consiste em estratégia 

de intervenção no atendimento de demandas específicas e imediatas da família ou 

das famílias de uma determinada comunidade.  Portanto, não implica isentar a 

sociedade, regida pelo capital (hoje, pelo “capital fetiche”) da sua principal 

contribuição na configuração dos diversos grupos de família, enquanto projeto 

societário hegemônico.  Sendo assim, se temos que falar de desestruturação-

reestruturação, não é da família esse ônus, mas do capital que promove uma 

sociedade partida e vive e sobrevive a partir da manutenção das desigualdades 

sociais, sendo a sua maior expressão no modo de produção e reprodução das 

relações sociais, na qual a riqueza produzida pelo “trabalho vivo” (cf. Marx, 2001) se 

torna propriedade privada.  Neste sentido, como a família pode ser concebida como 

uma instituição que se forma, naturalmente e unicamente, por “livre vontade” de 

seus membros, sem considerar a sociedade na qual ela é “peça fundamental”? 

A família faz parte de uma sociedade que a entende como sua “base”, 

fundamentando-se na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que, no 

seu art. 16 - inciso c – afirma que “a família é o elemento natural e fundamental da 

sociedade”.  No entanto, a família não é um “elemento natural”, mas uma construção 

sócio-histórica, que reproduz os interesses de uma determinada sociedade.  E Ariès 

(1981) demonstra isso quando explica sobre o surgimento do “sentimento de família” 
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na sociedade moderna.  Portanto, o significado de “família” – embora tenha relação 

com a reprodução biológica do seres humanos e com os laços consangüíneos – não 

se constitui como instituição social por mera condição da natureza.  A necessidade 

da configuração da família como instituição privada – o “sentimento” que a valida 

como instituição fundamental, que a demanda como “base” da sociedade – é da 

sociedade capitalista88.  Portanto, não pode existir alheia à determinação sócio-

histórica desta sociedade; até porque, conforme a defesa de Marx, e posteriormente 

de Gramsci como destaca Coutinho, 

 
os homens certamente fazem sua história, mas não a fazem nas condições que 
escolheram: ao lado da ação teleológica livre, há também um determinismo 
histórico, uma causalidade objetiva que – embora gerada pela ação dos homens – 
transcende muitas vezes a consciência e a vontade dos indivíduos (Coutinho, 
1996:141). 

 

Ainda, como afirma George Lukács: 

 
Todo existente deve ser sempre objetivo, ou seja, deve ser parte (movente e 
movida) de um complexo concreto. Isso conduz a duas conseqüências 
fundamentais.  Em primeiro lugar, o ser em seu conjunto é visto como processo 
histórico; em segundo, as categorias não são tidas como enunciados sobre algo que 
é ou que se torna, mas sim como formas moventes e movidas da própria matéria: 
“formas do existir, determinações da existência” (Lukács, 1978: 02-03). 

 

Ou seja, com base na teoria marxiana, não se trata de subestimar a 

importância da consciência em relação ao ser material; contudo, a consciência é “um 

produto tardio do desenvolvimento material” (Evangelista, 1997:37).  Assim, 

entendemos a família, o sentimento da existência da família, como parte orgânica de 

uma sociedade de classes, e como tal, a sua constituição, a sua “organização”, os 

seus princípios e valores estão condicionados ao modo de organização das relações 

sociais da sociedade capitalista (“complexo concreto”).  Superar tal condicionamento 

implica fortalecer a consciência de classe e a luta pela superação desse modo de 

organização social; que, neste momento de despolitização e fragmentação das 

classes subalternas, a “emancipação humana”, de acordo com os princípios 

marxianos, é um objetivo cada vez mais difícil de alcançar. 

Contudo, cabe pontuar que concebemos que a constituição da família pode 

apresentar diversas formas de organização, sendo o grupo familiar a primeira 

                                            
88 Sobre o histórico da instituição da família e o perfil construído sob as transformações sócio-econômicas 
orientadas pelo capitalismo monopolista, ver. Canevacci, 1985. 
 



 

 

116

 

instituição social responsável pela transmissão da aprendizagem cultural e pela 

reprodução da existência social.  Ou melhor, a família é a primeira instituição que 

reproduz e transmite os princípios e valores sob os quais foram constituídas, sendo 

importante, principalmente, no processo de construção de identidades sócio-culturais 

e pela socialização dos seus membros em formação/desenvolvimento: crianças e 

adolescentes.  Portanto, as configurações familiares não se formam por livre e 

espontânea vontade dos indivíduos sociais e, muito menos, a família é uma 

“instituição natural”.  O que queremos deixar claro, é que o modo de organização 

das relações sociais interfere na configuração das famílias, na construção das 

subjetividades, que subsume a vontade do indivíduo social.  Neste sentido, mesmo 

como sujeitos que movimentam a história, é o modo de organização da sociedade 

que vai determinar a construção/reconstrução dos diversos grupos familiares.  Essa 

afirmativa foi defendida por Engels, quando em meados do século XIX, analisando a 

história da família, fez uma importante afirmação sobre o futuro da família.  Segundo 

o autor,  

 
a única coisa que se pode responder é que a família deve progredir na medida em 
que progrida a sociedade, que deve modificar-se na medida em que a sociedade se 
modifique (...).  A família é produto do sistema social e refletirá o estado de cultura 
desse sistema (Engels, 1977:91). 

 

O que queremos dizer é que, em virtudes de projetos societários 

hegemônicos, constroem-se estratégias ideológicas de interferir na configuração da 

família.  Na sociedade capitalista, a família sempre foi alvo de atenção; pois há a 

necessidade de que a organização familiar possa contribuir na produção e 

reprodução de sua ideologia, e assim garantir a hegemonia do capital.  Esse 

movimento do sistema capitalista aconteceu em todas as fases do seu processo de 

aperfeiçoamento.  Por exemplo, Gramsci (1988), em “Americanismo e Fordismo”, 

nos mostra a necessidade do modo de produção capitalista – na fase fordista-

taylorista – de criar novos hábitos e novos costumes para atender o processo de 

acumulação de capital.  Portanto, na conformação do fordismo, os novos métodos 

de trabalho (taylorista e de racionalização em geral) tiveram como um dos focos de 

intervenção, a “vida sexual” dos indivíduos sociais.  Como destaca o autor, exigia  

 
uma rígida disciplina dos instintos sexuais (do sistema nervoso), um reforçamento 
da ‘família’ em sentido amplo (não desta ou daquela forma do sistema familiar), a 
regulamentação e a estabilidade das relações sexuais (Gramsci. 1988: 394).  
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[Ainda] na América, a racionalização determinou a necessidade de elaborar um novo 
tipo humano, conforme ao novo tipo de trabalho e de produção (ibid. 382). 

 

Portanto, o capital determinava o perfil da força de trabalho empregada pelas 

indústrias, como ainda hoje determina o perfil da família que atende seus interesses; 

daí, a necessidade de interferir no disciplinamento dos indivíduos sociais e nas 

configurações dos “arranjos e re-arranjos” das famílias.  O que demonstra, mais uma 

vez, que as classes subalternas estão submetidas às necessidades das relações de 

produção da sociedade capitalista. 

Assim, é importante entender qual a importância da família na sociedade atual 

sob o domínio do capital financeiro.  Mészáros (2002), ao considerar nos seus 

estudos a questão da “libertação das mulheres”, entende que a família, na 

sociedade capitalista, é uma instituição que ocupa uma posição essencial em 

relação a outras instituições, por exemplo, a igreja e a educação formal.  Assim, a 

família – como “microcosmo”, instituição primária e unidade consumidora básica da 

sociedade –, entrelaçada com outras instituições, se transforma em aparelho 

ideológico da ordem, se constituindo numa instituição a serviço da reprodução do 

sistema dominante de valores.  Como o autor afirma, 

 
o aspecto mais importante da família na manutenção do domínio do capital sobre a 
sociedade é a perpetuação – e a internalização – do sistema de valores 
profundamente iníquo, que não permite contestar a autoridade do capital, que 
determina o que pode ser considerado um rumo aceitável de ação dos indivíduos 
que querem ser aceitos como normais, em vez de desqualificados por 
“comportamento não-conformista” (Mészáros. 2002:271). 

 

Estes são os traços encontrados tanto na família das classes subalternas 

quanto na família burguesa.  E “quando há grandes dificuldades e perturbações no 

processo de reprodução, manifesta de maneira dramática também no nível geral de 

valores – como a crescente onda de crimes, por exemplo,” (Ibidem. 2002:272).  

Portanto, conforme a defesa de Marx, “o modo de produção da vida material 

condiciona o processo em geral da vida social, político e espiritual” (Marx, 1978:130).  

Sendo assim, a configuração da família está condicionada às determinações sócio-

históricas.  E, na sociedade contemporânea, a família vive a contradição das 

relações sociais do modo de produção capitalista no seu estágio mais complexo – 

regulamentado hoje pela hegemonia do capital financeiro –, que se expressa em 
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uma nova forma de dominação retratada, principalmente, na precariedade das 

condições de vida das classes subalternas. 

Entretanto, a partir da “idealização da família” como espaço de sustentação 

afetiva, biológica e relacional – com orientação da funcionalidade sistêmica, que 

reforça a culpabilização da família –, as propostas de intervenção, na implantação 

do Sistema Único de Assistência Social, foram divididas em duas modalidades de 

intervenção social: a proteção social básica e a proteção social especial de média e 

alta complexidade.  Assim, de acordo com o documento oficial, a Política Nacional 

de Assistência Social entende que os serviços de proteção básica são “aqueles que 

potencializam a família como unidade de referência, fortalecendo seus vínculos 

internos e externos de solidariedade” (PNAS, 2004: 37), visando objetivamente à 

“preservação” dos vínculos familiares e comunitários.  E a proteção social especial é 

a modalidade de atendimento, que se destina à família e ao indivíduo “em situação 

de risco social e pessoal”, cujos vínculos familiares estão fragilizados ou foram 

rompidos. 

Na lógica da culpabilização, levantando a bandeira da “garantia do direito à 

convivência familiar e comunitária”, a política de assistência social propõe 

potencializar a família pobre para que seja, supostamente, “auto-sustentável” e, 

assim, responsável pelos seus membros, desconsiderando os reflexos das seqüelas 

da “questão social” no cotidiano da vida familiar e na construção das subjetividades, 

que extrapola a sua vontade individual.  Neste sentido, reafirmamos que é mais do 

que notório que o governo Lula não inovou com a direção ideo-política e técnico-

operativa na orientação da política pública de assistência social hoje, e nem mesmo 

com a implantação do SUAS, cujo objetivo inicial era a “universalização” dos direitos 

sociais.  Ao contrário, o Estado brasileiro, como os demais países da América Latina, 

tem assumido – conforme destacado no capítulo II – uma orientação internacional 

hegemônica.  Ou seja, na política pública de assistência social, a intervenção estatal 

hoje deve está orientada para a focalização na pobreza e, principalmente, na 

extrema pobreza, buscando resgatar as famílias potencialmente consumidoras e que 

podem ser aproveitadas no setor informal do trabalho através do incentivo ao 

empreendedorismo ou à “economia solidária” 89.  E para as famílias “inadaptáveis”, 

                                            
89 De acordo com Barbosa (2007), a economia solidária é uma resposta à nova sociabilidade imposta pelo 
capital, que “envolve segmentos heterogêneos de trabalhadores, desde os extremamente vulnerabilizados, com 
baixa escolarização e que nunca fizeram parte do mercado de trabalho contratualmente formalizado, até os 
trabalhadores antes assalariados, empurrados para relações de trabalho precarizadas via auto-emprego” 
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além da responsabilização/culpabilização, são punidas com sanções e/ou 

exterminadas impunemente90.  Neste sentido, podemos dizer que este é o momento 

do “faz de conta” que temos um “Estado democrático de direito” em prol da “justiça 

social”, intervindo (com ações paliativas e repressivas) para, supostamente, 

“erradicar a miséria” e “reduzir” a pobreza.  

 

 

 

3.1.2. Criminalização da pobreza 

 

 

A população atendida pela assistência social é aquela que tem visibilidade 

social para as chamadas “classes média e alta”, porque incomodam e são 

consideradas como potencialmente “protagonistas” da violência.  Por conseguinte, a 

ideologia burguesa se propaga, historicamente, no senso comum e na forma de 

fazer política, visivelmente, apresentada na atualidade, estigmatizando os pobres 

como “perigosos” ou “violentos”; figuras da própria “degradação moral”. 

A relação pobreza e criminalidade é uma realidade que não é recente no 

mundo e, no Brasil, essa relação é fundamentada “cientificamente” em teorias 

racistas, no eugenismo, na teoria da degenerescência e no movimento higienista.  

Todas essas teorias importadas da Europa, que se fortaleceram em meados do 

século XIX, contribuíram para legitimar a tese da “periculosidade da pobreza” no 

Brasil (Cf. Coimbra, 2007).  Ainda, com base nesta relação, é importante lembrar 

que, conforme destaca Coimbra (2007), a nossa ordenação urbana, na percepção 

dos médicos sanitaristas, no final do século XIX, para preservar os espaços públicos 

dos “perigos sociais”, das “classes perigosas” (dos pobres), o espaço urbano deveria 

proporcionar uma cidade higiênica.  Pois os “espaços urbanos que teriam o poder de 

disciplinar política, higiênica e moralmente a pobreza que, por sua natureza, é 

                                                                                                                                        
(2003:23).  Tal precarização das condições de trabalho tem sua legitimação no governo Lula, que formaliza 
através da Secretaria Nacional de Economia Solidária (Senaes), como afirme Barbosa, a “reconceituação da 
informalidade”.  A economia solidária, como política pública, descompromete o Estado “com a ainda incipiente 
perspectiva social de universalização de direitos, entre eles o trabalho assalariado, ao mesmo tempo em que 
ensaia maior apoio a iniciativas de auto-emprego” (Ibid. 23). 
 
90 Como exemplo do extermínio das “classes perigosas” (Coimbra, 2007), podemos destacar, hoje, as operações 
policiais nas favelas do Rio de Janeiro, que tem matado impunemente muitos pobres – envolvidos ou não com o 
tráfico de drogas ilícitas. 
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considerada como iminente perigo social” (Ibid: 137).  Essa foi a “ordenação urbana” 

adotada, no período entre 1902 e 1906, pelo médico sanitarista, Pereira Passo, na 

época, prefeito da cidade do Rio de Janeiro.  Fato que nos orienta no entendimento 

da forma de fazer política do estado e do município do Rio de Janeiro, conforme 

iremos tratar ainda neste capítulo, a partir da particularidade do direito à convivência 

familiar e comunitária. 

E assim, como explica Irene Rizzini, foi se conformando a distinção entre 

“pobres viciosos” e “pobres dignos”; nesta direção, nas primeiras décadas do século 

XX, o Estado, para atender as demandas da elite brasileira, “interviria diretamente 

em circunstâncias excepcionais, provendo assistência a certas categorias de pobres, 

desde que não incentivasse a ociosidade (...)” (Rizzini, 1997:99).  Se por acaso, as 

ações preventivas se mostrassem “de todo inúteis, havia sempre o recurso de apelar 

para a força policial” (idem.). 

Portanto, a construção sócio-histórica da sociedade brasileira traz esses 

elementos de continuidade, presentes na formação da nossa cultura política, que 

associa as teorias liberais ao autoritarismo.  Como afirma Freire (2001): “Não há 

dúvida que no Brasil existe uma tradição liberal, concorrente ou complementar à 

tradição autoritária” (Freire, 2001:161).  Essas idéias e práticas autoritárias, que 

favoreceram a burguesia brasileira, se consolidam no Brasil, precisamente, nos 

momentos de transição do capitalismo no país, se evidenciou, em 1937, com o 

Estado Novo e, em, 1964, com a ditadura militar.  Conforme destacamos no primeiro 

capítulo, justamente nos momentos de modernização e expansão do capitalismo, 

atrelados às idéias e práticas autoritárias, que, no Brasil, se deu a ampliação dos 

direitos sociais no âmbito formal, pautando-se numa “cidadania regulada” (Santos, 

1979).  Como resume Freire, neste caso, “o trato da ‘questão social’ visa não apenas 

conter as ações oposicionistas, mas também ‘humanizar’ a espécie de Estado 

Leviatã” (Freire, 2001:163), que, supostamente, se constituía como “benevolente” na 

busca da coerção consentida.  Na tradição política autoritária da sociedade 

brasileira, essa seria, conforme defendido pelos intelectuais autoritários, uma 

“democracia autoritária”, que resulta “da fundição do conceito de democracia com o 

conceito de ditadura” (Ibid. 162). 
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Hoje, sob controle do capital financeiro, o Estado brasileiro91 se travesti 

novamente de “Leviatã”, que “ajuda” e puni as famílias pobres e indigentes, 

mantendo a herança conservadora, que se legitima na retórica da “universalização” 

dos direitos constitucionais para aqueles em situação de “vulnerabilidade social”.  

Portanto, numa relação que retrocede no tempo histórico, na prática, o Estado 

delega toda a culpa da situação da pobreza e da miséria aos indivíduos e sua 

família.  A criminalização se evidencia quando a família não consegue supera a sua 

condição nem com a “ajuda” do governo, nem com a solidariedade social da sua 

rede mais próxima (família extensa, amigos, comunidade etc.) e nem com a 

“caridade” de parcela da sociedade civil, representada pelo chamado “terceiro setor” 

(Ongs, Fundações, Associações, empresas filantrópicas etc.). 

Com o princípio da criminalização para punir a pobreza e dos direitos sociais 

desmontados em “ajuda”, utilizar as políticas sociais, entre elas, a política de 

assistência social, é só mais um instrumento para despolitizar/desmobilizar as 

classes subalternas, e não para erradicar a miséria e reduzir a pobreza na garantia 

dos “mínimos sociais”, conforme proposta da LOAS (Lei 8.742/1993) e da luta para 

implantação do SUAS.  No entanto, como percebemos este mecanismo não se 

desenvolve só através da política de assistência social, está presente na concepção 

ideológica e política do atual reordenamento e gestão do capital, expressando, 

principalmente, nas políticas públicas, diga-se: na política de segurança, na política 

econômica, nas políticas sociais como um todo.  É óbvio que a criminalização da 

pobreza é funcional á ordem vigente, 

 
porque garante materialmente a sua posição subalterna no mercado de trabalho e a 
sua crescente exclusão, disciplinando-os, pondo-os em guetos e, quando 
necessário, destruindo-os.  É também um instrumento indispensável para encobrir, 
com a imagem da criminalidade perseguida, isto é, a dos pobres, o grande edifício 
de ilegalidade e de violência que reúne em nossa sociedade as classes detentoras 
do poder econômico.  Este edifício é tanto maior quanto maior for a desigualdade 
social (Baratta In Batista, 2003:31) (nota nossa). 

 

                                            
91 Wacquant (2003), ao analisar sistema carcerário no Estado norte-americano, demonstra que o 
encarceramento tornou-se “uma verdadeira indústria” lucrativa, aprisionando pobres negros e latinos.  E, no 
interior das reformas do Estado, significando o declínio do “Estado Caritativo” e o avanço do “Estado penal e 
policial”, está a “reforma” da assistência social – segundo Wacquant, falsa reforma – como forma de “vigiar e 
punir” os pobres. Com essa análise, Wacquant nos fornece pistas para entendermos o modelo de política 
adotado pelo Estado brasileiro, que mesmo tendo uma institucionalização formal de um Estado de bem-estar 
social, adota o modelo do Estado penal e policial (vide capítulo I). 
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O disciplinamento, o confinamento em guetos e a destruição/extermínios dos 

“pobres inadaptáveis” (como exemplo, os pobres das favelas que percebem o tráfico 

de drogas ilícitas como meio de trabalho informal) são ações mais visíveis no 

mundo, e que se evidencia na política de segurança pública do Estado brasileiro. 

Conforme já destacamos no capítulo anterior, a criminalização da pobreza é 

uma das estratégias afiançadas pelos organismos internacionais – diga-se, de 

passagem, dos Bancos Multilaterais de Desenvolvimento, principalmente, do Banco 

Mundial, que está em consonância com a lógica da acumulação flexível; hoje, com o 

protagonismo do capital financeiro, incidindo diretamente no mundo do trabalho e 

refletindo na perda de direitos sociais e trabalhistas.  Pois, neste momento de 

hegemonia do “capital fetiche”, a apropriação da riqueza e a exploração da força de 

trabalho ficam mais invisíveis, aparentando que “o capital-dinheiro que produz 

capital-dinheiro acrescido” brota da mera propriedade (Iamamoto, 2007:20).  Ainda, 

de acordo com a afirmativa de Iamamoto, a mundialização financeira,  

 
espraia-se na conformação da sociabilidade e da cultura, reconfigura o Estado e a 
sociedade civil, redimensionando a lutas sociais.  O resultado tem sido uma nítida 
regressão aos direitos sociais e políticas públicas correspondentes, atingindo as 
condições e relações sociais (2007:21). 

 

O Brasil adota essa lógica, na qual o Sistema Único de Assistência Social da 

PNAS 2004 acaba constituindo como mais um mecanismo-suporte do processo 

reestruturação capitalista – que tem privilegiado o capital financeiro –, objetivando, 

não a garantia de direitos, mas apenas a administração da pobreza.  Neste sentido, 

fazendo parte das estratégias de regulação social, diferente da proposta 

constitucional, o SUAS, ao invés de se conformar numa gestão que possibilite “um 

conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade” (Art. 1º. da LOAS) 

em prol da “universalização” dos direitos sociais, vem se constituindo numa gestão 

que integra as ações socioassistenciais para facilitar o “controle social” dos pobres e 

sua criminalização, subvertendo o direito em “ajuda” e buscando resolução das 

seqüelas da “questão social” no âmbito da família e do indivíduo92.   

Cabe sublinhar que essa orientação ideo-política e técnico-operativa 

apresenta-se nos diversos Decretos, Resoluções e Instruções Operacionais das três 

esferas de governo na implementação da política de assistência social; ou seja, a 

                                            
92 Vide o capítulo II seção 2.3. 
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lógica de controle e punição dos pobres está explícita nas ações governamentais.  

Para exemplificar, nós podemos citar a Instrução Operacional do Governo Federal 

nº. 18 SENARC/MDS de 15 de maio de 2007, que “divulga auditoria realizada por 

meio de comparação do Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal 

e da Relação Anual de Informações Sociais [RAIS] do Ministério do Trabalho e 

Emprego, e sua repercussão sobre os benefícios do Programa Bolsa Família”.  Tal 

procedimento tem por objetivo implementar, conforme proposta da PNAS 2004, o 

controle social por parte do Estado, que foca na vigilância social dos pobres, 

deixando evidente que não tem a pretensão de garantir a universalização dos 

direitos sociais, mas de selecionar e penalizar as “famílias fraudadoras”.  Pois, ao 

identificar que a família não é mais “merecedora” de receber a “ajuda” via CAD 

Único, porque sua renda teve um acréscimo, o benefício é automaticamente 

cancelado.  No entanto, se a família atualizar os dados e assinar o Termo de 
Responsabilidade, negando que sua renda tenha excedido ao estabelecido pelo 

Programa e que não possui os “documentos solicitados (carteira de trabalho ou 

contra-cheque)” (Instrução Operacional nº. 18/2007), e for detectado no novo 

“batimento das Informações do CAD Único e da RAIS”, que “as informações 

prestadas no cadastro sejam divergentes daquela encontrada na [nova] RAIS, o 

benefício será cancelado e o responsável pela unidade familiar e demais membros 

citados serão alvo de fiscalização e responsabilização judicial” (ibid. 2007:06) 

(grifo nosso).  Como suporte, para atingir esses resultados, o Estado faz uso das 

“novas tecnologias de informação”, sendo assim fundamentada: 

 

A Política Nacional de Assistência Social na perspectiva do Sistema Único de 
Assistência Social ressalta o campo da informação, monitoramento e avaliação, 
salientado que as novas tecnologias da informação e a ampliação das possibilidades 
de comunicação contemporânea têm um significado, um sentido técnico e político, 
podendo e devendo ser consideradas como veios estratégicos para uma melhor 
atuação no tocante às políticas sociais e a nova concepção do uso da informação, 
do monitoramento e da avaliação no campo da política de assistência social (PNAS, 
2004:12). 

 

Utilizando estes meios, o monitoramento, mais marcante, da vigilância do 

pobre começou intensamente com a unificação dos programas do governo federal 

num cadastro único.  Assim, uma vez a família pobre, incluída no Cadastro Único de 

Programas Sociais (CAD Único), passa a ser controlada e vigiada, devendo 

demonstrar que a “ajuda” recebida do Estado “mudou a sua vida”, senão, é 
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responsabilizada e sancionada pelas conseqüências das desigualdades sociais.  

São conseqüências que se refletem com a violência doméstica93 (contra mulher, 

crianças e adolescentes); no uso abusivo de drogas ilícitas e de álcool; aliciamento 

para o tráfico com o objetivo de complementar a renda familiar; o desemprego 

estrutural; inserção no trabalho precário e informal; nas condições precárias de 

moradia e de difícil localização, entre outras, que dificultam acessar o direito à 

educação e à saúde (políticas precárias que não atendem a todos) e que nós, 

assistentes sociais, nos deparamos constantemente, principalmente, ao fazer a 

notificação de sanção94 de descumprimento de condicionalidades (freqüência 

escolar e na saúde) do principal Programa do CAD Único, o Bolsa Família. 

Na prática, toda proposta da PNAS 2004 de utilizar a informação e a 

tecnologia tem favorecido a seletividade e a focalização na administração da 

pobreza relativa e absoluta, com nenhuma expressão na “universalização” de 

garantia do direito de cidadania, nem para os selecionados; ou seja, para aqueles 

em situação de pobreza e indigência.  Pois esse processo está atrelado à 

precarização das políticas sociais públicas – aí, inclui, principalmente, educação e 

saúde –, concomitante, à mercantilização dos serviços sociais. Neste sentido, a 

política de “distribuição de renda”, na verdade, a política de administração da 

pobreza fica a cargo da política de assistência social para a distribuição de 

                                            
93 Longe de afirmarmos, aqui, que a violência doméstica só é vivenciada pelos pobres. Já é notório e várias 
pesquisas da área apontam que as classes média e alta também estão sujeitas a esse tipo de violência, por 
envolver questões culturais referentes à relação de gênero (ver Vinagre Silva; 1992, Almeida, 1998, e Bourdieu, 
1999), mas levando em consideração que as subjetividades são determinadas a partir da realidade material-
concreta (ser social) (cf. Karl Marx).  Contudo, entendemos que a consciência social está estritamente 
condicionada ao modo de organização das relações sociais na sociedade.  No entanto, os casos de violência 
doméstica, que chegam ao atendimento social da política de assistência – como negligência, maus tratos e os 
casos abuso sexual –, estão mais relacionados à questão de pobreza e barbárie promovida pelas desigualdades 
sociais como expressões da “questão social”, sendo as famílias negligenciadas pelo poder público e pela 
sociedade. 
 
94 As famílias que não cumprem as condicionalidade do Programa Bolsa Família, freqüência escolar das crianças 
e adolescentes e acompanhamento de crianças de 0 a 6 anos idade nas unidades de saúde, recebem sanções 
gradativas que são notificadas nesta ordem: advertência, bloqueio, 1ª suspensão (60 dias sem receber), 2ª 
suspensão (60 dias sem receber) e cancelamento (exclusão do Programa) (Portaria GM/MDS nº. 551, de 
09/11/2005).  As sanções podem ser suspensas caso a família entre com recurso, que justifique, com documento 
formal, a baixa freqüência escolar ou o motivo do não acompanhamento na saúde, cabendo a gestão municipal 
deferir ou não.  É importante registrar que, embora a gestão da política de assistência social seja 
descentralizada, é o governo federal que envia a carta de notificação das sanções para os endereços 
residenciais das famílias e o gestor municipal fica encarregado de ter uma equipe técnica (geralmente, 
assistentes sociais) responsável para fazer as visitas domiciliares e recolher a assinatura do Responsável Legal 
pela família.  Essa é uma formar de garantir que a família esteja ciente das sanções recebidas, e pouco o técnico 
tem a fazer para reverter a situação, caso a família não tenha como justificar o descumprimento; e, isso, mesmo 
que a ela esteja em situação de extrema miséria, poderá perder o benefício. 
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“trocados” aos pobres, com a função de monitorar e localizar as possíveis famílias 

“fraudadoras” e cancelar o benefício95. 

No capítulo anterior, destacamos a contradição presente na política de 

assistência social, que, através da focalização sócio-familiar, expressa o 

neoconservadorismo nas ações e responsabiliza/culpabiliza a família, desonerando 

a sociedade capitalista das conseqüências das seqüelas da “questão social”.  Assim, 

a direção ideo-política, que fundamenta a operacionalização da política pública de 

assistência social, ao reportar à família com “vulnerabilidade e risco social”, entende 

que 

 
as dificuldades em cumprir com funções de proteção básica, socialização e 
mediação, fragilizam, também, a identidade do grupo familiar, tornando mais 
vulneráveis seus vínculos simbólicos e afetivos. A vida dessas famílias não é regida 
apenas pela pressão dos fatores sócio-econômicos e necessidade de sobrevivência. 
Elas precisam ser compreendidas em seu contexto cultural, inclusive ao se tratar da 
análise das origens e dos resultados de sua situação de risco e de suas dificuldades 
de auto-organização e de participação social (PNAS, 2004:38). 

 

Aqui, entendemos que a garantia do direito à convivência familiar e 

comunitária deve acontecer no âmbito da própria família, tendo a política de 

assistência social o papel fundamental de desenvolver ações voltadas para as 

famílias pobres e/ou indigentes que estejam “desestruturadas” ou em via de 

“desestruturação”.  Portanto, o que estamos presenciando, hoje, é a centralidade no 

(neo) conservadorismo – expresso com novas dimensões que conjuga continuidades 

e rupturas com o velho conservadorismo –, que presente, principalmente, nas ações 

socioassistenciais, se torna uma estratégia que subsume as políticas públicas e 

sociais aos ditames da política econômica de corte neoliberal.  Situação que 

demanda um Estado pactuado com a liberdade (conforme defendido por John 

Locke) e, ao mesmo tempo, devendo ser um “Leviatã” (cf. Hobbes) para garantir a 

vida de quem tem propriedade96.  Com essa perspectiva, a família pobre é entendida 

a partir de uma análise pós-moderna – impregnada de elementos neoconservadores 

–, que tende a fragmentar o processo sócio-histórico sobre o qual o ser social 

constrói a consciência.  Buscam-se respostas através da cultura, nas dificuldades 

individuais e na repressão/extermínio dos “inadaptáveis”, desconsiderando que o 

                                            
95 Vide Brasil - Informe do Programa Bolsa Família nº. 97 de 20/09/2007, que informa o cancelamento dos 
benefícios com suspeita de irregularidade na informação da renda. 
 
96 Para maior compreensão, ver o Capítulo I deste trabalho. 
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modo de produção e reprodução das relações sociais, sob comando do “capital 

fetiche”, condicionada a vida dos indivíduos sociais e suas famílias. 

 

 

 

3.2. Crianças, adolescentes e suas famílias: o perfil sócio-econômico do 
público atendido pela assistência social 
 

 

Estamos pensando no perfil sócio-econômico das crianças, adolescentes e 

famílias que estão em situação de pobreza e/ou indigência.  Àquelas que, na 

concepção neoconservadora, passaram a ser entendidas a partir da noção de 

“excluídos sociais”97.  Como público da assistência social, essas famílias – parcela 

das classes subalternas – no cenário de hegemonia do capital financeiro, vêm se 

constituindo como “estoques de força de trabalho ‘descartáveis’ para o mercado de 

trabalho, colocando em risco para esses segmentos a possibilidade de defesa e 

reprodução da própria vida” (Iamamoto, 1998:33).  Por conseguinte, as ações 

socioassistenciais se voltam para a família, supostamente, “desestruturada”; o 

adulto, a criança e o adolescente em situação de rua; os moradores das favelas, dos 

cortiços e das invasões; os desempregados; os membros da família com baixo nível 

de escolaridade (muitos “analfabetos funcionais”), que não atendem as exigências 

do perfil do “trabalhador polivalente” adotado pelo toyotismo (Antunes, 2000a) e nem 

a flexibilidade demandada pelo setor formal de trabalho.  E, para essas famílias, 

resta – mas nem sempre é possível – a inserção no setor informal de trabalho, que 

também é limitado, constituindo-se de trabalhadores assalariados sem previdência e 

trabalhadores “por conta própria”, conforme definido pelo Radar Social98 2006 do 

IPEA. 

                                            
97 José de Souza Martins faz uma excelente crítica sobre a imprecisão do tema “exclusão social”, sendo enfático 
sobre a sua validade na realidade social, que não é verificável “na vivência dos chamados ‘excluídos’” (Martins, 
2002:25).  Também destaca que a “exclusão social” é “fruto de duas orientações interpretativas opostas, ainda 
que referidas à mesma situação histórica e social: uma orientação transformadora e uma orientação 
conservadora” (ibid: 31).  Afirma que a visão transformadora se apropria indevidamente dessa noção, chamando 
de “excluídos” o que seria a vítima da exploração capitalista, obscurecendo a divisão de classes.  Neste 
contexto, com a inclusão dos pobres, o “problema” estaria resolvido ou amenizado.  Portanto, o tema “exclusão 
social” tem uma única direção que “é o discurso dos integrados, dos que aderiram ao sistema, tanto à economia 
quanto aos valores que lhe correspondem” (idem).  Por isso, afirmamos que a noção “exclusão social” se valida 
na interpretação neoconservadora. 
 
98 Pesquisa anual realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA. 
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Na contramão da garantia dos direitos sociais, dentre eles o trabalho, é 

oportuno lembrar que a inserção no setor de trabalho informal é proposta 

desenvolvida pelos programas e projetos das políticas públicas (Barbosa, 2007), 

principalmente, da política de assistência social, que desenvolve projetos voltados 

para “caçar talentos” “empreendedores”.  Assim, cabe aqui um destaque para o 

seguimento que trabalha “por conta própria” (camelô, manicure, cabeleireiro, 

pipoqueiro, doceira, diarista, catadores de lixo etc.), pois quando selecionados pela 

política pública de assistência social como perfil “empreendedor”, podem conseguir o 

acesso aos projetos de empreendedorismo, que incentiva a informalidade.  Neste 

sentido, com relação ao trabalho informal, não é surpreendente o aumento da taxa 

de informalidade, conforme registrado pelo IPEA no último Radar Social realizado.  

Essa pesquisa constatou, em 2006, que a taxa de desemprego cai em 2004, depois 

do elevado índice detectado entre anos de 1995 e 2003, porém, recentemente, a 

taxa de informalidade ainda é muito elevada.  Segundo o IPEA (2006),  

 
A proporção dos sem carteira, por exemplo, vinha aumentando desde 1993. Em 
2003, no entanto, a proporção de trabalhadores sem carteira teve uma pequena 
queda em relação ao ano anterior. Esta proporção voltou a subir em 2004, chegando 
a 24,7% do total de ocupados no país. (IPEA: 2006:11) 
 
Já os trabalhadores por conta própria, diferentemente dos sem carteira, depois de 
um longo período de relativa estabilidade, (em torno de 22% entre 1995 e 2003), 
apresentou uma queda mais visível em 2004, passando a ser de 20,7%. (Idem.) 

 

Com base no ano de 2006, o IBGE confirma a baixa da taxa de desemprego 

que ficou em 8,5% após ter atingido 9,4% no ano de 2005; contudo, ainda é maior 

que a taxa do ano de 1997.  Ainda, “sobre a formalização do mercado de trabalho, 

em 2006, 41,3 milhões de trabalhadores contribuíam para a Previdência -- mais da 

metade da população ocupada não estava sob as garantias previdenciárias (51,2%)” 

(Folha Online, 2007).  Entretanto, queda na taxa de desemprego não garantiu, 

concomitantemente, o aumento nos rendimentos dos trabalhadores.  A renda média 

real dos trabalhadores ainda é muito baixa, seja dos trabalhadores assalariados, 

sem carteira e trabalhadores por “conta-própria”, ficando “praticamente estável em 

2004 frente a 2003. Depois de sete anos de queda consecutiva, ela se manteve, em 

valores de dezembro de 2004, em torno de R$ 675,80” (IPEA, 2006: 12).  Ainda, 

cabe destacar que a queda na taxa de desemprego não se deu em todas as 

Unidades Federação, com “aumento do desemprego em alguns estados do 

Nordeste (Maranhão, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia), no Distrito Federal e 
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em alguns estados da região norte. Apesar disso, os estados com grandes regiões 

metropolitanas continuam apresentando os maiores percentuais de desemprego, 

com destaque para São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal” (Ibid: 10). 

Com relação ao mundo do trabalho, a Organização Internacional do Trabalho, 

recentemente, afirmou que “as turbulências da economia internacional causadas 

pela crise dos mercados de crédito e o aumento dos preços do petróleo poderiam 

aumentar em 5 milhões o número de pessoas desempregadas no mundo em 2008” 

(OIT Notícias, 2008).  Completa reafirmando que o crescimento econômico, em 

2007, de 5,2% teve impacto insignificante sobre o desemprego, mesmo gerando 45 

milhões de empregos.  Assim, estima-se que, hoje, temos em torno de 189,9 milhões 

de trabalhadores desempregados no mundo. 

Esses são resultados de um momento de hegemonia do capital financeiro, 

que exigiu a reconfiguração do Estado em todo mundo, principalmente, nos paises 

de capitalismo dependente.  No Brasil, começou com o governo Collor – na década 

de 1990, passou por Fernando Henrique Cardoso e, agora, através do governo Lula, 

segue o desmonte dos direitos constitucionais, que, desde então, vem incorporando 

as propostas do famoso “consenso de Washington” 99.  Neste sentido, cabe 

relembrar que, a partir da década de 1980, se evidenciou os impactos do processo 

de reestruturação produtiva do grande capital, fundamentada na “acumulação 

flexível”.  E com adesão das políticas sócio-econômicas neoliberais para o 

enfrentamento da crise econômica, nos anos 1990, o país entra na cena das (contra) 

reformas estruturais (Behring, 2003) “centradas na desregulamentação dos 

mercados, na abertura comercial e financeira, na privatização do setor público e na 

redução do Estado” (Soares, 2003:19). 

Estas transformações societárias trouxeram “novos” redimensionamentos 

social, econômico e cultural para a sociedade brasileira, representando a 

precarização das condições de trabalho e de vida como: terceirização, trabalho 

temporário, aumento da jornada de trabalho via horas extras, subempregos, 

aumento significativo do trabalho informal etc..  A redução do mercado formal de 

trabalho com o aumento do informal, consequentemente, neste processo, tivemos o 

aumento do desemprego estrutural e o acirramento da pobreza e da indigência, 

entre outras estratégias aplicadas para garantir a acumulação de capital.  De acordo 

                                            
99 Tema trabalhado no capítulo I. 
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com a tese defendida por David Harvey (2001), a acumulação flexível parece contar 

com um número relativamente alto de desemprego estrutural.  Portanto, temos a 

constatação da precarização das condições de trabalho, implicando na perda de 

direitos trabalhistas, que está mais perceptível na flexibilização dos contratos de 

emprego, representando, principalmente, a contratação de trabalho temporário e a 

ampliação ilegal da jornada de trabalho (informalmente “legalizada”), principalmente, 

nos setores de serviços e comércio; além do aumento, ainda hoje, elevado do 

trabalho informal. 

No trabalho informal, com condições precárias e insalubres, podemos dizer 

que está inserida uma parcela das famílias pobres, principalmente, aquelas abaixo 

da linha da pobreza, desenvolvendo trabalhos como: catar lixo (material reciclável) 

nos centros urbanos, vender mercadorias no sinal de trânsito, pedreiro dos visinhos 

na favela etc..  E quando estas famílias não são absorvidas pelo setor informal de 

trabalho “legal”, podem ser recrutadas pelo “comércio ilegal” de drogas nas favelas, 

pois, como estratégia de sobrevivência, elas podem perceber o tráfico de drogas 

como meio de trabalho informal, que se constitui também num trabalho ilegal (cf. 

Cruz Neto et al, 2001; Batista, 2003, e Melo, 2004).  Ainda, podemos encontrar 

crianças e adolescentes das famílias pobres e/ou indigentes trabalhando no setor 

informal de trabalho.  Assim, mesmo com a queda do número de crianças e 

adolescente, “em 2004, 1,7 milhão de crianças entre 10 e 14 anos estavam 

trabalhando no Brasil e outras 181 mil estavam procurando trabalho” (IPEA, 2006: 

13). 

Com a precarização das condições da vida material, que a transição no 

regime de acumulação e no modo de regulação social e política vêm excluindo 

grande parcela das famílias das classes subalternas dos meios necessários para 

sua produção e reprodução social.  As classes subalternas são as mais prejudicadas 

neste processo, incluindo, principalmente, aquelas famílias em condição de pobreza, 

que, desde então, correm o risco de entrar num estágio de extrema miséria.  Essas 

famílias que já estavam impossibilitadas de produzir um salário compatível com as 

suas necessidades materiais, no atual processo de redução do setor formal de 

trabalho, uma parcela conseguiu espaço no setor informal, outra parcela não tem 

outra saída senão aceitar os contratos precários de trabalho e outro segmento 

passou para a condição de indigência.  Cabe destacar que esse processo também 

afetou a classe média, que perdendo seu contrato formal de trabalho, viu no setor 
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informal e no emprego precário possibilidades de trabalho (aí incluindo aqueles com 

nível superior). 

Temos dados concretos que evidenciam esse movimento de precarização das 

condições de vida das classes subalternas no Brasil, com maior expressão no 

cotidiano das famílias em situação de pobreza e indigência.  Portanto, embora a 

Fundação Getúlio Vargas tenha divulgado a pesquisa sobre a “redução” da miséria 

no ano 2004 (Néri, 2005)100, em 2003, ela mesma apresentou o relatório do Mapa do 

Fim da Fome II (FGV-2003), demonstrando que o acelerado processo de 

pauperização no Brasil cominou na existência, desde 2001, de 50 milhões de 

habitantes vivendo abaixo da linha de pobreza; considerando que a renda mensal de 

29.3% da população brasileira era inferior a 80 reais per capita (FGV, 2003).  E 

desses 50 milhões, vivendo com uma renda per capita inferior a ¼ (um quarto) do 

salário mínimo, 45% eram crianças e adolescentes; o que não é pouca coisa para 

um país com, mais ou menos, 176 milhões de habitantes.   

Seja que a “redução” da miséria tenha se apresentando no governo Lula, 

supostamente, pela unificação dos programas sociais da assistência social no 

Cadastro Único, sendo o Programa Bolsa Família o programa de maior 

representatividade, pelo Benefício de Prestação Continuada e/ou pelo incentivo à 

“economia solidária” via Ministério do Trabalho, os dados do Mapa do Fim da Fome 

II são muito significativos, e a sua reversão, neste sentido, é relativa.  Pois, mais 

recentemente, o Radar Social do IPEA de 2006 apresenta que a situação de 

pobreza e indigência101 no país se revela com dados alarmantes, mesmo 

verificando, na comparação entre os anos de 2001 e 2004, que a condição de 

pobreza e indigência diminuiu.  De acordo com o Radar Social do IPEA de 2006, 

avaliando pela renda per capita, “apesar de ter registrado um pico de 14,3% em 

2003, a taxa de indigência reduziu-se a 11,3% em 2004” (IPEA, 2006:25); contudo 

                                            
100 Conforme pontuamos no capitulo II, além da pesquisa da FGV, há pesquisas que afirmam que o Brasil, após 
o governo Lula, reduziu miséria, principalmente, com a implantação do Programa Fome Zero, que é 
representado, principalmente, pelo Programa Bolsa Família.  Essa avaliação é feita a partir da renda e não das 
condições de vida e de trabalho; além do mais, essa “redução” miséria e da pobreza “controlada” está 
relacionada com os “trocados” que as famílias recebem do Programa Bolsa Família (vide pesquisa da FGV in 
Néri, 2005), dos demais programas da assistência social e do Benefício de Prestação Continuada e/ou também 
do incentivo do governo ao trabalho informal, representado, principalmente, pela proposta de “economia 
solidária” (Barbosa, 2007). 
 
101 A pesquisa do Radar Social 2006 considerou em situação de pobreza aquelas famílias que vivem com uma 
renda per capita entre ¼ e ½ salário mínimo; já as famílias em situação de indigência são aquelas que vivem 
com uma renda per capita inferior a ¼ do salário mínimo (Cf. IPEA, 2006). 
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ainda temos 19,8 milhões de pessoas vivendo na indigência102.  A pobreza, neste 

período, também caiu de 33,9% em 2003 pra 30,1% em 2004, mas permanece com 

um número elevado, com 52,5 milhões de brasileiros em situação de pobreza.  Fato 

que demonstra o numero elevado da concentração da riqueza, já que os 50% mais 

pobres, em 2004, detêm apenas 14,0% da massa total de rendimento domiciliar, os 

10% mais ricos 45% desse total e para o 1% mais rico cabe o percentual 12,8%. 

Ainda, dentro do perfil sócio-econômico das famílias brasileiras pobres, a 

questão da cor/raça e etnia ligada à situação de pobreza informa o público que mais 

demanda atenção da assistência social: os negros.  Desigualdade social perceptível 

na relação pobreza-etnia, com precedentes na história da sociedade brasileira, que 

remonta quase três séculos de escravidão e a formação do nosso Estado sob a 

orientação do autoritarismo desde o império (Cf. Freire, 2001), características que, 

ainda, se refletem em pleno século XXI.  De acordo com o Radar Social 2006, em 

2004, tivemos uma “redução” relativa da pobreza, em proporção parecida entre 

brancos e negros.  No entanto, “a proporção de negros em situação de pobreza 

continua duas vezes superior à de brancos. Em 2004, 19,6% da população branca 

podia ser considerada pobre, percentual que alcançava 41,7% entre a população 

negra” (IPEA, 2006: 26). 

Nesta relação pobreza-etnia, é possível verificar a expressão das 

desigualdades sociais no nível de escolaridade da população brasileira.  Segundo 

dados do IBGE, “Os dados do Censo 2000 sobre educação mostram que quase 

84% da população de 5 anos ou mais de idade são alfabetizadas. Os outros 16% 

equivalem a cerca de 24 milhões de pessoas não-alfabetizadas” (IBGE, 2000), que 

tem forte expressão de desigualdade social com relação à etnia.  “Entre o total de 

alfabetizados com 5 anos ou mais de idade (129,3 milhões), mais da metade é 

formada por pessoas que se declararam brancas (56,8%), seguidas pelas pardas 

(35,9%), pretas (5,8%), amarelas (0,5%) e indígenas (0,4%)” (IBGE, 2000).  Já os 

dados mais recentes, divulgados pelo IPEA, demonstram que, “no Brasil, o 

                                            
102 Nesta informação encontramos divergências com as informações do Mapa do Fim da Fome II da FGV, pois 
demonstra que a situação de indigência no país reduziu em quase 40%.  Contudo, o IPEA informa que o Radar 
Social avalia a situação de indigência aquelas famílias que vivem com uma renda per capita inferior a ¼ do 
salário mínimo.  No entanto, devemos levar em consideração que o Ministério de Desenvolvimento Social e de 
Combate a Fome parte da renda per capita inferior à R$ 60,00 (sessenta reais) para identificar as famílias que 
estão vivendo abaixo da linha da pobreza, conforme avaliação do perfil para o Cadastro no Programa Bolsa 
Família (vide Decreto nº. 5.749 de 11/04/2004). Já se a avaliação considerasse a renda per capita inferior a ¼ do 
salário mínimo (hoje, R$ 380,00) subiria o número de brasileiros vivendo em situação de extrema pobreza. 
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analfabetismo é um problema que ainda atinge cerca de 14,6 milhões de pessoas, o 

que corresponde a uma taxa de 11,2%, em 2004” (IPEA, 2006:42).  E conforme 

ampliam o nível de escolaridade, verificamos mais facilmente a desigualdade social, 

pois “os jovens negros também freqüentam muito menos o ensino médio (34,3%) do 

que os brancos (56,5%)” (Ibid. 45). 

Ainda, conforme apresentado no Radar Social 2006, com relação à educação 

básica, em 2003, o Saeb (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica) 

apresentou os resultados da avaliação, que demonstraram que 

 
um grande contingente de alunos da educação básica (fundamental e médio) com 
desempenho inadequado. (...). [Por exemplo], 55,4% dos alunos da 4ª série se 
situam nos estágios “crítico” e no “muito crítico” em língua portuguesa, o que mostra 
que não estão sendo alfabetizados adequadamente, pois apresentam sérias 
deficiências em leitura e interpretação de textos simples. (...). [Na verdade] Na 4ª 
série do ensino fundamental, 51,6% dos estudantes encontra-se no estágio “crítico” 
ou no “muito crítico”. À medida que aumenta o nível de escolarização, crescem os 
índices nesses estágios: 57,1% dos alunos da 8ª série do ensino fundamental e 
68,8% da 3ª série do ensino médio não têm as habilidades esperadas nessa 
disciplina (IPEA, 2006:46). 

 

Condição que desestimula as crianças e adolescentes das famílias pobres, 

hoje, principais usuários da educação básica pública do país; pois que tem 

condições de comprar no mercado, busca a formação básica no setor privado.  Aqui, 

estão os resultados do processo de “americanização” dos serviços sociais, apontado 

por Vianna (2000). 

Portanto, é neste quadro de reordenamento do capital, sob comando do 

mercado financeiro, que vão se formando as configurações das famílias pobres ou 

em condições de pobreza no Brasil.  Através de uma abordagem qualitativa, como 

descreve Soares (2003), as famílias em condições de pobreza apresentam as 

seguintes características: “As famílias pobres tendem a ser mais numerosas; as 

rendas das famílias pobres dependem mais dos ganhos dos chefes de família; os 

chefes de famílias pobres são relativamente mais jovens, entre os pobres, a 

proporção das famílias chefiadas por mulheres é maior, e os chefes de família que 

se declaram de cor negra (ou parda) são proporcionalmente mais numerosos entre 

os pobres” (Ibid.: 51).  Nesse perfil sócio-econômico das famílias em situação de 

pobreza e indigência, além se inscrever o crescimento da população infanto-juvenil 

vivendo em extrema pobreza, também podemos observar o aumento de mulheres 

chefes de família em condição pobreza.  A “feminização da pobreza” veio no bojo 

das transformações societárias, começando a se mostrar como uma expressão da 
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“questão social” nos países periféricos (cf. Soares, 2003).  É o segmento feminino 

das classes subalternas, que mais sofre com o subemprego e desemprego. 

A questão da “feminização da pobreza” passa também por processos 

historicamente construídos, que ressaltam a “posição inferior” da mulher.  No 

entanto, o problema não passa apenas por uma questão de gênero, mas também 

por outra questão historicamente situada, a questão da etnia/raça.  Conforme as 

características da família pobre brasileira, apresentada pela professora Soares 

(2003), os negros ou pardos são mais numerosos entre os pobres.  A discriminação 

de gênero e etnia/raça fica evidente no mercado de trabalho, por exemplo,  

 
em 2004, os homens auferiam, em média, uma remuneração 60% maior que a das 
mulheres. Os brancos, por sua vez, tinham uma remuneração 100% superior à dos 
negros. Esse diferencial continua igualmente alto na comparação entre 
trabalhadores com o mesmo nível de escolaridade, idade e horas trabalhadas, ou 
seja, 38% em favor dos homens e de 15% em favor dos brancos (IPEA, 2006: 13). 

 

Neste sentido, considerando essas mediações sócio-históricas, são famílias 

que também vivenciam novas dimensões da pobreza, que refletem também nas 

novas formas de consumo e de busca de aceitação social afiançadas pelo capital 

financeiro, na sua máxima expressão de reificação, que determinam as mudanças 

no interior do grupo familiar e na construção das subjetividades.  Assim, cabe 

lembrar que, na década de 1990, presenciamos o aumento a pobreza, que também 

vem atingindo os países de capitalismo avançado, se mostra mais elevada nos 

países periféricos, “especialmente nos países de maior tamanho econômico e 

populacional, como Brasil, Venezuela, Argentina e México (Soares, 2003: 46).  

Processo que demonstrou o aumento da população pobre nos centros urbanos.  De 

acordo com Martins (2002), nos anos 1950, a ascensão social dos pobres dos 

centros urbanos, por meio do trabalho, passa pela mediação da aquisição da 

“propriedade imobiliária e pelo enraizamento”.  Agora, a ascensão social dos pobres 

passa pela questão do consumo (carro, eletrodoméstico, roupas de marcas etc.) em 

detrimento da aquisição de moradia e de alimentação.  Esse fato pode ser verificado 

nas favelas do Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo. 

 
Na favela do Jaguaré, em São Paulo, segundo os instaladores da Telefônica, 70% 
das habitações têm telefone.  Não poucos barracos têm outro barraco anexo ou 
próximo para o carro da família.  Não é raro encontrar em barracos de dois metros 
quadrados o aparelho de televisão a cores, a geladeira e até a máquina de lavar 
roupa (mesmo onde a ligação da água é clandestina) (Martins, 2002:36). 
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Martins (2003) se refere aos bens e serviços que facilitam a vida desse 

segmento da classe subalterna e da sociedade em geral.  Contudo, embora os 

pobres venham ter acesso a algumas mercadorias, adquiram hábitos de consumo 

supérfluo das elites (consumindo as marcas mais caras, como exemplo), isso não 

lhes isenta da condição de pobreza.  Porém, para se “incluir”, para atingir tal 

ascensão social, é necessário tentar acompanhar as exigências da sociedade de 

consumo.  E para isso, as famílias e seus adolescentes e crianças em situação de 

pobreza e/ou indigência buscam diversos mecanismos de sobrevivência, lícitos ou 

ilícitos, para, além de suprir a necessidade de alimentação, ter status e/ou aparentar 

não serem pobres.  Esses mecanismos vão desde aquela família que opta por 

comprar uma televisão e fica sem ter o que comer, até aquele adolescente/jovem 

que vê no tráfico a possibilidade de atender as suas necessidades de consumo e 

poder103; entre outros meios, para atingir tal “igualdade social” no acesso a bens 

materiais e serviços usufruídos pelas “classes média e alta”.  Esta é a realidade da 

sociedade capitalista, que, através do processo de fetichismo da mercadoria104 e de 

reificação dos indivíduos sociais, fomenta o consumo.  Como resume Martins: 

 
Os pobres descobriram uma característica fundante da sociedade contemporânea e 
da Modernidade, a da realidade com máscara, a incorporaram e por meio dela 
realizam a sua plena e impotente integração social. (...). Os pobres, do mesmo 
modo que as elites e a classe média, descobriram que na sociedade contemporânea 
o consumo ostensivo é um meio de afirmação social e de definição de identidade.  A 
identidade na Modernidade é um meio manipulável de realização da pessoa.  Cada 
um é o que parece ser e não o que é “de fato” (Martins, 2002:37). 

 
Assim, vai se redesenhando uma “nova” pobreza sem precedentes históricos, 

que se apresenta de múltiplas formas (cf. Soares, 2003) 105, com novas dimensões, 

                                            
103 Sobre juventude, consumo e violência ver Baptista (2007). 
 
104 “Uma relação social definida, estabelecida entre os homens, assume a forma fantasmagórica de uma relação 
entre coisas. (...). Aí, os produtos do cérebro humano parecem dotados de vida própria, figuras autônomas que 
mantêm relações entre si e com os seres humanos. (...).  Chamo a isso de fetichismo, que está sempre grudado 
aos produtos do trabalho, quando são gerados como mercadorias.  É inseparável da produção de mercadorias” 
(Marx, 2001:94). 
 
105 Portanto, é importante saber que a expressão “nova” não está, necessariamente, se referindo a uma pobreza 
que não tenha nenhuma característica daquela “antiga pobreza” (representada pelos “mendigos”, pelas pessoas 
maltrapilhas ou esfarrapadas).  Trata-se de uma pobreza com novas dimensões, mas que ainda apresenta 
algumas características da “antiga pobreza”. Como por exemplo, existiam pessoas mendigando, vivendo de 
esmolas na Antigüidade, na idade média, na idade moderna (com a consolidação do capitalismo) e existem na 
sociedade contemporânea.  Só que, em cada época, a pobreza se apresentava de forma diferenciada.  Neste 
sentido, a pobreza, que está presente hoje, traz novas dimensões, novas determinações impostas pela 
sociedade de classes.  Novas determinações que se inscrevem a partir do processo atual de reestruturação do 
capital.  Assim sendo, o novo não é a pobreza em si, que sempre esteve presente em diversas sociedades, 
expressando as desigualdades sociais de cada época histórica, mas as suas múltiplas formas de se expressar 
na sociedade contemporânea. 
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com novos reflexos nos diversos âmbitos da vida social.  A ideológica do capital 

garante assim a sua hegemonia, cria falsas necessidades de “inclusão social” e forja 

uma “nova” cultura: a do “consumismo”.  Assim, como discute Castel (1998), 

estamos falando de um “novo” tipo de pauperismo, que não apresenta mais só 

aquele estereótipo de pessoas esfarrapadas, sujas etc..  Isto é, a pobreza não se 

apresenta só na falta de necessidades materiais, mas em todos os âmbitos da vida 

social (intelectual, cultural, no processo educacional, no espaço familiar 

independente de classe social).  A pobreza se aprofunda com a exacerbação do 

individualismo e com a transformação dos direitos sociais, conquistados num 

processo de luta de classes, em ajuda.  Então, neste contexto, se inscreve uma 

“nova” forma da pobreza com novas determinações.  É um tipo de pobreza que não 

pode ser analisada só como uma categoria econômica; ou seja, o critério da renda 

não explica a realidade social das famílias pobres que vivenciam essas contradições 

da sociedade capitalista.  Como apresentamos no capítulo II, o diagnóstico feito 

através da renda pode apresentar apenas o tamanho da desigualdade social em 

cada país ou no mundo capitalista. 

As famílias pobres, enquanto segmento das classes subalternas, são 

obrigadas a se adaptar às exigências do capital financeiro, se envergonhando da 

sua condição de pobreza.  Reificação da realidade social, que atravessa o cotidiano 

das famílias, naturalizando as desigualdades sociais e as suas condições precárias 

de vida.  Isto se evidencia na aceitação da precarização e da violência/barbaria 

sofrida como responsabilidade de cada indivíduo social.  E mesmo quando 

conseguimos ter consciência e enxergar a essência da realidade concreta, às vezes, 

necessitamos ceder para garantir nossa produção e reprodução e de nossas 

famílias.  E são as famílias em situação de pobreza e indigência, que para 

garantirem a sua reprodução material e social – ou melhor – para garantirem 

minimamente a vida, a sua existência social, acabam passando pelo processo de 

fragilização ou ruptura do vínculo familiar.  Assim, sendo parte das seqüelas da 

“questão social”, a “ruptura vínculo” compromete o direito à convivência familiar e 

comunitária. 
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3.3. A ruptura do vínculo familiar: uma seqüela da questão social enfrentada 
por crianças e adolescentes pobres 
 

 

A “questão social” é fundamentalmente inerente da forma de sociabilidade 

capitalista, com sua expressão política na fase monopólica do capital (cf. Iamamoto, 

2007, Netto, 1996 e Cerqueira, 1982).  Na contemporaneidade, se encontra 

materializada com novas dimensões, atravessadas por mediações sócio-históricas 

que desvendam o movimento contraditório de continuidades e rupturas na realidade 

concreta.  Assim, no momento de hegemonia do capital financeiro – caracterizado 

pela professora Marilda Iamamoto (2007) como “capital fetiche” – nos demanda 

reafirmar que a “questão social” é um fenômeno situado historicamente.  Portanto, 

não existe uma velha e uma nova “questão social” 106, sendo oportuno resgatar que 

significa a condensação das desigualdades sociais e das lutas sociais numa 

sociedade gerida pela lógica da acumulação de capital.  Como defende Iamamoto 

(2007), decifrar as novas mediações nos possibilita uma dupla perspectiva: 

 
tanto apreender as várias expressões que assumem, na atualidade, as 
desigualdades sociais – sua produção e reprodução ampliada –, quanto projetar e 
forjar formas de resistência e de defesa da vida.  [Assim,] apreender a questão 
social é também captar as múltiplas formas de pressão social, de re-invenção da 
vida construídas no cotidiano, por meio das quais são recriadas formas novas de 
viver, que apontam para um futuro que está sendo germinado no presente (2007: 
161). 

 

Com base nesta orientação, sabemos que, na sociedade brasileira, a questão 

da perda e/ou da fragilização do vínculo familiar tem seu registro no histórico social 

da infância e da família pobre, no qual a institucionalização107 da criança 

                                            
106 Sabemos que há uma polêmica presente entre a existência de uma “nova questão social” (cf. Castel, 1998 e 
Rosanvallon, 1998) e uma “questão social renovada” (cf. Iamamoto, Netto, Yasbek In Temporalis nº 3, 2001); 
mas compreendemos que a “questão social”, nas suas múltiplas dimensões e conseqüências, no cenário 
contemporâneo, apresenta novas mediações sócio-históricas que redimensionam a “questão social”, 
identificando um novo projeto societário hegemônico, com traços conservadores, que a torna mais complexa e 
não “nova”.  Neste sentido, compartilhamos o conceito desenvolvido por Cerqueira (1982): “Por ‘questão social’, 
no sentido universal do termo, queremos significar o conjunto de problemas políticos, sociais e econômicos que o 
surgimento da classe operária impôs no mundo no curso da constituição da sociedade capitalista. Assim, a 
‘questão social’ está fundamentalmente vinculada ao conflito entre capital e o trabalho” (Cerqueira, 1982:21). 
 
107 No Brasil, a “Casa dos Muchachos” foi a primeira forma de institucionalização de crianças, promovida pelos 
jesuítas, que motivados pelo sentimento de valorização da infância na Europa, buscava, através da moral e do 
espiritual, “transformar os pequenos indígenas em crianças santificadas e exemplares” (Priori, 1995).  Por 
iniciativa da igreja (através da Santa Casa de Misericórdia), no Brasil, precisamente, no século XVIII, surge o 
Sistema de Roda dos Expostos, que foi uma forma de institucionalização da infância abandonada; e teve o apoio 
do Movimento Higienista no final do século XIX.  Contudo, é importante lembrar que “durante três séculos e 
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apresentava-se como resposta; e, consequentemente, resultando, muitas vezes, no 

distanciamento definitivo da família.  E, ainda, no cenário contemporâneo, a 

institucionalização de crianças pobres se mantém como resposta às seqüelas da 

“questão social”, uma vez que a colocação provisória em “famílias substitutas” 

(“Famílias Acolhedoras”) não atende a demanda fomentada pela desigualdade 

social.  A institucionalização, ainda, acontece porque a “família de origem” – em 

situação de pobreza e/ou indigência – é considerada pelo Estado, pela sociedade e 

por ela mesma, como “impossibilitada”, naquele momento, de ser o espaço de 

proteção, “o núcleo social básico de acolhida, convívio, autonomia, sustentabilidade 

e protagonismo social” (NOB/SUAS 2005: 17), conforme defesa da Política Nacional 

de Assistência Social de 2004.  Como explica Mioto (2004), 

 
a família, tomada como esfera privada e indiferente à esfera pública, torna-se 
apenas uma referencia no âmbito das políticas sociais.  As relações entre estilos de 
vida, organização familiar e problemas sociais são vistas apenas quando se 
manifestam como patologias e marginalidade e ameaçam a estabilidade e a 
segurança social (Mioto, 2004:54) 

 

Com essa orientação, a fragilização e/ou ruptura do vínculo família108 não são 

identificadas como parte das seqüelas da “questão social”, sendo resumidas – na 

maioria das vezes – como “abandono” e “negligência” da família.  O resultado é a 

organização dos serviços socioassistenciais centrados no “indivíduo-problema” (cf. 

Mioto, 2004) ou na “família-problema”. 

Portanto, em plena vigência da Constituição Federal de 1988, mesmo o direito 

de viver em família e em comunidade seja um direito positivo, ainda muitas crianças 

e adolescentes são institucionalizados109 ou estão nas ruas.  Podemos afirmar que, 

datado na década de 1990, no momento em que o Brasil começa a se adequar ao 

reordenamento do capital, concomitantemente, presenciamos a precarização nas 

condições de vida e de trabalho das famílias das classes subalternas, repercutindo 

no aumento da indigência e no abrigamento de crianças pobres.  Situação que 

                                                                                                                                        
meio, as iniciativas em relação à infância pobre no Brasil foram quase toda de caráter religioso” (Arantes, 
194:1995). 
 
108 Concebendo que vários motivos (violência doméstica, exploração sexual de crianças, trabalho infantil etc.) 
levam à fragilização ou à ruptura do vínculo familiar, podendo institucionalizar crianças e adolescentes.  
Entretanto, esses motivos são seqüelas da “questão social”, que, numa sociedade de classes, trazem novas 
determinações sócio-históricas que incidem na construção da subjetividade dos indivíduos sociais. 
 
109 Sobre a situação dos abrigos e de crianças/adolescentes institucionalizados, vide IPEA (2004). 
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observamos fortemente na atualidade, conforme as informações e os dados do perfil 

sócio-econômico das famílias pobres (ver seção 3.2 deste capítulo). 

Neste sentido, na sociedade capitalista, a condição de pobreza – resultado 

das desigualdades sociais – é situação que fragiliza ou rompe laços familiares.  Para 

sermos claros, são as famílias pobres que sofrem com a destituição do direito à 

convivência familiar e comunitária, como resultado de diversas seqüelas da “questão 

social”.  Assim, mesmos com esses avanços significativos no histórico da política de 

atendimento à criança e ao adolescente, como é verificável, ainda a “culpa” pelo 

abandono e a criminalidade recai sobre a família que, supostamente, está 

“desestruturada”.  Como nos períodos de vigência do código de menores (1927 e 

1979), as políticas sociais permanecem com o caráter assistencialista e repressivo. 

Assim sendo, no cenário atual, pauta-se num “pluralismo liberal” (Pereira, 

1995), sendo a proposta centrada  

 
na idéia da transferência de responsabilidades do Estado para a sociedade civil, 
através do processo de descentralização calcado na ótica da privatização.  Essa 
concepção redunda em restrição ou destituição dos direitos sociais conquistados e 
prevê a aplicação do modelo residual de políticas públicas (Mioto, 2004:47). 

 

Portanto, a saída estratégica se pauta na propalada crise do Estado de bem-estar 

social, resgatando a família “como recurso fundamental para a construção da 

sociabilidade e preservação do tecido social” (idem), além de exigir que ela – por ser 

um espaço “privado de bem-estar” – exerça a função de substituto do sistema de 

direitos sociais (principal responsabilidade do Estado) (cf. Mioto, 2004). 

Mesmo com essa orientação, a proposta de desinstitucionalização e a 

garantia do direito à convivência familiar e comunitária foram avanços instituídos na 

Constituição Federal de 1988 e regulamentados no Estatuto da Criança e do 

Adolescente; entretanto, a pobreza é concebida como a “grande vilã” no processo de 

“desestruturação” da família e do rompimento do vínculo familiar.  Porém, a “ruptura 

do vínculo familiar” não é resultado da pobreza – que é condição necessária à 

manutenção do capitalismo –, mas está “intimamente” ligado a ela.  A “ruptura do 

vínculo familiar”, como também a “fragilização do vínculo”, é parte das seqüelas da 

“questão social”, expressando-se como conseqüência das desigualdades sociais de 

uma sociedade de classes. 

A história nos mostra que a “ruptura do vínculo familiar” sempre foi um fato 

enfrentado pelas famílias mais pobres em diferentes sociedades, apresentando 
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particularidades específicas de cada época.  No entanto, a “ruptura do vínculo 

familiar”, na cena contemporânea, se apresenta como seqüela da “questão social”, 

sendo redimensionada, no Brasil, depois da década de 1990.  Situação 

constantemente presente no cotidiano da família em situação de pobreza e 

indigência, “alterando profundamente sua estrutura, seu sistema de relações, papéis 

e formas de reprodução social” (Brant de Carvalho, 1995:13).  Com a precarização 

das condições de vida e de trabalho – da qual a pobreza é resultado –, as famílias 

ficaram mais fragilizadas e a preservação do vínculo familiar e comunitário 

comprometida. 

Muitas dessas famílias, para buscarem estratégias de sobrevivência, são 

obrigadas a permitir que suas crianças/adolescentes trabalhem e/ou peçam esmolas 

para contribuir com a renda familiar.  Como já demonstramos, no Brasil, em 2004, 

cerca de 1,7 milhão de crianças entre 10 e 14 anos estavam trabalhando.  

Atualmente, por exemplo, não temos crianças trabalhando diretamente nas fábricas 

como no início da consolidação do capitalismo, porque o trabalho infantil é crime de 

acordo com Direito Internacional da Criança e as Leis vigentes no Brasil, porém, 

como naquela época, a sua inserção é através do trabalho informal, precário e 

insalubre.  A exploração do trabalho infantil é evidenciado no trabalho desenvolvido 

em casa com a família para atender a produção de alguma indústria ou fábrica, nas 

ruas vendendo alguma mercadoria do grande capital, nos canaviais, nas minas de 

carvão etc. 

Outro agravante, que pode provocar a “ruptura do vínculo familiar”, está 

relacionado aos jovens e adolescentes, com pouca ou nenhuma escolarização, 

“analfabetos funcionais”, com dificuldades de conseguir emprego no mercado de 

trabalho flexibilizado e reduzido.  Assim, é importante lembrar que estes jovens e 

adolescentes pobres podem perceber, por exemplo, o tráfico de drogas ilícitas como 

meio de sobrevivência, atendendo as suas necessidades básicas, entre elas: saciar 

a fome, dar acesso ao consumo e ter visibilidade através do “poder”.  O que pode 

comprometer o “direito à convivência familiar e comunitária”, seja porque “perderam” 

o direito à vida (foram assassinados) ou porque não podem voltar a sua comunidade 

de origem, indo parar nas ruas e/ou em abrigos.  Ou seja, no contexto das 

desigualdades sociais, as famílias pobres têm os seus direitos fundamentais 

negados, sendo as seqüelas da questão social individualizadas nos membros do 

grupo familiar. 
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Ainda é importante destacar que estas famílias pobres, que vivenciam a 

destituição do direito à convivência familiar e comunitária, compõem aquela parcela 

da classes subalternas “desnecessária” para o setor formal de trabalho, podendo 

estar trabalhando ou não no mercado informal.  Mesmo assim, não diriamos, como 

afirma Castel (1998), que são os “inúteis para o mundo”, mas que são força de 

trabalho que não interessa mais ao capital (Iamamoto, 2007) no o âmbito do trabalho 

formal.  E apenas um segmento dessas famílias pobres é aproveitada no setor 

informal, exemplo: os catadores de material reciclável, os vendedores ambulantes e, 

até mesmo, as famílias, os jovens, os adolescentes e as crianças que trabalham 

para o comércio ilegal de drogas nas favelas110.  Neste sentido, sem ter para quem 

vender a sua força de trabalho, essas famílias vêem a necessidade de buscar 

estratégias de sobrevivência para garantir, primeiramente, a “vida”, depois a 

manutenção do vínculo familiar.  Essa população constitui a grande parte dos 

brasileiros que está em condições de pobreza, exclusão e subalternidade (Yazbek, 

2001). 

O que presenciamos, atualmente, é um grande retrocesso nas respostas 

dadas às seqüelas da “questão social”, depois dos avanços constitucionais que 

propõe a ampliação dos direitos sociais.  As refrações da “questão social” vêm 

sendo tratadas com políticas sociais focalizadas, seletivas e punitivas; e, 

concomitante a esse processo, também como “caso de polícia”111.  Ou seja, a 

“questão social” é fragmentada em caso para intervenção de política social, voltada 

para os pobres e indigentes, e em punição para aquele segmento das classes 

subalternas que não cumpriu com os seus deveres de “cidadão”.  Portanto, “o 

modelo atual reforça as abordagens despolitizadas da questão social, colocando-a 

                                            
110 Abrindo parênteses aqui, esse segmento das classes subalternas, moradores das favelas dos centros 
urbanos, constitui-se força de trabalho barata para o comércio de drogas ilícitas no varejo.  Pois, cabe lembrar 
que o processo de produção e comercialização da mercadoria droga ilícita é o mesmo que envolve os demais 
produtos que circulam no mercado capitalista. Ou melhor, a ilegalidade cria o “capitalismo subterrâneo” [cf. 
Misse, 2002], “que parece caminhar paralelo ao ‘capitalismo legal’; contudo, através de uma relação 
contraditória, esses ‘capitalismos’ se relacionam entre si. Essa relação se evidencia, por exemplo, na lavagem de 
dinheiro nos ‘paraísos fiscais’, que faz o capital, adquirido ilegalmente, retornar como ‘capital legal’” (Melo, 
2004:37). 
 
111 Cerqueira (1982), em seu livro “A questão social no Brasil: crítica do discurso político” vai trabalhar os 
períodos históricos em que a “questão social” se torna caso de polícia nos primórdios da industrialização, depois 
passa a ser caso de política na década de 1930, sofrendo um retrocesso, volta a ser caso de polícia na ditadura 
do Estado Novo (1937), e no governo populista, pós 1946, volta a ser caso de política. Hoje, na cena 
contemporânea, podemos dizer que a “questão social” é caso de política precária e de polícia, percebendo-a 
como um problema social a ser resolvido no âmbito individual, destruindo o seu caráter coletivo de luta de 
classes.  De acordo com Octávio Ianni, o que estamos presenciando é a “criminalização da questão social”. 
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fora da esfera pública, fora da esfera dos direitos e, portanto, distante da efetivação 

da cidadania” (Freire, 2007:152).  Neste processo, o Estado tende a se 

desresponsabilizar no tratamento das seqüelas da “questão social”, o que se 

evidencia nas “estratégias presentes nas políticas sociais de enfrentamento da 

pobreza” (Ibid. 153).  Portanto, a “questão social” é muito mais que pobreza, é muito 

mais que desigualdade social.  Como destaca Sales (2002), “não se trata, porém, 

simplesmente de escassez de recursos, mas principalmente de disputa de 

entendimento e de projetos societários quanto às respostas e enfrentamento dos 

problemas sociais, os quais recaem em especial sobre a criança e adolescente, 

alimentando um ciclo de pobreza e falta de perspectivas individuais e familiares” 

(Sales: 2002: 07). 
 

 

 

3.4. A interface entre a LOAS e o ECA na contramão da universalização do 
direito de viver em família 
 

 

O tema central da VII Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, em 2007 pautou-se na obrigatoriedade da concretização dos direitos 

humanos para crianças e adolescentes. Dentre os eixos das deliberações112 está o 

“Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, que reconhece a família 

como lócus privilegiado para o desenvolvimento e formação da criança e 

adolescentes como cidadãos” (CONANDA, VII Conferência: Deliberações, 2007:01).  

De acordo com as deliberações da Conferência, o objetivo é: 

 
estabelecer uma vinculação clara e direta os direitos da criança e do adolescente 
com dos direitos humanos, o que supõe uma postura diferente de lidar com o tema, 
indicando para os governantes, em todos os níveis, e para a sociedade em geral, o 
dever ético, moral e legal de investir na infância e juventude no país. (Ibidem.) 

 

                                            
112 Na vinculação dos direitos da criança e do adolescente aos direitos humanos, a VII Conferência destaca 
também como eixo o SINASE (Sistema Nacional das Medidas Sociaeducativas), “que garante aos adolescentes 
em conflito com a lei uma rede de proteção social que se organiza em ações pedagógicas; e o Orçamento como 
terceiro eixo” (CONANDA, VII Conferência: Deliberações, 2007:01). 
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O direito à convivência familiar, na condição de direito humano e social, torna 

a família o centro de intervenção das políticas públicas113. Assim, é demandando à 

política de assistência social atuar, principalmente, no resgate de vínculos familiares 

e/ou auxiliando o Juizado da Infância, Juventude e do Idoso na colocação em 

famílias substitutas.  Isto porque, a própria realidade nos mostra que as famílias 

empobrecidas estão, constantemente, sob o risco de ter os vínculos familiares 

fragilizados ou rompidos. 

Portanto, na Política Nacional de Assistência Social de 2004, a matricialidade 

(a focalização) sócio-familiar se legitima com a proposta de seguir os princípios 

constitucionais, promovendo a “universalização” do direito de viver em família.  Para 

tanto, através das diretrizes preconizadas pela NOB/SUAS 2005 para todos os 

municípios, estados e Distrito Federal, a PNAS destaca que, no desenvolvimento da 

política pública de assistência social, deve-se “levar em conta três vertentes de 

proteção social: as pessoas, as suas circunstancias e dentre elas seu núcleo de 

apóio primeiro, isto é, a família” (PNAS 2004: 14).  Assim, como medida também de 

“proteção integral” à criança e ao adolescente, “a assistência social será prestada a 

quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social” (art. 

203 da CF 1988), que, dentre seus objetivos, ressalta a “proteção à família, à 

maternidade, à infância, à adolescência e à velhice” e o “amparo às crianças e 

adolescentes carentes” (incisos I e II do art. 203 da CF de 1988).  Neste sentido, a 

política pública de assistência social – regida pelo princípio da “universalização dos 

direitos sociais”, dentre os quais está o direito à convivência familiar e comunitária 

(art. 4º inciso III da LOAS Lei 8742/1993) – tem como responsabilidade garantir às 

famílias, crianças e adolescentes, em situação de pobreza e indigência, o acesso 

universal às demais políticas públicas (inciso II, art. 4º da LOAS). 

Entretanto, como já analisamos, na realidade material, a atual política pública 

de assistência social se legitima não para garantir a “universalização” dos direitos 

                                            
113 Relembramos que a preocupação do Estado brasileiro com a família não é nova. Por exemplo, na década de 
1930, o governo Vargas já promovia ações assistencialistas na área social para intervenção na família, 
orientando-se para a execução de políticas sociais para reprodução da força de trabalho.  A LBA (Legião 
Brasileira de Assistência, extinta, em 1994, pelo primeiro governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso) foi 
criada na década de 1940, e representava a intervenção de assistência social junto à família. Como política 
compensatória de caráter materno-infantil, a LBA buscava atender também as demandas do movimento 
higienista.  Ou seja, no interior de uma “cidadania regulada” (Santos, 1979), voltada para o trabalhador formal, as 
políticas sociais tinham como foco central a criança e a família, a fim de favorecer os interesses do capital no 
processo de industrialização do país (cf. Irene Rizzini e Francisco Pilloti (Org.) 1995; Irmã Rizzini, 1995 e 
Faleiros, 1995). 
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sociais como política de acesso, mas para administrar a pobreza através da 

vigilância, controle e da punição, enfim da criminalização das famílias pobres.  Essa 

orientação da política – desenvolvida em vários países de capitalismo avançado e 

periférico – atua contra a “universalização” dos direitos, desvirtuando a 

responsabilidade do Estado.  Estratégia financiada pelos organismos multilaterais 

(principalmente, pelo Banco Mundial), que considera a família como “esfera privada 

de bem-estar social” (Pereira, 2004) e a responsabiliza pelas conseqüências das 

desigualdades sociais.  Neste sentido, na retórica do “igual direito” de viver em 

família e da proposta de efetivação do ECA, o Estado promove a 

desinstitucionalização de crianças e adolescentes, transferindo para a família a 

responsabilidade da proteção social de seus membros. 

De acordo com a análise desenvolvida ao longo desta dissertação, a 

desinstitucionalização proposta não tem o compromisso com a garantia dos direitos 

instituídos no ECA; ou seja, não tem a preocupação real com o direito de viver em 

família.  Mas é uma proposta que vislumbra desonerar o Estado através da 

individualização do “problema” na família.  O que tem levado a promover um 

discurso ideológico que enfatiza que as capacidades da família e a sua qualidade de 

vida podem levar “à concretização de direitos humanos e sociais” (NOB/SUAS 2005: 

16).  Mas para isso, como enfatiza o Plano Nacional de Promoção, Proteção e 

Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária,  

 
o fortalecimento e o empoderamento da família devem ser apoiados e 
potencializados por políticas de apoio sócio-familiar, em diferentes dimensões que 
visem à reorganização do complexo sistema de relações familiares, especialmente 
no que se refere ao respeito aos direitos de crianças e adolescentes 
(CONANDA/CNAS, Plano Nacional, 2006:32) (grifo nosso). 

 

Neste caso, a família pobre precisa estar “organizada” e “respeitar” os direitos 

das crianças e adolescentes, a fim de que se torne um espaço de “bem-estar”.  

Como percebemos, a família é vislumbrada como a “principal responsável” pela 

“violação” dos direitos da criança e do adolescente.  Nos casos, principalmente, que 

envolve “violência doméstica” e “intrafamiliar” (negligência e as demais formas de 

violência, como exploração e abuso sexual): 

 
o problema não é, em geral, entendido como violação de direitos por parte do 
Estado, mas sim da própria família. Consequentemente, tanto a família quanto a 
criança são punidas.  A criança é retirada de casa e a família percebida (inclusive 
por ela mesma) como incapaz (Rizzini et al, 2006:21). 
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As crianças e adolescentes atendidos pela assistência social são de famílias 

pobres, que são rotuladas como incapazes de proteger e cuidar, sendo 

consideradas negligentes.  Ao contrário, essas são famílias que têm os seus direitos 

violados constantemente, destituídas do direito de partilhar da tão propalada 

cidadania.  Diversas pesquisas nos apresentam essa realidade, dentre elas, o 

próprio Radar Social 2006 do IPEA.  No entanto, há a exigência de que essas 

famílias, violadas em seus direitos, sejam “empoderadas” e se adaptem ao “ideal” de 

família burguesa.  Partindo dessa orientação, o Estado promove políticas de apóio 

sócio-familiar para culpar e punir as famílias.  As famílias pobres são sancionadas 

porque as crianças/adolescentes, por exemplo, estão infreqüentes na escola e/ou 

porque não tem/teve acompanhamento médico; portanto, não cumpriram com a sua 

responsabilidade.  Enquanto que, o Estado – promotor de política de “apoio” sócio-

familiar – proporciona uma Educação, que promove a formação de analfabetos 

funcionais, principalmente adolescentes e jovens, que chegam ao quarto ano ou ao 

oitavo ano de escolarização sem saber interpretar o que lêem (vide Radar Social - 

IPEA, 2006: 46).  E a solução que o governo federal brasileiro encontra para 

trabalhar “o desestímulo” dos adolescentes e jovens com a educação, é a promoção 

de Programas de aceleração da escolarização, como por exemplo: O ProJovem e, o 

mais recente, o Projovem adolescente114.  São Programas que distanciam os jovens 

pobres das universidades, principalmente, das universidades públicas.  Em 

contrapartida, o governo federal “ganha pontos”, pois aumenta o nível de 

escolarização da sociedade brasileira, garantindo a precarização na formação. 

Necessariamente, essas ações do Estado seguem o curso do projeto 

societário hegemônico, que fora planejada naquele famoso “Consenso de 

Washington”.  Assim, cabe relembrar que a década 1990 foi o marco para a 

implantação do projeto societário neoliberal, que significou o desmonte de direitos já 

conquistados-concedidos, inviabilizando o “ensaio” para materialização de um 

                                            
114 O Programa Nacional de Inclusão de Jovem - ProJovem –, Lei no 11.129/2005, propõe a conclusão da 
segunda fase do ensino fundamental (de 5ª à 8ª série) em um ano, tendo direito a uma bolsa (até o momento de 
R$ 100,00) e não pode ter vínculo empregatício.  No seu art. 2o dispõe: “O ProJovem tem por finalidade executar 
ações integradas que propiciem aos jovens brasileiros, na forma de curso previsto no art. 81 da Lei no 9.394, de 
20 de dezembro de 1996, elevação do grau de escolaridade visando a conclusão do ensino fundamental, 
qualificação profissional, em nível de formação inicial, voltada a estimular a inserção produtiva cidadã e o 
desenvolvimento de ações comunitárias com práticas de solidariedade, exercício da cidadania e intervenção na 
realidade local” (Brasil, Presidência da República – Projovem: Decreto Nº 5.557, DE 5/10/2005). 
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Estado de bem-estar social.  De fato, a sociedade brasileira nunca chegou perto do 

sonhado “Welfare State”, mesmo com a promulgação da Constituição Federal de 

1988; e ainda viveu muitas conjunturas, orientadas pelo liberalismo e autoritarismo, 

com forte reflexo, até hoje, na forma de fazer política (cf. Freire, 2001). 

Neste sentido, na contramão da garantia do direito à convivência familiar e 

comunitária, a matricialidade na família, enfatizada pela Política Nacional de 

Assistência Social de 2004 e que orienta a gestão do SUAS, demanda, 

principalmente, a interface com o Estatuto da Criança e do Adolescente.  Visto que, 

partindo da “universalização” dos direitos, as crianças e os adolescentes têm 

prioridade absoluta “na formulação e execução das políticas sociais públicas” (inciso 

c, parágrafo único, art. 4º do ECA), conforme princípios constitucionais.  Sendo 

assim, vale resgatar que, a partir da década de 1990, com base no princípio da 

universalização, tanto o Estatuto da Criança e do Adolescente quanto a Lei Orgânica 

da Assistência Social foram algumas das Leis regulamentadas, justamente, com o 

objetivo de fornecer diretrizes para a implementação de políticas sociais públicas. 

Portanto, é importante apresentar o ECA, lembrando que o Estatuto traz um 

novo pensar à infância e adolescência independente da sua classe social, diferenças 

étnica/racial e cultural, estabelecendo a doutrina básica e única de proteção integral.  

O que significa que toda criança e adolescente, independentes da sua condição 

sócio-econômica, têm o “igual direito”: “o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e “à convivência familiar e comunitária” (art. 227 da CF 88 e art. 4º do 

ECA), constituindo responsabilidade da família, da sociedade e do Estado a garantia 

desses direitos.  Com o ECA, as crianças e os adolescentes conquistam o status de 

sujeitos de direitos e a condição de seres humanos em desenvolvimento.  

Legalmente, o direito à convivência familiar e comunitária é instituído como direito 

fundamental, necessário ao desenvolvimento do ser humano, devendo ser garantido 

a toda criança e adolescente o direito de ser criado e educado no seio de uma 

família, seja a de origem ou não.  Ou melhor, enquanto direito positivo, o direito à 

convivência familiar e comunitária – já defendido na Convenção sobre os Direitos da 

Criança, organizada pelas Nações Unidas em 1989 – é uma das 

conquistas/concedidas que garante, juridicamente, a sua “igualdade”, tornando-se 

direito humano fundamental na realização da “cidadania plena”. 
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Com esse norte, a Constituição Federal e o ECA colocam em xeque a 

questão da “institucionalização total” de crianças e adolescentes, invalidando a 

doutrina do “menor em situação irregular” que confinava a pobreza115.  O ECA 

reconhece que toda criança, todo adolescente tem o “igual direito” de ser criado e 

educado no seio de uma família, excepcionalmente, em família substituta (art. 19 do 

ECA - Lei 8069/90).  Ainda, defende que “a falta ou a carência de recursos materiais 

não constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do pátrio poder” (art. 23 

do ECA), devendo obrigatoriamente a família ser incluída em programas oficiais de 

auxílio.  Portanto, o ECA – orientado pelos princípios constitucionais – deslegitima a 

“instituição total” para “menores em situação irregular”, e torna necessário a garantia 

do direito à convivência familiar e comunitária. 

A partir desses princípios, a interface entre a Lei Orgânica de Assistência 

Social e o Estatuto da Criança e Adolescente é fundamental na implementação da 

política pública de assistência social, criando possibilidades de concretização dos 

direitos instituídos.  Na emergência da interface, em 2005, a V Conferência Nacional 

de Assistência Social – como estratégias e metas para implementação da política de 

assistência social no Brasil – aprovou dez direitos sócio-assistenciais, dentre esses 

está o direito nº. 06: 

 
Direito em ter garantida a convivência familiar, comunitária e social: Direito, do 
usuário e usuária, em todas as etapas do ciclo da vida a ter valorizada a 
possibilidade de se manter sob convívio familiar, quer seja na família biológica ou 
construída, e à precedência do convívio social e comunitário às soluções 
institucionalizadas (CNAS – SUAS Plano 10 de 08/12/2005). 

 

Ou melhor, essa interface entre a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS – 

Lei 8.742/93) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA – Lei 8.069/90), vem 

sendo construída desde 2002, quando num colóquio, neste mesmo ano, reuniu 

governo e sociedade civil para debater a questão do “Direito a Convivência Familiar 

e Comunitária” e a situação de crianças e adolescentes institucionalizados em abrigo 

no Brasil, que levou a realização de uma pesquisa encomendada ao Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) 116. 

                                            
115 Durante muito tempo, no Brasil, conforme doutrina do Código de Menores, a infância em condição de pobreza 
foi considerada “menor em situação irregular”, devendo ser institucionalizada para não perturbar a “ordem 
social”, já que suas famílias não tinham “condições” de criá-las e educa-las (cf. Irene Rizzini, 1997 e Pillotti e 
Rizzini – org., 1995).  
 
116  Ver Livro Relatório do IPEA/CONANDA intitulado “O Direito à convivência familiar e comunitária: os abrigos 
para crianças e adolescentes no Brasil”, divulgado em 2004. 
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Entretanto, na contramão da “universalização” dos direitos constitucionais e 

ratificando a culpabilização do indivíduo e da família pelos resultados das seqüelas 

da “questão social”, o Conselho Nacional Assistência Social (CNAS) e Conselho 

Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) oficializam – 

conforme Resolução Conjunta nº 1 de 13/12/2006 – a interface entre a LOAS e o 

ECA, propondo dar materialidade e organização à política de atendimento à criança 

e ao adolescente para intervir na garantir do direito de viver em família.  Essa 

afirmação se mostra na essência da realidade, pois o documento oficial aprovado, 

em 2006, por esses Conselhos, exatamente, o “Plano Nacional de Promoção, 

Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e 

Comunitária” 117 segue as mesmas orientações ideo-políticas e prático-operativas da 

PNAS 2004, sendo, portanto, sua extensão.  Pois o Plano reforça a concepção de 

família “desorganizada”, promotora também da violação dos direitos da criança e do 

adolescente, ainda, que reconheça que essa violação possa ter relação com as 

condições precárias de vida (indigência, situação de rua, desemprego etc.).  Neste 

sentido, as ações socioassistenciais de “apóio” são implementadas para 

“reestruturar” as famílias, mesmo que seja através de sanções de Programas, como 

o Bolsa Família, e/ou através da responsabilização judicial dos membros do grupo 

familiar, uma vez que, 

 
por motivos diversos, tais violações de direitos podem vir a ocorrer no seio da 
própria família, na relação que os pais, responsáveis ou outros membros do grupo 
familiar estabelecem com a criança e o adolescente (CONANDA/CNAS, Plano 
Nacional, 2006: 36). 
 
Dentre as situações de risco vividas por crianças e adolescentes, relacionadas à 
falta ou à fragilização dos vínculos familiares e comunitários, que merecem atenção 
e intervenção da sociedade e do Estado destacam-se: a negligência, o abandono e 
a violência doméstica (Ibid: 36-37) 

 

O Plano Nacional dá muita ênfase à questão da violência doméstica ou 

intrafamiliar como principal “fenômeno” promotor da fragilização e/ou a ruptura do 

vínculo familiar, legitimando a operacionalização de políticas culpabilizadoras da 

família.  Para tanto, reforça a necessidade da 

 

                                            
117 Inicialmente, o CONANDA e o CNAS construíram a versão preliminar do “Plano Nacional de Promoção, 
Defesa e Garantia do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária” com base nos 
subsídios elaborados pela Comissão Intersetorial, criada pelo decreto presidencial de 19/10/2004, e que ficou 
disponível para consulta popular. 
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existência e a adequada estruturação de uma rede de serviços de atenção e 
proteção à criança, ao adolescente e à família, capazes de prover orientação 
psicopedagógica e de dialogar com pais e responsáveis, criando espaços de 
reflexão quanto à educação dos filhos, bem como de intervir eficientemente em 
situações de crise, para resguardar os direitos da criança, fortalecendo a família 
para o adequado cumprimento de suas responsabilidades, ou propiciando cuidados 
alternativos à criança e ao adolescente que necessitem, para sua segurança e após 
rigorosa avaliação técnica, ser afastados da família (Ibidem. 36). 

 

Consideramos muito importante a organização de uma rede socioassistencial 

que também tenha como proposta a intervenção na questão da “violência 

doméstica” ou “intrafamiliar”, como parte das ações do Sistema de Garantia de 

Direitos.  Porém, a questão da fragilização e/ou rompimento do vínculo familiar não 

pode se resumir à “negligência”, ao “abandono” e/ou pela forma de organização do 

grupo familiar.  Pois, quando o público de atenção é a família pobre e/ou indigente, a 

questão da “negligencia” e do “abandono” aparecem, mais marcadamente, como 

descumprimento da família com “suas responsabilidades” e “dever legal”.  Assim 

sendo, é importante considerar que as famílias pobres e suas crianças/adolescentes 

vivem, em seu cotidiano, constantemente violações dos seus direitos pela sociedade 

capitalista, que implicam diretamente no cumprimento nos seus “deveres legais” 

enquanto “guardiãs” do poder familiar.  No entanto, a orientação técnica-operacional 

da política não tem o compromisso de construir, junto à família, estratégias de 

enfrentamento e resistência, mas, através da culpabilização, afirmar que família tem 

competência para se auto-organizar e superar “suas dificuldades” ou “suas 

vulnerabilidades” (Ibidem: 65).  Sendo assim, 

 
a família deve ser apoiada pela proteção social de assistência social e ter acesso a 
condições para responder ao dever de sustento, guarda e educação de suas 
crianças, adolescentes e jovens, bem como a proteção dos seus membros em 
vulnerabilidade, principalmente, de seus idosos e pessoas com deficiência (MDS, 
Orientações técnicas/CRAS, 2006: 26-27). 

 

Este trecho do documento oficial resgata, prioritariamente, o art. 22 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente118 para formalização das diretrizes para 

operacionalização da política dentro dos Centros de Referência de Assistência 

Social – CRAS, enfatizando o dever da família constitucionalmente definido.  Com 

essa orientação, a partir do momento que a família recebe “ajuda” do Estado, 

através da assistência social, para enfrentar as “suas fragilidades” que 

                                            
118 “Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no 
interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais” (Art. 22 do ECA Lei 8069). 
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comprometem o vínculo familiar – na concepção ideo-política vigente –, passa a ser 

“culpada” e sancionada pelo que vier acontecer com os seus membros, 

principalmente, com as crianças e adolescentes.  Entendemos que todas as famílias 

têm também igual responsabilidade e deveres legais a cumprir. Porém o acesso 

precarizado às políticas públicas paliativas, cujas famílias pobres e indigentes estão 

submetidas, não traz mudança substancial nas condições de vida e de trabalho, 

condicionando o cumprimento dos deveres que comportam o “status” de cidadania. 

Sendo a solução no âmbito do indivíduo e da família, a todo o momento, tanto 

a Política Nacional de Assistência Social quanto o Plano Nacional de Promoção, 

Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescente à Convivência Familiar e 

Comunitária destacam que as famílias têm dificuldades, devendo superar a “sua” 

situação de “vulnerabilidade”, obscurecendo o movimento real histórica.  Neste 

contexto, o Estado tem a função de desenvolver políticas sociais, principalmente, de 

assistência social, que, supostamente, potencialize a família e a comunidade para 

que se tornem “auto-sustentáveis”, “auto-organizadas” e, assim, “empoderadas”, 

podendo garantir o seu direito de viver em família. 

 

 

 

3.5. A Proteção Especial da Assistência Social e o Sistema de (não) Garantia 
do Direito de viver em família: algumas considerações sobre a experiência do 
município do Rio de Janeiro 
 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, como dispositivo de regulamentação 

dos preceitos constitucionais, estabeleceu nova concepção de organização, gestão 

e execução de políticas de atendimento à criança e ao adolescente, fundamentando-

se na “doutrina de proteção integral”.  O que demandou a conformação de um 

Sistema de Garantia de Direitos (SGD), que “do ponto de vista da concepção, esse 

sistema destaca-se pelo caráter abrangente, pois incorpora tanto os direitos 

universais de todas as crianças e adolescentes brasileiros quanto a proteção 

especial a que fazem jus aqueles que foram ameaçados ou violados em seus 

direitos” (Aquino, 2004:328).  Para efetivar a “doutrina de proteção integral” à criança 

e ao adolescente, na perspectiva organizacional, o SGD deve reger pela “integração 
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interdependente de um conjunto de atores, instrumentos e espaços institucionais 

(formais e informais) que contam com seus papeis e atribuições definidos no 

estatuto” (idem). 

Como parte do Sistema, a Política Nacional de Assistência Social de 2004 

propõe trabalhar a “garantia” do direito à convivência familiar e comunitária, 

desenvolvendo, principalmente, a política de Proteção Social Especial para aqueles 

que estão com os vínculos familiares fragilizados ou rompidos.  Dividindo-se em 

“Proteção Social de média e alta complexidade”, a proteção social de média 

complexidade deve oferecer atendimento “às famílias e indivíduos com seus direitos 

violados, cujos vínculos familiar e comunitário não foram rompidos” (PNAS, 

2004:39), sendo que a estruturação técnico-operacional objetiva o atendimento 

especializado e também individualizado119.  Já os serviços de proteção social de alta 

complexidade, na proposta da PNAS 2004, “são aqueles que garantem proteção 

integral – moradia, alimentação, higienização e trabalho protegido para famílias e 

indivíduos que se encontram sem referência e, ou, em situação de ameaça, 

necessitando ser retirados do seu núcleo familiar e, ou, comunitário”120 (Ibid. 40). 

Neste sentido, na proteção especial, o objetivo primeiro é priorizar a 

convivência familiar e comunitária e, em caso de “ruptura do vínculo”, todo trabalho 

deve se orientar para a proposta de “reinserção familiar” (“reintegração” como mais 

usado) e/ou de colocação em família substituta.  Portanto, para a implementação 

dessa modalidade de atendimento da política de assistência social, é fundamental a 

sua interlocução permanente com o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do 

Adolescente, que envolve articulação com os Conselhos Tutelares; Ministério 

Público, e Juizado da Infância, da Juventude e do Idoso.  Ou seja, “os serviços de 

proteção especial têm estreita interface com o sistema de garantia de direitos 

exigindo, muitas vezes, uma gestão mais complexa e compartilhada com o Poder 

Judiciário, Ministério público e outros órgãos e ações do Executivo” (PNAS 2004, 

39). 

                                            
119 Os atendimentos devem centrar-se nos serviços de orientação e apoio sócio-familiar; plantão social; 
abordagem de rua; cuidado no domicílio; serviço de habilitação e reabilitação na comunidade das pessoas com 
deficiência; medidas sócio-educativas em meio-aberto, estas se referem as penalidades aplicadas pelo poder 
judiciário como a “prestação de serviços à comunidade” e a “liberdade assistida” (PNAS 2004, 39). 
 
120 Neste caso, a rede de serviços sócio-assistencial deve contar com a organização de atendimento integral 
institucional, casa lares, repúblicas, casas de passagem, albergues, colocação em famílias substitutas, “famílias 
acolhedoras”, trabalho protegido, medidas sócio-educativas restritivas e privativas de liberdade (semi-liberdade, 
internação provisória e sentenciada). 
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Ainda, para a garantia dos direitos, o ECA estabelece que as políticas de 

atendimento à criança e ao adolescente sejam executadas nos municípios.  Assim, o 

Sistema de Garantia de Direitos e a Lei Orgânica de Assistência Social trazem 

também, como concepção de gestão, as diretrizes constitucionais, fundando-se 

pelos princípios da descentralização político-administrativa e da participação social 

na execução das ações socioassistenciais governamentais e não-governamentais.  

O que nos orientou para a importância de trazer algumas considerações de uma 

experiência municipal na execução da política de assistência social e a sua 

participação no Sistema de Garantia de Direitos (SGD), destacando a particularidade 

da atuação do poder público na garantia do direito das crianças e adolescentes à 

convivência familiar e comunitária. 

Neste sentido, vamos apontar algumas considerações sobre a experiência do 

município do Rio de Janeiro na garantia do direito da criança e do adolescente de 

viver em família.  Além da nossa experiência profissional, a pesquisa realizada pelo 

IPEA (2004), sobre o levantamento de abrigos para crianças e adolescentes do 

Brasil, foi também referência, pois considerou o estado do Rio de Janeiro por fazer 

parte da região sudeste que detém 45% das crianças/adolescentes abrigados no 

país (cf. IPEA/CONANDA, 2004).  Pensar a experiência municipal como exemplo, se 

orientou pelas dificuldades apontadas nas deliberações da VI Conferência Nacional 

dos Direitos da Criança e do Adolescente, realizada em 2005, que destacou como 

umas das dificuldades: a falta articulação entre os atores que compõe o Sistema de 

Garantia de Direitos, e o “descumprimento do ECA por parte do poder público e da 

sociedade civil organizada no que se refere as atribuições dos Conselhos de Direitos 

e seu caráter deliberativo e controlador” (ANAS, VI Conferência, 2005:198). 

Para tanto, na pesquisa, julgamos necessário conhecer, no âmbito municipal, 

como se realiza a articulação (interlocução) entre as instâncias pertencentes ao 

Sistema de Garantia de Direitos no trabalho voltado à “garantia” do direito à 

convivência familiar e comunitária.  Assim, através da experiência empírica de sete 

assistentes sociais, distribuídos entre o Ministério Público/RJ; o Juizado da Infância, 

Juventude e Idoso (Setor de Convivência Familiar - COFAM); o Conselho Municipal 

de Direito da Criança e do Adolescente, os Conselhos Tutelares, e a Secretaria 

Municipal de Assistência Social (Proteção Social Especial), com o recurso de 

entrevistas abertas (realizadas em 2006 e 2007), buscamos conhecer um pouco a 
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dinâmica institucionalizada de atendimento aos direitos da criança e do adolescente 

na concepção de proteção social especial. 

Particularmente, como parte integrante do Sistema de Garantia de Direito, a 

Prefeitura do Rio de Janeiro, na execução da política de assistência social e das 

demais políticas sociais, demonstra a consolidação da proposta política do governo 

federal121 (leia-se do capital financeiro), administrando a pobreza com ações 

focalizadas e punitivas na condução das políticas sociais.  Concretamente, a 

prefeitura participa do processo de “assistencialização” das políticas sociais em 

detrimento da garantia dos direitos sociais, valorizando a mercantilização dos 

serviços sociais122.  Um exemplo da Prefeitura do Rio de Janeiro é o SIMAS 

(Sistema Municipal de Assistência Social), cuja matricialidade é exercida pela 

Secretaria Municipal de Assistência Social – SMAS/RJ (Diário Oficial de 05/05/2002 - 

Lei nº 3343 de 28/12/2001 -).  O SIMAS está composto de Órgão Matriz, Vinculados 

e Órgãos Setoriais (art. 4º do Decreto 21058 de 08/02/2002 - Diário Oficial de 

14/02/2002: 07).  Como Órgão Matriz a SMAS/RJ, aos Órgãos Setoriais, 

“denominados Assessoria Técnica de Assistência Social – ATAS, [compete] o 

desenvolvimento das políticas básicas de educação, saúde, habitação, trabalho e 

renda, cultura, esporte e lazer e outras” (Art. 6º. Decreto 21058 de 08/02/2002 - Ibid. 

2002:07).  Neste sentido, a prefeitura do Rio de Janeiro institui a “assistencialização” 

das políticas sociais que expressa o desmonte dos direitos sociais, e ratifica a 

direção ideo-política e técnica-operativa adotada pelo Estado, a qual propõe 

individualização das seqüelas da “questão social”, criminalizando a pobreza. 

Na organização da ordem urbana, a prefeitura sempre desenvolve ações que 

ataca diretamente aqueles que estão em situação de pobreza e indigência.  Uma 

ação, ainda muito freqüente no município, é a famosa Operação "Cata-Tralha", que 

significa recolhimento forçado de pertences de moradores de rua pelo serviço de 

limpeza urbana.  Essa operação é realizada com freqüência no verão, precisamente 

no período de dezembro a março, para “limpar” a cidade para os turistas e para o 

                                            
121 O governo Lula é um governo pluriclassista (Werneck Vianna, 2007), ou seja, não tem oposição, e se legitima 
seguindo a “cartilha” neoliberal. Vide seção 2.2 do capítulo 2. 
 
122 Na promoção do “cidadão consumidor” (Mota, 1995), a Prefeitura do Rio de Janeiro incentiva os servidores 
municipais a comprar plano de saúde, com desconto da mensalidade no contra-cheque.  Como também, oferece, 
através do PreviRio, Auxílio Educação, incentivando a matrícula dos filhos dos servidores na rede particular de 
educação. 
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carnaval.  De acordo com os depoimentos divulgados no site dos Médicos Sem 

Fronteiras (2004): 

 
eles [guarda municipal] chegaram pegando as coisas de todo mundo. Levaram tudo 
meu. Na minha bolsa tinham meus documentos, e 80 reais. E ainda levaram o laudo 
médico original, o raio X e minhas roupas (A.C. - lavador de carros, que está se 
recuperando de um atropelamento). 

 
Fiquei perplexa com a cena: os guardas com cacetete em riste, os garis recolhendo 
os pertences, e as pessoas tentando salvar o que podiam. Pareciam animais 
acuados. Impotentes diante de uma situação de extrema violência (psicóloga de 
MSF, 2004) 

 

A partir dessas considerações, conferimos como a gestão municipal do Rio de 

Janeiro está se organizando para desenvolver a proposta de “garantia” do direito à 

convivência familiar e comunitária123, que rema a favor da desresponsabilização com 

a ”universalização” dos direitos sociais.  Na experiência do município do Rio de 

Janeiro, o exemplo da criminalização da pobreza através do sistema jurídico 

articulado à assistência social, se expressa nos casos das famílias com crianças em 

situação de rua ou que buscam nas ruas, meios de sobrevivência.  Nestes casos – 

muitas vezes, considerados como “exploração do trabalho infantil”–, se as famílias, 

depois de “advertidas” judicialmente, forem reincidentes, as crianças são retiradas 

das famílias culpabilizadas por “negligência” e “maus-tratos”, privando a criança e o 

adolescente do direito à convivência familiar.  Evidenciamos essa situação nas 

ações realizadas pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima – DECAV, que 

encaminha as crianças/adolescentes ao Conselho Tutelar, ao juizado da infância e 

da juventude ou aos abrigos da SMAS/RJ, devendo os profissionais da política de 

assistência social trabalhar a “reintegração” familiar.  Essas famílias, que 

consideradas “desestruturadas”, têm de responder judicialmente por “negligência” e 

“maus-tratos cometidos contra suas crianças e adolescentes. Como parte da 

“judicialização das relações sociais” (Werneck Vianna et al, 1999), exigindo o 

cumprimento do dever de “espaço privado de proteção” (cf. Pereira, 2004), a família 

                                            
123 Tendo o art. 19 do ECA como referência, a “reinserção familiar” surge como proposta de política pública, em 
1994, um ano após a aprovação da Lei Orgânica de Assistência Social.  No primeiro governo do prefeito Cesar 
Maia (1993-1996), como principal proposta de intervenção da política de assistência social, foi implementada 
como parte do projeto do “Programa Vem Pra Casa Criança” para atender somente o segmento infanto-juvenil.  
Depois, já no governo do prefeito Conde (1997-2000), é ampliado o seu campo de intervenção, passando 
atender, além de crianças e adolescentes, idosos e famílias, alterando o seu nome para “Programa Vem Pra 
Casa”.  Novamente, no governo do prefeito Cesar Maia (2001-2004), a política de assistência social passa por 
uma reformulação, na qual vários Programas trazem como proposta o trabalho de “reinserção familiar”.  Com 
essas mudanças o Programa “Vem Pra Casa” passou a ser apenas um projeto, sendo extinto em 2004. 
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tem deveres constitucionais a cumprir para não violar os direitos dos seus membros.  

Aqui, temos o reflexo no trato das seqüelas da “questão social”, constituindo a 

resposta do Estado aos resultados das desigualdades sociais.  Assim, a orientação 

técnica-operacional do governo federal define que, 

 
na dimensão legal, ou jurídica, o vínculo implica em obrigações e direitos mútuos, 
tendo caráter normativo, regulado por lei. Busca-se o esclarecimento, a delimitação, 
o cumprimento (e o apoio para o cumprimento) das obrigações e dos direitos 
definidos pelos estatutos legais.  Na dimensão sócio-cultural, os vínculos estão 
associados aos papéis familiares, suas representações e relações. Busca-se 
fortalecer a identidade e resgatar a historia do grupo familiar, seus valores, regras, 
ideais e relação da família com o contexto sócio-cultural. Na dimensão afetivo-
relacional, são abordadas as relações de cuidado, afeto e comunicação na família, 
buscando superar contingências que levam à violação de direitos no interior das 
relações familiares e comunitárias (MDS, Orientações técnicas para o CRAS, 2006: 
25, nota 04). 

 

Destacando que a garantia do direito acontece no âmbito do indivíduo e da 

família, a política de atendimento à criança e ao adolescente hoje, em especial a 

assistência social, não entende os motivos que levam a “ruptura do vínculo familiar” 

como, estreitamente, relacionados à precarização das condições de vida e de 

trabalho das classes subalternas.  Entretanto, de acordo com Rizzini et al (2006), os 

motivos 

 
são situações classificadas como violações de direitos da criança, mencionadas no 
Estatuto da Criança e do Adolescente.  É o caso da violência intrafamiliar, como 
abuso físico, negligência, abuso sexual, exploração pelo trabalho infantil, entre 
outros.  Superados esses problemas, com freqüência, a situação de pobreza que se 
mantém acaba sendo um obstáculo à permanência da criança junto aos seus. 
(2006:23). 

 

De acordo como o Estatuto da Criança e do Adolescente, “a falta ou a 

carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou a 

suspensão do pátrio poder [poder familiar]” (art. 23 – ECA).  E “não existindo outro 

motivo que por si só autorize a decretação da medida, a criança ou o adolescente 

será mantido em sua família de origem, a qual deverá obrigatoriamente ser incluída 

em programas oficiais de auxílio” (idem, parágrafo único).  No entanto, ainda, as 

ações do Sistema de Garantia de Direito acabam buscando respostas na 

institucionalização de crianças e adolescentes, revalidando a doutrina de “situação 

irregular” 124 do já revogado Código de Menores.  A pesquisa realizada pelo IPEA 

                                            
124 Estamos nos referindo ao Código de Menores de 1979 que, embora tenha sofrido alterações em função da 
discussão mundial sobre a valorização da infância, sendo promulgado no mesmo ano da comemoração do Ano 
Internacional da Criança, manteve a doutrina da “situação irregular”.  Cabe pontuar que a denominação “situação 
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(divulgada em 2004), revelou que 86,7% das crianças e adolescentes abrigados 

possuem família e 58,2% mantém vínculo familiar.  O principal motivo, que os levam 

ao abrigamento, é a “POBREZA” (52% dos casos investigados pelo IPEA), 

promovendo um tempo de institucionalização de 02 a 05 anos (ou mais), violando os 

direitos preconizados no ECA e anulando o caráter provisório e excepcional dos 

abrigos (conforme instituído no art. 101, parágrafo único do ECA).  Os Conselhos 

Tutelares125, muitas vezes, optam pela medida de institucionalização da 

criança/adolescente, porque não encontram apoio nas políticas sociais públicas para 

atender as demandas da família e da criança.  Sua intervenção acaba violando dos 

direitos preconizados no ECA, conforme depoimento: 

 
eles [família] estão passando fome! Assim, a criança foi abrigada, porque ela estava 
indo pra rua.  E assim, não havia nada que a gente pudesse fazer para que ela 
fosse não pra rua.  Única coisa que a gente pode fazer pra ela não ir pra rua é 
abrigar. A gente não tem nada a oferecer pra essa família.  Ela [criança] foi pra rua 
pra ajudar esse pai, essa mãe. E aí, a gente está cumprindo o quê o ECA prevê? 
Não está. (assistente social do Conselho Tutelar). 

 

A contradição se manifesta no cotidiano da prática profissional, que se depara 

com a “pobreza”, que aparece como “a grande vilã” que reatualiza o Código de 

Menores, separando crianças e adolescentes de suas famílias.  Isto porque o grupo 

familiar não corresponde as “suas funções de proteção básica ao lado de sua auto-

organização e conquista de autonomia” (PNAS, 2004: 38), porém não há políticas 

públicas que atendam as necessidades básicas dessas famílias (art. 01 – LOAS).  

Entretanto, cabe pontuar que, no processo sócio-histórico de consolidação do modo 

de produção capitalista, a pobreza é expressão das seqüelas da “questão social”, é 

resultado das desigualdades sociais e parte inseparável dessa sociedade de 

classes. 

                                                                                                                                        
irregular” surge, em 1927, com a primeira legislação especial brasileira para crianças, que recebeu o nome de 
Código de Menores e significou a interface da justiça com a assistência. De acordo com a legislação, estavam 
em “situação irregular” as crianças e adolescentes pobres que se encontravam sem quaisquer condições de 
sobrevivência junto à sua família, sendo esta culpabilizada e as crianças/adolescentes institucionalizados. No 
âmbito da concepção jurídica, na época, o Estado promovia políticas voltadas para os “menores infratores” e/ou 
vítimas de alguma infração, com o objetivo principal de “educar para ressocializar”.  E essa ressocialização 
baseava-se na institucionalização para excluir da sociedade aqueles que traziam “perigo” para as “famílias de 
bem” (sobre a trajetória sócio-histórica da política de atendimento à criança e ao adolescente, ver: Irene Rizzini e 
Francisco Pilloti, 1995; Mary Del Priore, 1995, e Irene Rizzini, 1997). 
 
125 De acordo com o art. 131 do ECA, “O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, 
encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescentes”. 
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Além da proposta técnica-operacional de solução do “problema” no âmbito do 

indivíduo social por viver em situação de pobreza/indigência, nos deparamos com a 

supervalorização da produtividade de cada profissional envolvido com a política de 

assistência social126 e a burocratização dos procedimentos de atendimento social e 

acompanhamento das famílias, subsumindo a qualidade dos serviços prestados.  

Com relação à burocratização dos serviços desenvolvidos pelo SGD, que caminha 

contra a doutrina de “proteção social integral”, a realidade demonstra que essa 

situação tem se refletido diretamente no cotidiano da prática profissional, travando a 

resoluções dos casos e a garantia dos direito de viver em família.  As declarações, 

reproduzidas abaixo, refletem essa realidade:  

 
Eu acho que não existe uma política real voltada para criança e o adolescente.  
Porque assim, esses órgãos que eram para estarem voltados para isso [garantia do 
direito], eles si quer se falam.  Sabe, coisas absurdas acontecem por conta de 
burocracia, o juizado trabalha com papel, eles carimbam e encaminham, mandam e 
vai e vem.  O juizado não conversa com o Conselho [Conselho Tutelar], que não 
conversa com o ministério público, que não sabe o quê a assistência [SMAS/RJ] 
esta fazendo, que não sabe nem pra quê serve o CMDCA.  Então, assim, estão 
todos trabalhando em prol da criança e do adolescente (assistente social do 
Conselho Tutelar). 

 
A primeira vara da infância e da juventude solicita que, nós precisamos pedir 
autorização a primeira vara da infância e da juventude, para que estes meninos 
passem a conviver pelo menos nos finais de semana com a família de origem.  Só 
que isto tem que ser rápido, porque se passa muito tempo, como hoje passa dois 
três meses o menino volta a perder a referência daquela família. A convivência 
familiar é fundamental. Eu não posso pegar um menino hoje na família acolhedora 
que nunca ficou uma noite na casa da família dele, um final de semana e reinserir, 
ele vai ficar solto na família (assistente social da SMAS/RJ). 

 
Quando eu vi o tempo de seis meses a um ano, achei que fosse tempo pra 
caramba, mas infelizmente nós ficamos encurralados num primeiro momento por 
causa da burocracia. Porque o técnico às vezes percebe que o menino está 
prontinho para passar o final de semana na família de origem, mas daí ele pede 
autorização para o juizado e o juizado leva muito tempo... Eu não estou culpando o 
juizado, só estou explicando. Porque uma semana é muito tempo. Um mês é tempo 
demais. Dois, três meses depois para o técnico é loucura, ficam desesperados 
(assistente social da SMAS/RJ). 

 

No Juizado, as assistentes sociais também destacam a questão da burocracia 

no andamento dos processos, mas justificam a demora na tomada de decisões. 

                                            
126 Recentemente, numa ação que interfere na autonomia profissional, a SMAS/RJ advertiu oito assistentes 
sociais por descumprimento da Resolução nº 107 de 14 de novembro de 2007 (Diário Oficial de 19/03/2008 - 
Resolução “P” nº 216/2008, não atingindo a meta de produtividade, principalmente, de visitas domiciliares (o 
mínimo de 20 visitas por mês). A visita domiciliar é um instrumento de trabalho, não exclusivo do Serviço Social, 
que o assistente social pode utilizar como recurso nos atendimentos que demandem esse tipo de procedimento. 
De acordo com o Código de Ética profissional de 1993, art. 2º: “Constituem direitos do Assistente Social”: “livre 
exercício das atividades inerentes à Profissão (inciso b). 
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No espaço judiciário tem a questão processual que é inerente – e o que eu quero 
deixar claro que não é só uma questão burocrática –, existiu um fato grave que 
gerou isso. Porque a criança chegou aqui porque em algum momento houve uma 
desproteção.  [explica] O Ministério Público age como fiscal da lei e tem certa 
proximidade no sentido de todo mundo buscar o comum, que seria a garantia à 
convivência sim, mas com segurança para que não retorne. Por exemplo, hoje a 
gente garante a convivência porque está estabelecido no ECA e coloca a criança, 
mas não é bem assim. Há todo um trabalho para garantir com qualidade e 
segurança a convivência familiar. (assistente social do COFAM – 1ª. VIJ/RJ). 

 

Ainda, no cotidiano do desenvolvimento da política, outra situação que 

emperra a garantia dos direitos se evidência na falta de articulação entre as 

instâncias que compõem o Sistema de Garantia de Direitos.  Os profissionais 

verbalizam que as instâncias estão completamente desarticuladas: 

 
exatamente os representantes dessas instâncias, e ai o que acontece é isso, o 
Ministério Publico trabalha e eu não sei o que eles fazem, eu sei que envio pra lá um 
caso, seis meses depois o caso volta do mesmo jeito, eles si quer citavam essa 
mãe, ou perguntaram, eles mandam perguntar pra gente o que estava acontecendo, 
o juizado da mesma forma, então muitas vezes a gente recebe coisas do juizado e 
do ministério público que não se falaram (assistente social do Conselho Tutelar). 

 

Também não há articulações entre os Conselhos, CMDCA e CMAS, e, muito 

menos, o Ministério Público e o Juizado participam das discussões e deliberações 

desses Conselhos.  Ou seja, o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do 

Adolescente não fazem interlocução; portanto não pensam numa articulação 

conjunta para a política de atendimento. 

 
Numa avaliação muito pessoal, eu acho que a questão do Conselho da Criança com 
Conselho da Assistência é histórica.  Essa falta de articulação.  Já trabalhei em 
outro município com criança e adolescente, lá eu também via essa dificuldade de 
articulação entre os dois Conselhos (assistente social do CMDCA/RJ) 

 
O MP tem andado bem presente, mas ele tem se voltado para a questão do Fundo.  
Tem fiscalizado o Fundo. A função dele é de fiscal. Ultimamente, eles estão meio 
afastados (Idem). 

 
[como o Juizado] a gente se comunica na questão dos Registros, por conta de que o 
próprio Estatuto diz que as Instituições, que têm registro no CMDCA, que deve 
informar o Juizado e o Conselho Tutelar (idem). 

 
De acordo com o documento do Plano de Promoção ao Direito à Convivência 

Familiar e as declarações da assistente social do Ministério Público do Estado do 

Rio de Janeiro, o MP esteve envolvido com o debate da garantia do direito de viver 

em família.  E estuda a proposta de implantação do Programa Família Acolhedora no 
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Estado do Rio de Janeiro, que é uma alternativa ao abrigamento.  Conforme 

depoimento, 

 
o Ministério Publico está participando também de fomento à implantação do 
programa de acolhimento familiar no Estado do Rio de Janeiro e alguns municípios 
do Rio de Janeiro, e se eu não me engano, o município de Três Rios já tem este 
programa, mas que a gente não conhece; estamos começando a nos aproximar da 
documentação (assistente social do MP/RJ) 

 

No entanto, com base nos dados da pesquisa, realmente, não há maiores 

articulações do Ministério Público com as demais instâncias do Sistema de Garantia 

de Direitos no âmbito municipal.  A interlocução facilitaria o atendimento das 

demandas, conhecer a realidade e exigir qualidade na implantação das políticas 

sociais, além de discutir propostas conjuntas para atingir um objetivo, que deveria 

ser comum, a “garantia do direito à convivência familiar e comunitária”. 

Com a falta de articulação entre as instâncias que compõem o SGD e a 

burocratização dos procedimentos, as respostas do Estado oscilam entre a “ajuda” 

paliativa e a criminalização.  Como já destacamos neste capítulo, o Estado brasileiro, 

na busca da hegemonia, se consolida na interface do liberalismo com autoritarismo.  

Nesta direção, outro exemplo da gestão municipal, que expressa a criminalização da 

pobreza e promove a não garantia do direito à convivência familiar e comunitária, foi 

a destruição da “comunidade do Canal do Anil”.  De acordo com o depoimento do 

arquiteto Jéferson Salazar (coordenador do SINTUFRJ), a tática é da coação, e 

explica: 

 
é uma total irresponsabilidade da Prefeitura, que está colocando em risco a 
integridade física das pessoas.  As demolições foram feitas com pessoas idosas, 
mulheres e crianças no interior das casas.  Foi uma crueldade e uma covardia 
completa, ainda mais coagindo as pessoas de forma maquiavélica.  Demoliram 
algumas casas comprometendo intencionalmente as estruturas de outras, cujos 
proprietários negam ter negociado com a Prefeitura. O objetivo foi o de obrigá-los a 
ceder” (Jornal do SINTUFRJ, 2007:08). 

 

Com relação à política de segurança pública do estado do Rio de Janeiro, 

com apoio do governo federal, temos como exemplo também, a intervenção da 

polícia militar nas favelas da cidade do Rio de Janeiro.  Com a participação da Força 

Nacional, a polícia militar (PM) teve a orientação para atacar o narcotráfico, com 

ordem para matar – independente que sejam crianças, adolescentes e/ou idosos – 

moradores envolvidos ou não com o comércio ilegal de drogas; pois todos são 
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suspeitos e o principal é coibir o “crime organizado”127 em detrimento da garantia do 

direito à vida seja do policial e/ou do morador.  Situação evidenciada na fala de um 

tenente do BOPE (Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar): “Rio não 

está em guerra.  Mas, quando chegamos numa favela, é vida ou morte” (Revista 

Veja Rio, 2007:30).  Fala que teve visibilidade no ano de 2007, com a mega 

operação nas comunidades do Complexo do Alemão.  Esta ocupação durou mais de 

um mês, e no  final nenhum “traficante” foi preso, porém mataram muitas pessoas.  

De acordo com as informações dos meios de comunicação, de 02 de maio a 26 de 

junho, já somavam 43 mortos e 81 feridos, incluindo crianças, adolescentes e 

adultos envolvidos ou não128.  O que significa que não existe cidadania respeitada 

nas comunidades de baixa renda; ou melhor, para a polícia, que também representa 

o Estado, o “indivíduo favelado” e sua família não merecem garantia de segurança e, 

muito menos, direitos humanos e nem o direito de viver em família. 

Este tipo de ação governamental promove o medo e a criminaliza a pobreza e 

promove a desesperança, tendo o apoio, principalmente, da política pública de 

assistência social que, em nome da articulação com as políticas setoriais, colabora 

no controle e na punição do seu “público alvo”.  Assim, é oportuno destacar, como 

exemplo, que durante as operações da política de segurança no Complexo do 

Alemão (principalmente, na Comunidade Vila Cruzeiro), a Secretaria Municipal de 

Assistência Social do Rio de Janeiro – SMAS/RJ, responsável pela implementação 

do SUAS neste município, reafirma a parceria junto à Polícia Militar do Estado do Rio 

de Janeiro.  Para tanto, oficializa a organização de um Comitê Gestor – composto 

por respresentantes da SMAS, da Associação de Moradores e da Política Militar –

,com a finalidade de cumprir as metas do milênio pactuadas pela Organização das 

Nações Unidas para 2015 (Diário Oficial - Resolução “p” nº. 423 de 15/06/2007).  

Ainda, neste mesmo ano, o Prefeito do Rio de Janeiro decreta as “ações e diretrizes 

para o Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos repassar informações e 

atuar em colaboração com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro objetivando a 

                                            
127 Diferente do que acredita o censo comum, o crime realmente organizado está longe das favelas; ali o que 
presenciamos são jovens indigentes, de diferentes facções, se matando entre si.  Como afirma Marcelo Freixo 
(2006), “o crime é muito organizado no Brasil. É tão organizado que a sua real organização não é visível. O que 
boa parte da imprensa e da opinião pública entende como crime organizado é exatamente onde ele não se 
organiza nos setores mais pobres, onde o que existe é o ponto final de um investimento absolutamente 
hierárquico, lucrativo e desigual” (In. Especial da Folha de São Paulo, 15/05/2006) 
 
128 Alguns dados podem ser encontrados na Internet, em programas de defesa dos direitos humanos e, em 
Revistas e jornais, tais como a Revista Época e Veja de julho de 2007 e o jornal O Globo. 
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cooperação entre Administração Pública Municipal e a Estadual no combate a 

Violência e Criminalidade” (Decreto nº. 28374 de 10/09/2007).  Portanto, a 

articulação entre as esferas de governo (municipal, estadual e federal) existe quando 

se trata de uma “segurança pública seletiva” que visa os interesses eleitorais, 

políticos e econômicos.  Neste sentido, 

 
a cega “lei natural” do mecanismo do mercado traz consigo o inelutável resultado de 
que os graves problemas sociais necessariamente associados à produção e à 
concentração do capital jamais são solucionados, mas apenas adiados  e de fato 
transferidos ao plano militar, dado que o adiamento não pode se dar indefinidamente 
(Mészáros, 2002:1001). 

 

Entretanto, queremos registrar que é fundamental a articulação entre as 

esferas de governo, não para controlar e criminalizar os “pobres favelados”, com o 

suposto ataque ao “narcotráfico”, mas para garantir, efetivamente, o acesso 

universal aos direitos de cidadania.  Assim, julgamos importante dar destaque as 

ações governamentais voltadas para o segmento mais empobrecido das classes 

subalternas, compreendendo que essa direção técnico-operacional das políticas 

públicas tende a emperrar o desenvolvimento da proposta constitucional de trabalhar 

a garantia do direito à convivência familiar e comunitária, conforme regulamentada 

no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei Orgânica de Assistência Social. 

Hoje, com a manutenção do Estado Leviatã “bonzinho” – do Estado que 

“ajuda” e pune a pobreza – garantir a “universalização” dos direitos sociais através 

de políticas públicas, na sociedade brasileira, tem sido um grande desafio, pois a Lei 

garante os direitos, porém sua operacionalização depende dos interesses do capital.  

Não estamos falando de nenhuma novidade pois, na história do capitalismo, 

contrário ao discurso oficial, as políticas sociais não são planejadas e executadas 

para erradicar a pobreza, mas sim gerenciá-la; uma vez que, o pauperismo é 

considerado resultado do desenvolvimento “natural” do mercado (cf. Duayer e 

Medeiros, 1997).  Neste sentido, na naturalização das desigualdades, o capital 

demanda “assistencializar” as políticas sociais públicas para atender, precariamente, 

os direitos sociais de quem não pode prover suas próprias necessidades básicas.  E 

neste reordenamento do capital, estamos falando de desmonte de direitos 

conquistados-concedidos, que inverte a responsabilidade: ao Estado cabe “ajudar” e 

buscar a “ordem” punindo e a família cabe a “concretização de direitos humanos e 

sociais” (NOB/SUAS 2005)  
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 4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Esperamos que o esforço dedicado aqui possa contribuir com o debate sobre 

a particularidade do direito das crianças e dos adolescentes à convivência familiar e 

comunitária, trazendo também reflexões para os profissionais que atuam no 

planejamento, elaboração e execução das políticas sociais, em especial, da política 

de assistência social.  Pois compreender as tensões ideo-políticas e prático-

operativas na implantação das políticas sociais é fundamental; já que repercutem, 

cotidianamente, na nossa intervenção profissional.  Além do mais, dependendo do 

projeto societário defendido pelo profissional, captar a essência da realidade social 

nos permite desmistificar certas “verdades” e nos posicionar a favor da radicalização 

dos direitos de cidadania, apontando para a construção de uma contra-hegemonia 

(cf. Gramsci). 

Portanto, o esforço do desvendamento da aparência, que obscurece a 

realidade concreta, nos permite alimentar as esperanças e nos aponta caminhos.  

Principalmente, num cenário que busca a construção de uma nova sociabilidade, na 

qual as múltiplas expressões da “questão social” são resumidas a problemas do 

indivíduo e da família.  Como sintetiza a professora Marilda Iamamoto (2007), esse é 

um cenário de nítido teor conservador, que 

 
atinge as formas culturais, a subjetividade, as identidades coletivas, erodindo 
projetos e utopias.  Estimula um clima de incerteza e desesperanças.  A debilidade 
das redes de sociabilidade em sua subordinação às leis mercantis estimula atitudes 
e condutas centradas no indivíduo isolado, em que cada um “é livre” para assumir 
riscos, opções e responsabilidades por seus atos em uma sociedade de desiguais 
(Iamamoto, 2007: 144). 

 

É com essa orientação que a Política Nacional de Assistência Social de 2004 

se legitima, oficializando a focalização na família e propondo trabalhar a “garantia” 

do direito à convivência familiar e comunitária.  Neste sentido, está explícito na 

essência da realidade social (e não é novidade) que universalizar direitos não é o 

horizonte, mas administrar a pobreza.  Depois de ser constitucionalmente garantida 

enquanto direito social e política pública, a assistência social brasileira retrocede ao 

se tornar paliativa na provisão dos “mínimos sociais” (art. 01 da LOAS), 

transformando-se em estratégia de criminalização da pobreza.  Para tanto, ela se 
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organiza para vigiar, controlar e punir as famílias em situação de pobreza e 

indigência das classes subalternas, responsabilizando os indivíduos sociais pelos 

“seus fracassos”.  Nesta lógica de conjugação da ajuda com a culpabilização, nos 

deparamos com o conservadorismo no social, se expressando, 

 
no retorno à naturalização da desigualdade social ou à aceitação da existência do 
‘fenômeno’ da pobreza como inevitável. Retrocedemos historicamente à noção de 
que o bem-estar social pertence ao âmbito do privado, ou seja, as pessoas, as 
famílias e as ‘comunidades’ devem responsabilizar-se pelos seus problemas sociais, 
tanto pelas causas como pelas soluções (Soares, 2003:11).  

 

Nesta ótica, a família pobre é entendida como o espaço vulnerável à 

desorganização/desestruturação, conseqüentemente, incapaz de manter o vínculo 

familiar.  Como explica Mészáros, 

 
a virtual desintegração da família atual – esta célula da sociedade de classes – 
lança um desafio para o qual não são concebíveis respostas formais e institucionais, 
seja na forma de “alteração da lei de tolerância”, seja numa forma mais cruelmente 
repressiva (2002:995). 

 

Portanto, a partir desses princípios morais e individualizantes que a política de 

acesso aos demais direitos sociais, a assistência social, entende a família, 

esvaziando o processo sócio-histórico da constituição da família e dos seus diversos 

arranjos no contexto de uma sociedade patrocinada pelas desigualdades sociais.  

Assim, com o princípio da “virtual desintegração da família”, a política de assistência 

social caminha na contramão da universalização dos direitos sociais.  Neste caso, o 

papel do Estado se limita a ações focalizadas e seletivas, orientadas para os mais 

pobres, retrocedendo quando busca regatar, no plano ideológico, os valores da 

família tradicional burguesa para “reestruturar a família”. 

Neste sentido, cabe pontuar que, como parte das seqüelas da “questão 

social”, muitas famílias pobres e indigentes ficam vulneráveis à fragilização ou 

rompimento do vínculo familiar.  E a realidade social, no seu movimento real, nos 

mostra que não são “famílias desestruturadas” por conta das “suas 

vulnerabilidades”, e desmascara uma sociedade que se apresenta como promotora 

da barbárie e negadora da “igualdade” e da “universalização” dos direitos humanos, 

dentre eles: o direito fundamental de viver em família. 

Sendo assim, na perspectiva individualizante, que se fundamenta na 

reificação da realidade social, a solução está na própria família, que deve estar 
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“estruturada” e/ou “reintegrada” para ser capaz de garantir os direitos humanos e 

sociais dos seus membros, desonerando a sociedade de classes e desvirtuando a 

função do Estado como principal responsável no fomento de garantia de direitos 

universais.  Nesse contexto, o contrato social, firmado entre Estado e sociedade, 

descaracteriza a “cidadania plena” e parte do indivíduo para realização das suas 

“necessidades básicas” (LOAS – Lei 8742/1993), porque a vulnerabilidade social 

está na família.  A contradição da “igualdade” e da “universalização” dos direitos 

humanos, claramente, se manifesta na particularidade, com a promoção de uma 

“lumpencidadania”, com a conformação do “pós-contratualismo” (cf. Sousa Santos, 

1999).  Conforme tratamos no capítulo I, sob a égide do neoliberalismo, com a 

hegemonia do capital financeiro (“capital fetiche”, analisado por Iamamoto, 2007), a 

configuração de uma “nova contratualização” que se expressa mais visivelmente na 

postura do Estado frente à garantia dos direitos de cidadania.  Hoje há manutenção 

dos fundamentos filosóficos e políticos de Locke, que sobre novas bases, processam 

continuidades e rupturas nas determinações sócio-históricas, promovem o 

rompimento com o contrato social e validam a “contratualização liberal individualista” 

(Sousa Santos, 1999). 

Se nos referirmos à concepção de cidadania de Marshall, a garantia dos 

direitos sociais, através de políticas sociais, tem a função determinada, segundo o 

autor, pelo capital de minorar os conflitos sociais, mas nunca promover a “igualdade 

social”.  Ou seja, para os liberais, a concessão de direitos, ainda que seja só no 

plano da “igualdade formal”, só é válida para conter as classes subalternas na busca 

da hegemonia, desmobilizando as lutas sociais.  Portanto, jamais poderá viabilizar a 

tal “universalização” da igualdade na sociedade capitalista, já que se trata de uma 

“igualdade” – conforme conceituada por John Locke – pautada no igual direito à 

propriedade129.  Uma “igualdade” que também valoriza a figura do “cidadão 

consumidor” (Mota, 1995), daquele que não necessita do Estado e pode comprar no 

mercado. 

                                            
129 Como já observamos no capítulo I, para o pensamento liberal, a existência da propriedade privada – em que 
uns são proprietários e outros não – é concebida como sendo natural; portanto, não há a preocupação em 
erradicar as desigualdades sociais. Pensa-se, apenas, na redução das desigualdades sociais para viabilizar uma 
possível convivência social; aliás, como é assumido no pensamento durkheimiano, que objetiva chegar à 
“harmonia social” (a conformação de uma solidariedade orgânica completa).  Assim, seria necessário construir 
uma forma de regulamentação da moral, superando o estado anômico pelo qual passa a sociedade. Sobre o 
conceito de solidariedade orgânica e anomia, ver em Durkheim (1995) e Giddens (s/d) “As Idéias de Durkheim”. 
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Neste sentido, a compreensão que governo federal tem da responsabilidade 

do Estado com a consolidação dos direitos constitucionais se limita à extrema 

pobreza, oficializando que universalizar não é necessário.  Ou seja, quem pode 

compra serviços (saúde, educação etc.) no mercado.  Essa é a orientação das 

políticas sociais executadas nos municípios, numa nítida assistencialização dos 

serviços sociais, municipalizando a administração da pobreza.  De caráter 

inconstitucional, as políticas sociais públicas estão sendo direcionadas para “aliviar a 

pobreza” (Vianna, 2007).  Portanto, longe da caracterização de uma “cidadania 

plena”, o que presenciamos é a manutenção da “cidadania invertida” (Fleury, 1994) 

na implementação das políticas sociais públicas.  E aí podemos incluir, por exemplo, 

a saúde e a educação que deixam de ser direitos universais (mesmo que pautados 

numa igualdade formal) e passam a ser políticas empobrecidas para atender 

precariamente os pobres, representando a assistencialização das políticas setoriais.  

E a política pública de assistência social deixa de reger pelo princípio da 

“universalização dos direitos sociais” (Inciso II - art. 4º. da LOAS) e de enfrentamento 

da pobreza para se transformar em política de administração da pobreza. 

Neste sentido, na assistência social, é óbvia a direção ideo-política que 

orienta o atendimento destinado às famílias das classes subalternas.  Como política 

pública de seguridade social, a assistência social é redimensionada para exercer a 

função de manutenção da condição de subordinação do trabalho ao capital; ou seja, 

trabalha na perpetuação da conformação de estruturas de famílias submetidas às 

exigências do processo reprodutivo do capital.  Uma orientação financiada pelos 

organismos multilaterais, que representa, de fato, a estratégia do processo de 

acumulação sob hegemonia capital financeiro, que demanda conter e administrar a 

pobreza na aparência do “direito” travestido em “ajuda”, reificando a realidade social 

e desmobilizando/enfraquecendo a luta por melhores condições de vida. 

Conforme demonstramos nos capítulos deste trabalho, essas são as saídas 

propostas e fundamentadas pelo neoliberalismo e implementadas pelo Estado 

brasileiro para atender as demandas do capital financeiro.  Neste sentido, 

reafirmamos que partimos da compreensão da relação dialética (materialista) entre o 

formal e o concreto na realização/efetivação dos direitos de cidadania conquistados-

concedidos.  O que implica entender que as contradições, presentes nas políticas 

públicas implementadas, que também podem ser utilizadas, não para materializar 

direitos conquistados, mas – através do discurso de promover a autonomia e 
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trabalhar a “auto-estima” e o resgate do “afeto” na relação intra-familiar – para vigiar 

e conter os pobres e punir os pobres “inadaptáveis”.  Sabendo que os pobres 

“inadaptáveis” são aqueles que, por exemplo, recebem as sanções do Programa 

Bolsa Família por não terem cumprido com as condicionalidades estabelecidas e/ou 

aqueles pobres que são exterminados pela política segurança pública por terem 

percebido o tráfico de drogas como meio de trabalho informal.  Ou melhor, se o 

Estado não consegue o “consenso”, busca-se através da “coerção” atingir os 

objetivos já determinados pelo capital. 
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