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FALA DOS PRESIDENTES

Presidente da FGM e prefeito de Panamá

Prefeitos e prefeitas,

Nos últimos anos, os Municípios sofreram com diver-
sas questões que impactaram diretamente as adminis-
trações locais: queda da arrecadação, difi culdades po-

líticas e fi nanceiras, atrasos nos repasses constitucionais, entre 
outras. Para superar esses problemas, a Federação Goiana de 
Municípios (FGM), em parceria com a Confederação Nacio-
nal de Municípios (CNM), lança os Cadernos de Capacitação 
Técnica, destinados aos 246 Municípios goianos.

A coletânea possui 13 cartilhas destinadas às seguintes áreas: 
Assistência Social, Saúde, Turismo, Desenvolvimento Rural, 
Educação, Economia, Gestão, Governo Digital, Meio Ambien-
te, Mobilidade Urbana, Cultura, Jurídico e Planejamento Social.

Além de orientações e dicas para uma gestão efi ciente e sus-
tentável, as publicações retratam a realidade de Goiás, apon-
tando os principais problemas que impactam a administração 
local e exemplos e caminhos que devem ser seguidos pelos 
próximos quatro anos.

Esperamos que os novos gestores aproveitem ao máximo o 
conteúdo deste material e desejamos que as novas gestões se-
jam exemplos para o progresso do nosso estado.

Boa leitura,

Paulo Roberto Ziulkoski

Presidente da CNM
Divino Alexandre da Silva
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A Constituição Federal, promulgada em 05 de outubro de 1988, 
foi um marco para cidadãos brasileiros e reorganizou as bases do 
sistema de proteção social no país. A nova Carta Magna reconheceu 
a segurança social como um princípio norteador da proteção social, 
por exemplo, em assistência, saúde, seguro desemprego e políticas 
sociais. 

A Constituição reconheceu um conjunto de necessidades e dispo-
sições, anteriormente restringidas à esfera privada, como um objeto 
de intervenção pública e de direitos sociais. A proteção social para 
os idosos, os trabalhadores rurais, as pessoas com deficiência e as 
pessoas sem acesso ao seguro social começou a ser entendida como 
a responsabilidade do Estado e um direito civil. 

Até então, as únicas opções disponíveis para muitas pessoas so-
cialmente vulneráveis foram algumas estratégias filantrópicas ou 
iniciativas de caridade. Este foi o caso para todos os indivíduos não 
cobertos pelo seguro social, que foram incapazes de continuar a tra-
balhar por causa de deficiência física, doença ou idade avançada. Por 
isso a garantia de acesso à assistência social foi assegurada a todos 
aqueles que necessitavam.

A nova abordagem levada para a assistência social é parte de um 
movimento mais amplo de rever os princípios em que o sistema de 
proteção social brasileiro foi organizado. A Constituição consolidou 
os benefícios e expandiu a cobertura do sistema de pensões, intro-
duzindo um regime diferenciado e parcialmente contributivo para 
os trabalhadores rurais em uma “economia familiar”. Ela também 
estabeleceu um direito universal à saúde, criando o Sistema Único 
de Saúde (SUS), que é público e gratuito. 

A assistência social tornou-se uma responsabilidade pública no 
âmbito do sistema de seguridade social e foi integrada com políticas 
na saúde e segurança social contributiva. A Constituição de 1988 

INTRODUÇÃO
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ampliou, assim, o conceito de direitos sociais. Apesar das circuns-
tâncias negativas decorrentes da década de 1990, as dificuldades 
econômicas e a oposição das elites políticas para a expansão da pro-
teção social, havia uma tendência gradual para a consolidação de tais 
direitos. O foco sobre as vulnerabilidades sociais que foram sujeitas 
a garantias e proteção jurídica foi ampliada, promovendo, assim, a 
responsabilidade pública para abordar vários problemas que foram 
pensados para a esfera privada. 

Neste processo, a intervenção do Estado começou a referir-se a 
um aspecto mais amplo da vida social e seus objetivos eram igualar 
o acesso de oportunidades, reduzir os riscos sociais e combater a 
pobreza e as desigualdades. Houve, então, importantes impactos na 
concepção de políticas e na definição dos beneficiários e benefícios.
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1. RECONHECIMENTO DA ASSISTÊNCIA 
SOCIAL COMO POLÍTICA PÚBLICA 

ESTABELECIDA PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988

O Brasil teve políticas públicas na assistência social a partir de 
1938, quando o Conselho Nacional do Serviço Social (CNSS) foi 
criado com o Decreto-lei n. 525, de 1 de julho de 1938, sendo o pri-
meiro item da legislação nacional sobre assistência social que pro-
curou estabelecer as bases para a organização do serviço social. O 
Decreto definiu o serviço social como o conjunto de intervenções 
públicas ou privadas voltadas para “reduzir ou remover as deficiên-
cias ou sofrimento causado pela pobreza, miséria ou qualquer forma 
de desajuste social” (BRASIL, 1938). 

O CNSS agiu como um órgão consultivo para fornecer feedback 
sobre concessão de pedidos enviados por organizações privadas de 
assistência social. Políticas de assistência social foram instituciona-
lizadas, fornecendo subsídios financeiros para entidades privadas de 
assistência social. O CNSS foi criado ao mesmo tempo em que fo-
ram consolidadas as leis laborais, organizando, assim, as instituições 
de segurança social. 

A cobertura dos riscos sociais visava promover a integração so-
cial dos trabalhadores do setor formal e promover sua integração po-
lítica sob a asa do corporativismo de Estado. Tendo em conta as ne-
cessidades sociais de outras partes da população, a assistência social 
foi criada como um campo com participação limitada do governo. 
Nas décadas seguintes, a assistência social prosseguiu sob a tutela 
do setor privado, uma área em que iniciativas da Igreja Católica es-
tavam presentes. 

Inicialmente, inspirado no conceito de caridade cristã em favor 
dos desamparados e desempregados, lentamente o Estado adquiriu a 
responsabilidade por serviços de assistência social. O setor privado 
foi predominante na prestação de serviços e o setor público desem-
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penhou um papel de apoio no financiamento por meio de subsídios, 
isenções fiscais e transferências. Historicamente, no entanto, a inter-
venção do Estado na assistência social não foi uma questão de pres-
tação de serviços, mas de apoiar organizações e entidades privadas. 

Neste contexto, a assistência social no Brasil foi uma política su-
plementar em termos de recursos, que são fragmentados quanto aos 
programas e atividades incertas sobre seus objetivos e públicos-alvo. 
A assistência social organizada no princípio do dever moral de pres-
tar ajuda (SPOSATI, 1989) consistia, especialmente, numa prestação 
de serviços pelo setor de caridade que era desprovida de qualquer 
regulamentação sobre ações sociais, planejamentos de fornecimen-
tos e serviços, estimativas de demanda ou padrões de qualidade. A 
imprecisão das atividades públicas e privadas de assistência social, 
bem como a falta de uma política explícita para o setor, levou a uma 
proliferação de intervenções com base não só na filantropia, mas 
também em interesses pessoais, populistas e clientelistas. 

Este foi o legado para que a Constituição de 1988 representasse 
uma verdadeira ruptura. A nova Constituição reconhece a responsa-
bilidade pública de assistência social e aborda essa responsabilida-
de em um contexto mais amplo de salvaguardas de proteção social. 
Também estabelece transferências de renda não contributiva como 
parte da assistência, substancialmente, alterando o papel do Estado 
nesse contexto. 

A expansão da assistência social está intimamente ligada ao en-
fraquecimento do modelo de proteção social, em vigor desde a dé-
cada de 1930, cujas bases foram minadas desde a década de 1980 
em diante. 

A sociedade brasileira, que anteriormente se recusou a fazer o se-
tor público responsável pela luta contra a pobreza, agora reconhece a 
importância dos novos meios de intervenção. A política de assistên-
cia social, com base em novos princípios, tem sido continuamente 
expandida nas últimas duas décadas.
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1.1. As Bases da Nova Política de Assistência Social de 
Acordo com a Constituição de 1988

Quatro das melhorias introduzidas pela nova Constituição devem 
ser destacadas. A primeira é a integração da assistência social em um 
princípio mais amplo de proteção social, identificada como seguran-
ça social. 

A segunda é assegurar os cuidados para aqueles que necessitam, 
independentemente da contribuição da segurança social. A assistên-
cia social, no entanto, afirma-se como uma política não contributiva, 
com direito de acesso aos serviços e benefícios. 

A terceira questão é a instituição de um benefício monetário não 
contributivo direcionado aos idosos e deficientes em situação de po-
breza extrema e, no caso dos deficientes, refere-se àqueles que não 
podem viver uma vida independente, por causa da deficiência. 

Uma quarta inovação diz respeito às normas institucionais, em 
que é a implementação do programa descentralizado, o setor privado 
que ajuda a fornecer serviços sociais e não há participação social na 
formulação de políticas e prestação de contas, bem como o reconhe-
cimento do papel do governo na proteção social. A Constituição tam-
bém reafirmou a responsabilidade da família com os seus membros, 
especialmente entre os segmentos mais vulneráveis. 

O dever da família é citado antes mesmo do dever da sociedade 
e do Estado no que diz respeito a garantir a proteção de crianças, 
adolescentes e idosos. A exceção é para as pessoas com deficiência, 
no item II do artigo 23 diz que é de responsabilidade conjunta com 
Governo Federal, Estados federados, Distrito Federal e Municípios 
“cuidar da saúde, assistência pública, proteção e segurança das pes-
soas com deficiência” (BRASIL, 1988). A ênfase sobre a família in-
dica forte tradição da sociedade brasileira no cuidado prestado por 
seus membros. A família é identificada como um espaço estratégico 
para a prestação de cuidados e de proteção social. 
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A Constituição também menciona importante o papel das institui-
ções de caridade em serviços de assistência social, as orientações su-
blinham a importância do trabalho voluntário e da família tal como 
estabelece a política de assistência social, com repercussões signifi-
cativas para a natureza do brasileiro no modelo de proteção social. 

A Constituição reconhece a política de assistência pública, não 
contributiva, bem como a garantia de benefícios monetários e o 
acesso aos serviços. Esta foi uma ruptura com o sistema de prote-
ção social anterior, que se caracterizou pelos conceitos de “cidadania 
regulada” (SANTOS, 1994) ou o “estado de bem-estar baseado no 
emprego” (SPOSATI, 1989). 

A partir de 1988 em diante, portanto, a assistência social passou a 
basear-se em dois campos complementares: a prestação de serviços 
e os benefícios monetários e na sua implementação. No entanto, há 
muito tempo tem sido marcada por vários desafios, incluindo o papel 
da família, a integração das esferas públicas e privadas, a organi-
zação de um modelo de financiamento e as responsabilidades dos 
diferentes níveis de governo para a proteção social.

2. O BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 
(BPC)

O BPC foi estabelecido pela Constituição de 1988 (BRASIL, 
1988) e regulamentado em 1993 pela Lei de Assistência Social (Lei 
Orgânica de Assistência Social – LOAS). Dificuldades orçamentá-
rias e gerenciais atrasaram sua implementação, portanto, efetiva-
mente, começou a valer apenas em 1996. O benefício, no valor de 
um salário mínimo por mês, é, atualmente, uma garantia incondicio-
nal de renda não contributiva para os idosos com idade acima 65 e 
para pessoas com deficiências que as tornam incapazes de viver de 
forma independente ou de trabalhar, cuja renda per capita do agrega-
do familiar seja inferior a dois salários mínimos.  
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Esta renda garantida, portanto, atende a uma parte da população 
que é extremamente vulnerável por causa de deficiência física, idade 
avançada e pobreza extrema. Quando essas condições se sobrepõem, 
mais aumentam os riscos de levar à exclusão social e econômica. 
Este foi o primeiro benefício social não contributivo no Brasil e foi 
projetado para um grupo que até então tinha sido largamente excluí-
do de quaisquer rendimentos que garantiam esse mecanismo. 

Sua criação levou a uma mudança no clima político que favore-
ceu a um componente de renda garantida (transferência não contri-
butiva) no sistema de proteção social do Brasil. O último, tradicio-
nalmente, foi identificado como uma abordagem mais estreita em 
relação à segurança social, incluindo debates contemporâneos so-
bre os critérios de elegibilidade e benefícios de longa duração, bem 
como seu alcance e o impacto sobre os beneficiários, no sentido de 
revisar o processo de regulamentação do BPC após a promulgação 
da Constituição.

2.1. Regulamentos do BPC

Determinar o quadro regulamentar do BPC foi um processo re-
pleto de debate e controvérsia. Ao longo do tempo, as regras iniciais 
após a recepção do benefício sofreram alterações significativas em 
pelo menos três aspectos básicos: exigência de idade mínima para o 
idoso ter o benefício; o quadro conceptual relativo à caracterização e 
avaliação da deficiência; e o critério de renda que concede acesso ao 
benefício de acordo com a Constituição, definindo, assim, o direito 
ao benefício. 

Os beneficiários podem ser caracterizados como idosos ou defi-
cientes que não têm meios para fornecer a sua própria subsistência 
e que estão em uma situação onde o sustento não é fornecido por 
suas famílias. A Constituição também define o valor do benefício de 
um quarto do salário mínimo mensal. A lei que regulamenta o texto 
constitucional na assistência social é a LOAS, que foi aprovada em 
1993 e definiu o limite de idade para o idoso acessar o benefício aos 
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70 anos. O limite foi reduzido para 67, em 1998, e, cinco anos mais 
tarde, para 65. 

A LOAS define uma “pessoa deficiente” como um incapaz de vi-
ver de forma independente ou de trabalhar. Ao longo dos anos, con-
siderou-se que os aspectos operacionais, técnicos e conceituais do 
BPC deviam ser reconsiderados. Em 2007, a nova legislação deu ao 
programa uma abordagem mais integrada, destacando a deficiência 
como um fenômeno multidimensional caracterizado por limitações 
na execução de algumas tarefas, bem como a perspectiva de partici-
pação e integração do deficiente no contexto social. 

Este conceito, em linha com a Classificação Internacional de Fun-
cionalidade, incapacidade e saúde (CIF) proposto pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS), envolve uma visão mais ampla da de-
ficiência, que considera não só a deficiência física, mas também o 
ambiente e o contexto social. 

Esta nova abordagem tinha um impacto na avaliação das incapacida-
des e seu grau para efeitos de prestações de desemprego. Assim, subs-
tituiu a abordagem exclusivamente médica tomada em 1995 por uma 
avaliação médica e social das restrições à realização de atividades. 

A LOAS também determinou o ponto de corte de elegibilidade 
de renda familiar mensal per capita abaixo de um quarto do salário 
mínimo. Assim, o último dos parâmetros fundamentais para os bene-
fícios foi definido. Este parâmetro permanece em vigor atualmente, 
mas tem sido objeto de discussão. Alguns setores concordaram que 
esse limite de renda substancialmente restringe o escopo do BPC, 
excluem-se desde que existam idosos e/ou deficientes – por exem-
plo, pessoas cuja vulnerabilidade decorre o grau de sua deficiência, 
bem como de sua dependência e necessidade de cuidados. 

Para reivindicar o seu direito à proteção social, os cidadãos que 
tiveram seus benefícios indeferidos estão cada vez mais recorrendo 
à justiça em busca de garantias ao acesso do benefício, que foi ne-
gado anteriormente pelo fato de sua renda familiar ser superior a um 
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quarto do salário mínimo. Houve várias decisões favoráveis a estas 
demandas, desde que exista um entendimento entre os juízes que as 
regras de acesso devem levar em conta a especificidade de cada caso 
e as condições particulares e necessidades dos requerentes possam 
ser avaliadas.

2.1.1. Cobertura

Desde que o BPC começou em janeiro de 1996, seus beneficiá-
rios aumentaram significativamente em número. No final daquele 
ano, havia aproximadamente 350.000 beneficiários, dos quais eram 
304.000 pessoas com deficiência e 42.000 eram idosos (BRASIL, 
1997). A Figura 1 mostra a distribuição dos benefícios e despesas 
entre os idosos e os deficientes, bem como benefícios desenvolve-
ram-se no período de 2006-2015.

A baixa taxa de cobertura aos idosos em BPC no início de seu 
exercício pode ser explicada pela alta exigência de idade mínima de 
70 anos. Como a idade de elegibilidade caiu, houve uma significati-

Fonte: Brasil, 2007.
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va expansão dos benefícios concedidos ao segmento idoso.

Em conjunto com o Programa de Previdência Social Rural 
(RGPS), este benefício ajudou a reduzir a pobreza e a miséria no 
Brasil. Apesar do aumento anual da cobertura do BPC dos idosos e 
deficientes, no entanto, há poucos dados para avaliar a proporção da 
população que está sendo servida. 

Também vale ressaltar a importância do BPC em oferecer pro-
teção social para grupos que enfrentam certas vulnerabilidades. As 
pessoas com deficiência e os idosos de famílias pobres agora têm 
segurança de renda, com impactos positivos sobre as suas condições 
socioeconômicas. Não há dúvida, no entanto, que melhorias no bem-
-estar desses grupos dependem também de estender o fornecimento 
de serviços sociais e de saúde. 

Esses são importantes na promoção da integração social e, parti-
cularmente, significativos quando a idade e a deficiência evoluíram 
de uma dependência, segundo o qual as restrições à autonomia do 
indivíduo exigem o apoio de outros para permitir que ele possa rea-
lizar atividades cotidianas. 

Apesar da importância do BPC em diminuir a vulnerabilidade, 
seu objetivo é exclusivamente fornecer um rendimento mínimo. 
Acesso a uma gama de mercadorias especiais e serviços necessários 
por aqueles que são severamente dependentes é uma questão que, 
ainda, está esperando para ser colocada na agenda política.

3. A POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E A CONSOLIDAÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PÚBLICA

Esta seção analisa a política nacional de assistência social na pers-
pectiva do serviço de prestação pública com foco na prestação de 
serviços, o papel das entidades federais, o cofinanciamento, a cons-
trução e melhoria do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).



19 
4 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | CADERNO TÉCNICO DE QUALIFICAÇÃO | FGM

3.1. Regulamentos da Política de Assistência Social

Determinar o reconhecimento da Constituição de 1988 a assis-
tência social como uma responsabilidade do Estado marcou uma 
mudança significativa no desenvolvimento histórico da política de 
assistência social. Isso não só alterou o papel do Estado nesta área, 
mas também as responsabilidades diferentes definidas para as três 
entidades federais: o governo federal, os Estados e os Municípios. 

Ao passo que os benefícios assistenciais como o BPC ou o pro-
grama Bolsa Família (PBF) são de responsabilidade legal do gover-
no federal, a assistência de serviços é uma responsabilidade com-
partilhada pelos três níveis de governo. Estes níveis devem ajudar 
os serviços de fundo e se engajarem na coordenação e cooperação 
técnica, mas a prestação de serviço real é uma responsabilidade dos 
governos municipais. Assim, os desafios foram significativos. 

Por um lado, exige uma intervenção que é a proteção social com 
garantias em nível nacional, dada uniformemente a todos os cidadãos 
de direito. Por outro lado, a gestão é descentralizada, ancorada na auto-
nomia de entidades federais e suas diferentes responsabilidades. O setor 
privado também faz parte da descentralização da prestação de serviços.

Avanços na implementação de um novo modelo de prestação de 
serviços sociais têm sido mais lentos do que no caso de benefícios 
monetários. Em 1993, a LOAS foi regulada de acordo com a Cons-
tituição, reafirmando o conceito de responsabilidade do Estado na 
prestação de serviços. Na década de 1990, no entanto, a prestação de 
serviços sociais mudou muito pouco em termos de planejamento, co-
bertura ou garantias de financiamento. O progresso feito na monito-
ração e avaliação de serviços oferecidos por instituições de caridade 
ou o fato de fazer cumprir as normas de qualidade relativas ao pe-
ríodo anterior não promoveu quaisquer alterações institucionais nos 
serviços de assistência social na segunda metade da década de 1990. 

Desde o início dos anos 2000 o debate sobre o tema foi intensifi-
cado. Mas foi somente com a aprovação do plano nacional de social 
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assistência (Política Nacional de Assistência Social – PNAS), em 
2004, que o país adotou um quadro que implementou o novo modelo 
de serviços de assistência social estruturados pelo SUAS. 

A PNAS foi aprovada pelo Conselho Nacional de Assistência So-
cial e lançou as bases para a consolidação dos serviços de assistência 
social por: 

• estabelecer e uniformizar as atividades sob sua alçada; 

• introduzir o fornecimento de serviços de assistência social por 
território e pela complexidade; 

• prever a integração de entidades privadas na rede de serviços de 
assistência social pública.

Dessa forma, a PNAS tentou definir mais claramente os princípios 
e propósitos do público na política de assistência social. Também 
procurou organizar os serviços por territórios e tornou obrigatório 
o estabelecimento de uma infraestrutura pública em nível munici-
pal que agiria como uma porta para a política de usuários. Também 
organizou um novo sistema de financiamento, que estabelece regras 
para transferências de recursos e responsabilidade partilhada para o 
financiamento da política por todos os três níveis de governo. 

Pretendeu, ainda, substituir o sistema de transferência, que esteve 
em vigor até então, que se baseava na transferência de recursos por 
meio de acordos e estava ligado aos programas de autoria do governo 
federal. O processo de regulamentação do sistema descentralizado foi 
ampliado em 2005 com a aprovação da nova Norma Operacional Bá-
sica (NOB-SUAS). Este documento foi o Pacto sobre a política fede-
rativa, detalhando as responsabilidades de cada órgão federal na pres-
tação e no financiamento dos serviços. Ele também definiu orientações 
para a normalização dos serviços e a integração da rede de serviços de 
assistência social oferecidos por entidades públicas e privadas. 

Com a aprovação da PNAS e NOB-SUAS, mudou-se, significa-
tivamente, o debate sobre os serviços. Como mencionado anterior-
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mente, em 2005, a participação do governo federal na prestação de 
serviços de assistência social foi efetuada por meio da assinatura dos 
acordos com os governos locais para transferir fundos para determi-
nados serviços. 

Os Municípios que assinaram acordos tornaram-se responsáveis 
por transferir os fundos para os prestadores de serviços públicos e 
privados. Foi financiada uma rede de atenção primária em centros 
de casas de acolhimento, abrigos, instituições para idosos e pessoas 
com deficiência, entre outros. 

Este modelo antigo tinha um padrão de distribuição de recursos 
semelhante: concentrou-se não no serviço de provisão de necessida-
des, mas em dar apoio às instituições de serviços existentes. Houve 
uma falta de integração entre este modelo de financiamento e a capa-
cidade de planejamento dos Municípios. 

Por muitas vezes estes serviços inadequados foram sendo manti-
dos e, ao longo do tempo, ficaram fragmentados pois faltavam metas 
de cobertura clara.

Os novos regulamentos procuraram atender às demandas mais 
amplas e variadas. A PNAS afirma que a assistência social deve as-
segurar os seguintes títulos: assistência, renda, família, comunida-
de e vida social, autonomia e riscos circunstanciais. Seus objetivos, 
portanto, são expandidos para o campo da segurança de renda e a 
prestação de serviços para a socialização, integração e proteção no 
evento de violações de direitos – como em casos de violência, negli-
gência ou de trabalho infantil. Para implementar esses objetivos, a 
estratégia foi adotada e o SUAS foi criado.

3.2. O Fornecimento do Sistema Unificado do Serviço 
de Assistência Social

O SUAS é uma estratégia para integrar os esforços dos três ní-
veis de governo. Seu primeiro pressuposto é que o trabalho social 
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deve ser responsável pelo fornecimento de equipamentos públicos 
e serviços destinados diretamente à população. Essas instalações 
são conhecidas como Centros de Referência em Assistência Social 
(CRAS) e Centros de Referência Especializada de Assistência Social 
(CREAS) – também devem coordenar a rede de serviços públicos e 
privados em seu território. 

Sob as diretrizes da PNAS e NOB-SUAS, a implementação da 
proteção social no âmbito do sistema unificado foi organizada em 
dois níveis de complexidade: Proteção Social Básica (PSB) e Pro-
teção Social Especial (PSE). A primeira visa impedir que pessoas 
entrem em estado de pobreza extrema e vulnerabilidade social e tem 
uma gama de atividades focadas nas famílias. A segunda é para casos 
mais graves e complexos. A PSB visa proporcionar oportunidades 
para socialização, convivência, integração comunitária e o desen-
volvimento do potencial social. Oferece, ainda, serviços para grupos 
específicos, como crianças, jovens, mulheres, idosos e deficientes. 

De acordo com a PNAS, são considerados sistemas de proteção 
básica de assistência social: o Programa de Atenção Integral às Fa-
mílias (PAIF); programas de produção inclusiva e projetos de com-
bate à pobreza; centros sociais para os idosos; serviços para crianças 
entre as idades de 0 e 6 anos; e serviços socioeducativos para crian-
ças, adolescentes e adultos jovens com idades compreendidas entre 
6 e 24 anos, incluindo iniciativas para incentivar a liderança juvenil. 

Os serviços da PSB devem ser implementados pelos CRAS e pelas 
entidades privadas de assistência social. A PSB também dá suporte aos 
beneficiários do BPC e PBF. Por último, deve também trabalhar com 
as famílias em caso de não cumprimento das condições requeridas. 

A PSE é para situações mais críticas, tais como negligência, abu-
so físico e/ou psicológico, abuso sexual, trabalho infantil e falta de 
moradia. É oferecida mediante serviços que requerem acompanha-
mentos individuais e soluções mais eficazes em matéria de medidas 
de proteção, atenção e cuidados. Estes incluem serviços prestados 
para os CREAS, bem como o cuidado institucional oferecido, por 
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exemplo, por lares de idosos, casas temporárias especializadas, pou-
sadas ou famílias de acolhimento.

Serviços de assistência social são da responsabilidade dos gover-
nos municipais. Mas embora o setor público forneça alguns desses 
serviços (especialmente no contexto dos CRAS e CREAS), em gran-
de parte são oferecidos por entidades privadas, de origem, natureza 
e tamanhos variados. 

Um sistema nacional de informação sobre os serviços de assis-
tência social fornecidos por instituições públicas ou privadas, no do-
mínio da proteção social, é um tanto desconhecido. Alguns estudos 
têm sido realizados, mas é necessário muito esforço para expandir o 
conhecimento sobre a prestação de serviços, a demanda existente, a 
qualidade oferecida e os recursos envolvidos.

Um dos principais programas de assistência social é o Programa 
de Atenção Integral as Famílias (PAIF), que se destina a proporcio-
nar serviços básicos para a situação de vulnerabilidade social das 
famílias, voltados para o fornecimento de orientações, encaminha-
mentos para o Cadastro Único (CadÚnico), visitas domiciliares, so-
cialização em palestras, oficinas ou grupos, formação socioeduca-
cional e inclusão produtiva.

O CadÚnico – ou Cadastro Único para Programas Sociais – é 
um sistema que contém informações sobre as famílias brasilei-
ras de baixa renda agrupadas em um só lugar. São famílias de 
baixa renda aquelas que possuem meio salário mínimo mensal 
por pessoa integrante da mesma ou aquelas em que a renda to-
tal mensal é de até três salários mínimos. São essas as famílias 
que vivem em estado de pobreza ou extrema pobreza e precisam 
do auxílio do governo para conseguirem suprir algumas neces-
sidades, preferencialmente, as básicas. Através do CadÚnico, 
essas famílias então, tem a possibilidade de ingressarem em 
programas sociais promovidos pelo Governo Federal1

1 Informação disponível em: <www.programadogoverno.org>.
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4. O PAPEL DAS ENTIDADES FEDERATIVAS E O 
COFINANCIAMENTO

Embora a nova política nacional de assistência social tenha esta-
belecido um conjunto de proteções integradas, o sistema, atualmen-
te, não pode ser considerado como operacional, proporcionando um 
mínimo de serviços de assistência social para a população brasileira. 

Vários grupos sociais ainda recebem diversos níveis de cuidados 
nas muitas áreas, esses serviços também são fornecidos para dife-
rentes graus e com distintos níveis de qualidade. Eles não estão in-
terligados e, portanto, são ineficazes na oferta de proteção social às 
pessoas em condições de vulnerabilidade e pobreza. 

Anteriormente centralizados, os serviços de segurança social do 
Brasil – seja em relação à saúde ou social assistência – estão sendo 
construídos em um novo padrão de relação entre os níveis de gover-
no. Sua consolidação depende do desenvolvimento das normas de 
negociação e cooperação com base em mecanismos de incentivo e 
coordenação, a fim de enfrentar os grandes desafios nessa área. 

Em um esforço para organizar o fornecimento de serviços de as-
sistência social, diálogo e integração, os níveis de governo assumi-
ram uma importância fundamental e arranjos foram feitos para ga-
rantir que isso pudesse acontecer. Foram criadas novas instituições, 
com ênfase nas comissões intergovernamentais. Estes são os fóruns 
de negociação e acordo sobre os aspectos operacionais da gestão do 
sistema unificado de assistência social. Eles são divididos em comis-
sões tripartites e bipartites.

As comissões Intergestoras Tripartites (CITs) são em nível fede-
ral com representantes federais, estaduais e governos municipais. 
Eles realizam reuniões mensais e têm poderes deliberativos em seus 
campos de ação em cada um dos 26 Estados e no Distrito Federal. 
As Comissões Intergestoras Bipartites (CIBs) compreendem repre-
sentantes dos governos estaduais e municipais.
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 Entre os assuntos discutidos e analisados pelas CITs está a aloca-
ção de recursos federais para prestação de serviços, tanto em termos 
da PSB ou da PSE. Embora a PNAS e NOB-SUAS estejam sob res-
ponsabilidade conjunta dos três níveis de governo por meio do cofi-
nanciamento de serviços, apenas progressos no pacto sobre fundos 
federais e transferências estiveram ancorados no critério de partilha 
de recursos. No entanto, o sistema de cofinanciamento para os servi-
ços dos três níveis de governo pode ainda ser considerado incipiente. 

Há uma falta de dados eficazes para esclarecer os níveis reais de 
alocação de recursos com os quais o sistema de assistência social 
atua em Municípios e Estados diferentes. Ao mesmo tempo, a ausên-
cia de uma lei que institui os serviços mínimos a serem oferecidos 
para a população e partes afetadas do Estado e dos orçamentos muni-
cipais para a política de assistência social tem dado origem a grandes 
disparidades nos investimentos nesta área. 

Embora o pacto sobre os critérios para alocação de recursos (es-
pecialmente recursos federais) consolidou-se como o principal tema 
de deliberação pelas CITs, a expansão da proteção e a promoção da 
convergência nas prioridades entre níveis diferentes de gestão tam-
bém foi um ponto cada vez mais estratégico na agenda da Comissão, 
bem como das CIBs. Assim, no final de 2006, a CIT estipulou a 
necessidade de assinar pactos para melhorar a gestão nos Estados e 
no Distrito Federal, a fim de gerenciar totalmente a assistência social 
dentro de suas áreas de competência.

Em outras palavras, com estes pactos, os Estados e o Distrito Fe-
deral estão empenhados em melhorar a gestão dos programas sociais, 
trabalhando em conjunto com o governo federal sobre as prioridades 
nacionais e com foco na melhoria do SUAS.

 Até 2007, todos os Estados, incluindo o Distrito Federal, tinham 
assinado pactos para melhorar a gestão, o que foi um passo impor-
tante para a consolidação do sistema.



26 
4 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | CADERNO TÉCNICO DE QUALIFICAÇÃO | FGM

5. ASSISTÊNCIA, BENEFÍCIOS E SERVIÇOS 
COMO UM DIREITO SOCIAL

A expansão da oferta de serviços e benefícios de assistência so-
cial baseou-se no modo de exibição dos direitos sociais, como afir-
mado na Constituição e na LOAS, visto que “a assistência social é 
um direito constitucional para a seguridade social” (BRASIL, 1988, 
artigo 23) e parte do conjunto de direitos sociais é concedido aos ci-
dadãos, tais como “direito de usar determinados serviços, benefícios 
e proteção social”. A consolidação e a efetiva implementação dos di-
reitos sociais, no entanto, gera vários problemas no que diz respeito 
à ação do Estado. 

Esses direitos visam fornecer proteção garantida contra as incer-
tezas que as sociedades modernas enfrentam no campo do trabalho, 
na vida cotidiana e em várias condições de vulnerabilidade. Eles 
também procuram responder à demanda por justiça social com o es-
tabelecimento de certas prerrogativas para compensar as desigualda-
des econômicas e sociais. 

No presente sentido, a organização e a garantia dos direitos so-
ciais em uma sociedade estruturalmente heterogênea são marcadas 
por amplas lacunas no acesso ao âmbito do trabalho, como no caso 
do Brasil é ainda mais difícil do que em outros lugares. Essas difi-
culdades incluem o fato de que a extensa oferta de direitos para uma 
população caracterizada pela pobreza e instabilidade de renda requer 
o reconhecimento da necessidade de expandir o financiamento pú-
blico e fornecer serviços de qualidade para toda a população.

A desigualdade é ética e socialmente tolerável em uma sociedade, 
o fornecimento de oportunidades e assistência pelo governo, no caso, 
ajudaria a quebrar a desigualdade em relação à perspectiva de garantir 
essas disposições. Em relação a estas questões, os direitos sociais des-
tinam-se para formar um “quadro institucional inclusivo, que propor-
ciona a todos as mesmas oportunidades para participar dos benefícios 
e nas decisões tomadas sobre esse aspecto” (CEPAL, 2006). 
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Um pacto em uma lista de direitos não implica uma garantia de 
sua disponibilidade imediata, mas há a necessidade de organizar a 
sociedade para seguir em frente em uma determinada direção, as 
instituições devem melhorar e expandir a oferta de vários tipos de 
recursos a fim de defender esses direitos. Os direitos sociais não 
apenas estendem a legitimidade política da democracia política, mas 
também levam à “maior governabilidade e estabilidade política, um 
menor nível de conflito social e, com isso, uma melhor base institu-
cional para o investimento e desenvolvimento” (CEPAL, 2006, p. 
28). Em primeiro lugar, este debate exige o reconhecimento de que 
a afirmação dos direitos sociais implica o estabelecimento imediato 
ou progressivo de certas garantias. 

Devem ser garantidos os direitos pela lei, tornando-se um dever 
do Estado. Direitos sociais precisam ser juridicamente vinculativos – 
o que significa que eles necessitam ser monitorados por mecanismos 
legais e institucionais que podem ser mobilizados para mantê-los. 

Os direitos sociais precisam ser uniformes em provisão e o aces-
so deve ser concedido a todos que deles necessitam. Em matéria de 
direitos de assistência social, é obrigação do Estado proporcioná-los 
de acordo com a LOAS. É de responsabilidade do Governo Federal 
manter o BPC para ajudar os Estados federados e Municípios na 
prestação de serviços, programas e projetos sociais. 

Os Municípios são responsáveis pela prestação de serviços de 
assistência social, contando com o apoio do governo federal e dos 
Estados. Em matéria de serviços, uma série de questões surge do 
regime federal (decorrentes da Constituição) em razão da natureza 
das garantias nesse tipo de prestação pública. O reconhecimento de 
Estados e Municípios como entidades autônomas federativas levou 
o sistema a um modelo de políticas sociais descentralizadas com ca-
racterísticas específicas: criação de competências comuns que é de-
nominada “federalismo cooperativo”, segundo a qual as atribuições 
são compartilhadas entre as diferentes esferas de governo. 

Neste sistema, Estados e Municípios também têm autonomia po-
lítica e fiscal, eles são independentes na gestão de políticas sociais. 
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A integração de iniciativas entre os níveis de governo é efetuada por 
lei ou por adesão a uma proposta submetida a outro nível de governo 
(ALMEIDA, 2000; ARRETCHE, 2004).

Em relação ao fornecimento mínimo e continuado de serviços e 
benefícios para a população em todo o Brasil, a consolidação de um 
pacto de solidariedade com distribuição eficaz permanece um pro-
blema enorme no país. Este desafio também está presente no proces-
so de fortalecimento do SUAS.  

A autonomia municipal, reforçada pelo SUAS como a nova verba 
padrão e pelo compromisso de entidades federais para participar na 
alocação de recursos (cofinanciamento), também se estende para a 
escolha de prioridades e métodos de fornecimento de serviço. Mas 
por causa do acesso e da proteção que garantem direitos conexos 
para o social, esta autonomia não exige a necessidade de um Pacto 
Nacional em matéria de abastecimento, bem como a qualidade de 
normas e financiamento.

Há também desafios no sentido de garantir os direitos dos favore-
cidos de benefícios monetários. Se o BPC é totalmente identificado 
como um direito, reconhecido por vários níveis da administração e 
pelo quadro jurídico (como aparente na discussão sobre questões ju-
rídicas), ainda há debate sobre a forma como o PBF pode ser trans-
formado em uma proteção garantida. 

A lei que criou o programa (Lei 10.836, de 2004) estabelece a 
prestação de benefícios diretos para as famílias que se encaixam 
em certos critérios de renda. Mas não há nenhuma menção da ga-
rantia de acesso ao benefício ou que este seja um direito, tal como 
estipulado pela Lei n. 10.835/2004, que estabeleceu a renda básica 
de cidadania. 

Assim, parece que os esforços federais para cobertura universal 
do PBF são prejudicados pelas diligências necessárias dos Muni-
cípios para identificar os pobres, registrá-los e monitorá-los. Esses 
aspectos também são dificultados pelo fato de que a universalização 
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depende da disponibilidade de recursos orçamentais, que não são 
garantidos como alocações obrigatórias pelo governo federal. 

O PBF poderia ser visto como um primeiro passo na implementa-
ção da renda básica cidadã, mas esta alternativa não foi considerada 
viável no debate público. 

Dadas essas limitações, não é nenhuma surpresa que houve difi-
culdades na implantação do PBF.

6. BENEFICIÁRIOS DO PBF

Estudos dos beneficiários levantaram outras questões sobre a na-
tureza ideal de um extenso direito à segurança e renda. Um deles está 
relacionado com a percepção que as famílias com diferentes condi-
ções de vida devem receber quantidades diferenciadas de benefícios. 
Famílias com o mesmo rendimento podem ter, significativamente, 
distintos padrões de vida. 

De acordo com Sant’Ana (2008), os beneficiários deviam ter uma 
tolerância generalizada para as pessoas que mentem durante o regis-
tro porque eles oferecem suporte a famílias que podem ter membros 
severamente doentes ou dependentes – isto é, aqueles que dependem 
de ajuda de terceiros para realizar as atividades da vida diária. 

Eles acreditam que a carga sobre uma família com um membro 
deficiente ou doente justifica o acesso ao benefício, mesmo que eles 
não tenham direito a isso do ponto de vista dos critérios específicos 
de renda. Então, podem ser observadas situações de risco ou vulne-
rabilidade (como a necessidade de medicação ou cuidados especiais) 
que devem ser incluídas no escopo do direito aos rendimentos ou 
bens e serviços. 

Assim, pode-se concluir que, apesar dos progressos já realizados 
para o reconhecimento de um direito social no campo da assistência 
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social, existem, ainda, grandes desafios. Considerando as diferen-
tes facetas da vulnerabilidade social, há a necessidade contínua de 
uma discussão nacional da prestação e da qualidade dos serviços de 
assistência social, o acesso a eles e a consolidação e expansão da 
segurança e renda.

7. O MONTANTE DAS PRESTAÇÕES DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL

A quantidade de BPC tem estimulado um debate na área de benefí-
cios de assistência social. A quantidade, vinculada ao salário mínimo 
pela Constituição, está sendo desafiada por analistas que argumen-
tam sobre uma reforma substancial das regras do programa. Eles 
alegam que a existência do benefício, não relacionado com a neces-
sidade de qualquer contribuição para a seguridade social, cria um 
desincentivo para contribuições, especialmente para os trabalhado-
res mais jovens e menos qualificados, cujos salários estão perto do 
mínimo de pensão. 

Este argumento baseia-se no pressuposto de que um grupo de traba-
lhadores poderia passar um período significativo de suas vidas produ-
tivas na economia formal de modo que eles antecipem o recebimento 
de um benefício de assistência social no futuro. Também se argumenta 
que, dada a pressão sobre as despesas públicas, nenhum benefício não 
contributivo deve ser no nível de um salário mínimo. Nesse sentido, 
diz-se que essas pessoas devem ser assistidas pelo Programa Bolsa 
Família, que é orientado para os grupos sociais mais pobres.

Um segundo ponto, no entanto, sublinha a importância do BPC 
no sentido de garantir o princípio da segurança de renda na proteção 
social. Desde esta perspectiva, o benefício de assistência contínua às 
populações em situação de pobreza alinha o Brasil com outros países 
com níveis mais elevados de bem-estar social, garantindo uma con-
dição eficaz de proteção social para os setores que estão vulneráveis 
em razão de idade ou deficiência. Em defesa do BPC, observa-se, 
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por um lado, que ele não substituiu a cobertura oferecida pela política 
de segurança social. 

Esta disposição oferece cobertura para um amplo conjunto de ris-
cos sociais, não só a velhice ou dependência relacionada com a defi-
ciência, mesmo durante a vida economicamente ativa do trabalhador. 

Além disso, o novo programa não parece ter afetado o alto grau 
a que os brasileiros são desprendidos da segurança social, pelo con-
trário, houve mudanças no mercado de trabalho – especialmente pre-
cariedade e desemprego –, e isso explica o fato da não filiação por 
alguns cidadãos à previdência social e sua recente recuperação. 

Uma questão que esteve sempre em debate é a capacidade de a 
sociedade brasileira viver com um nível significativo de insegurança 
social decorrente do fato de que uma grande porcentagem dos traba-
lhadores é precariamente inserida no mercado de trabalho. Mas o gru-
po-alvo do BPC não se limita a esse segmento da população. Ele tam-
bém inclui os trabalhadores que, por diversas razões, permaneceram 
fora do mercado de trabalho ou que estiveram no emprego informal 
ou não receberam salários. 

Ambos os grupos são incapazes de participar ativamente e aqueles 
que permaneceram incapazes de se juntar a um programa contributivo 
(seja por causa de instabilidade ou baixos rendimentos do trabalho) 
são reconhecidos como tendo o direito de manutenção do rendimento, 
quando estes não podem trabalhar e garantir a sobrevivência com sa-
lário digno em razão de idade ou incapacidade. Nesse aspecto, nota-se 
que a natureza da cobertura não pode ser confundida com proventos 
suplementares disponibilizados pelo PBF.

Ao contrário do BPC, o PBF não é associado com a necessidade de 
provar uma determinada restrição na participação do mercado de tra-
balho, apenas a ausência do que é considerado um rendimento mínimo. 
O desafio é fortalecer a segurança de renda no sistema de proteção social 
do Brasil, envolvendo o sistema contributivo e não contributivo.
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8. FEDERALISMO E GASTO SOCIAL

Segundo Arretche (2004, p. 33), 

No início de 1990 no Brasil, as instituições políticas federais Já 
estavam plenamente operacional durante a gestão de políticas 
públicas (em particular na área social) que permaneceu centra-
lizada; ou seja, o governo federal, por causa do legado do regi-
me militar, foi ainda responsável pela gestão e financiamento da 
saúde, habitação, escola refeições, livros didáticos e políticas de 
assistência social, entre outras coisas.

A descentralização das políticas sociais no Brasil começou nas 
últimas duas décadas e tem enfrentado desafios significativos rela-
cionados às diferenças técnicas, operacionais e competências finan-
ceiras entre os diversos Municípios e as regiões. Essa descentraliza-
ção também traz novos desafios sobre a necessidade de estabelecer 
esferas de consulta e de tomada de decisão, reunindo os gestores dos 
três níveis para trabalhar em conjunto e chegar a um acordo sobre as 
prioridades e estratégias. 

A descentralização vem sendo implementada, progressivamente, 
no programa de assistência social, o processo é longo e complexo. Por 
um lado, isso é dificultado pelo patrimônio de paternalismo e cliente-
lismo, que ainda está presente nas atividades práticas de organização 
de assistência social em muitos Municípios. Há dificuldades não só 
para a afirmação da responsabilidade pública nesta área, mas também 
para o reconhecimento do conceito de garantias de proteção social.

Por outro lado, a descentralização exige um esforço significativo 
para alocar recursos para o fortalecimento das ferramentas de ge-
renciamento ou investimento em políticas de usuário final. Esforços 
em ambas as áreas estão sendo feitos lentamente e em uma escala 
insuficiente na maioria dos Estados e Municípios. Nos últimos vin-
te anos, um dos mais importantes aspectos da descentralização da 
política de assistência social, incluindo a transferência de renda, é 
um compromisso para a alocação dos recursos públicos por parte de 
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várias esferas do governo. Como Castro (2008) aponta,

Nas últimas duas décadas o crescimento relacionado com a assis-
tência e serviços federais excedeu o crescimento em todas as outras 
áreas sociais. Isto é explicado pela criação e crescimento contínuo 
do BPC e pela criação do PBF e sua expansão durante esse perí-
odo. Como mencionado anteriormente, isso deu origem a um ren-
dimento garantido não contributivo. Vale mencionar, no entanto, 
que este crescimento nos gastos federais não atinge o campo dos 
serviços, onde os recursos alocados pela esfera federal não cresce-
ram significativamente durante o período (CASTRO, 2008, p. 52).

O governo federal é responsável pela segurança de renda principal 
do país e pelo financiamento de programas. De acordo com o Decreto 
que estabelece a assistência social nacional, a participação federal no 
financiamento dos serviços não foi claramente escrita na PNAS, que 
estipula a responsabilidade conjunta dos três níveis de governo, bem 
como as contribuições recebidas. 

As dificuldades em consolidar o cofinanciamento são, particular-
mente, agudas na política de assistência social por causa da falta de 
leis que regulam a alocação de recursos entre diferentes níveis de con-
tribuições governamentais. É uma decisão voluntária de cada Estado 
e Município, levando em consideração as diferenças significativas nos 
recursos disponíveis entre os Municípios de tamanho similar e a capa-
cidade de gerenciamento. 

Não há dados ainda disponíveis para formar uma imagem clara do 
cofinanciamento de assistência social. A informação existente é mar-
cada pelas limitações metodológicas que dificultam as comparações. 

Não há dúvida, porém, que os Municípios brasileiros têm perfis di-
ferentes no que diz respeito a gastos disponíveis nesta área, também por 
causa de uma falta de legislação específica ou em razão das discrepân-
cias de capacidade financeira. Essas diferenças têm um impacto particu-
lar sobre a capacidade de serviços de finanças e, portanto, representam 
verdadeiro desafio para ampliar sua cobertura e melhorar a qualidade.
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9. A INTEGRAÇÃO DE SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nos últimos anos, a importância de reconhecer e integrar servi-
ços e benefícios tem sido um dos maiores desafios na consolidação 
de assistência social. Há também uma necessidade de reconhecer 
as limitações da renda mínima garantida como uma força motriz de 
bem-estar, desenvolvimento humano e social, e, simultaneamente, 
estabelecer a prestação de serviços essenciais como arma na luta 
contra a desigualdade e na promoção de oportunidades. 

Se uma garantia de renda compõe a assistência social, esta deve 
ser realizada por meio de transferências monetárias, as outras prote-
ções sob esta política devem ser fornecidas mediante serviços, tais 
como recapturar a assistência social como campo de intervenção que 
explora as potencialidades, constrói ativos sociais, enfrenta o isola-
mento social e situações onde alguns direitos são violados. 

De acordo com Sposati (2009),

É na área de serviços que o amplo espectro de intervenções e 
proteções, não se limitando a luta contra a pobreza ou lidar com 
necessidades materiais. Isto funciona em face de vulnerabilida-
des que poderiam afetar a qualquer cidadão, em determinadas 
características do ciclo de vida, a possibilidade de violência ou 
abandono, ou a necessidade de reconstruir redes familiares ou 
sociais (SPOSATI, 2009, p. 23).

A demanda por integração dos benefícios e serviços, no entanto, 
muitas vezes envolve vários interesses e preocupações que devem ser 
destacadas – apontando os riscos que precisam ser evitados e identifi-
cando as principais dificuldades na realização de tal integração. 

Um ponto a ter em mente é o risco que pode reduzir a demanda para 
a integração da interpretação dos efeitos das políticas de segurança de 
renda e proteção social. Um segundo ponto é o risco de ser excessiva-
mente e punitivo, ligando o BPC e beneficiários do PBF aos serviços 
sociais. Esses serviços oferecem uma oportunidade para melhorar a 
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vida e o bem-estar da população favorecida, eles não são uma condição 
para garantir ou legitimar o seu acesso aos benefícios monetários.

A existência de programas de transferência de dinheiro não con-
tributivos conduziu a uma demanda enorme para serviços que são 
conhecidos como ‘saídas’ para os usuários. Isso é por causa de uma 
preocupação de superar vulnerabilidades e aumentar a autonomia. 

Para alguns analistas, isso também exprime receios sobre depen-
dência do beneficiário, benefícios federais e a redução da despesa pú-
blica, refletindo o apelo frequente a um limite em relação ao período 
em que os benefícios podem ser recebidos.

Essas preocupações são alimentadas por uma interpretação restriti-
va da responsabilidade do Estado para a promoção de maior igualdade 
e bem-estar. A este respeito houve as questões relacionadas com o 
comportamento daqueles que se beneficiavam de programas de segu-
rança e renda não contributiva, bem como a sua alegada motivação 
para não trabalhar e a tendência para a ociosidade. 

Tais questões não são apoiadas por qualquer um dos estudos sobre este 
assunto no Brasil, mas eles destacam a necessidade de mais debate sobre o 
papel dos programas de transferência de dinheiro não contributivo e seu im-
pacto sobre os beneficiários. A capacidade de integrar iniciativas públicas e 
privadas determina não só a junção de benefícios e serviços, mas também a 
consolidação dos serviços de assistência como um campo relevante no sis-
tema de proteção social do Brasil. A importância da caridade na prestação 
de serviços sociais pode ser reforçada, melhorando a sua aproximação com 
a política nacional, garantindo, assim, o acesso e a qualidade dos serviços.

10. A CRIAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA 
FAMÍLIA: A BUSCA DE UM NOVO PADRÃO DE 

POLÍTICA PARA REDUÇÃO DA POBREZA

Em 2003, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva lançou um programa 
extensivo para estimular o crescimento e o desenvolvimento social. Pelo 
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lado social, a peça central era uma reforma abrangente da rede de segu-
rança social do Brasil, o programa Bolsa Família (PBF), que integrou 
quatro programas de transferência de renda em um único sob a égide de 
um novo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS). 

As transferências são feitas, preferencialmente, para mulheres em 
cada família. O programa suporta a formação de capital humano em 
nível familiar por transferências condicionadas por comportamen-
tos, tais como a frequência escolar infantil, o uso de cartões de saúde 
e outros serviços sociais. 

Desde o seu lançamento, o programa Bolsa Família tem crescido 
exponencialmente e, em janeiro de 2005, expandiu-se para cobrir, 
aproximadamente, 6 milhões de famílias. No final de 2006, foram 
por volta de 10 milhões e, atualmente, está em torno de 14 milhões, 
segundo estatísticas do governo (BRASIL, 2010) Dos beneficiários, 
estão pelo menos dois terços dos quais eram extremamente pobres. 
Em termos de número de favorecidos, o programa Bolsa Família é 
de longe a maior transferência condicional de renda nos países em 
desenvolvimento. 

Seu sistema para seleção de beneficiários, monitoramento e avaliação, 
controle de qualidade e intensificação tem implicações que vão muito 
além do Brasil. Um projeto do Banco Mundial para apoiar o programa 
Bolsa Família foi concebido dentro de um quadro de gestão baseado em 
resultados, dos quais existem dois aspectos fundamentais. Primeiro, os 
mecanismos foram desenvolvidos para ritmo de desembolsos de emprés-
timos, de acordo com os resultados – por exemplo, por meio de melhorias 
técnicas concretas em áreas como direcionamento do beneficiário. Ativi-
dades realizadas no âmbito de três componentes técnicos do empréstimo 
cumulativo que contribuem para a consecução de metas de desempenho. 
Essas etapas são, comprovadamente, metas que provocam aumentos das 
taxas de desembolsos de empréstimos e as porcentagens de desembolso 
aumentam de 8 para 11 por cento, dependendo do desempenho. 

Em segundo lugar, o projeto inclui um sistema de acompanha-
mento e de avaliação que é focado em resultados e, portanto, intrín-
seco para a arquitetura e a implementação do programa.
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10.1 Consolidação do Programa Bolsa Família

Quatro programas de pré-reforma foram incluídos na consolidação 
de rede de segurança do governo Lula: 

• Bolsa-escola (Ministério da Educação);

• Bolsa alimentação (Ministério da Saúde);

• Cartão alimentação (Fome Zero);

• Auxílio gás (Ministério de Minas e Energia). 

Embora cada um desses programas teve sua própria ênfase – promo-
ver a educação, saúde, alimentação, compensação para menos subsídios do 
governo e assim por diante –, os programas separados eram redundantes e 
difíceis de administrar. Cada um tinha sua própria estrutura administrativa 
separada, coleta de dados, procedimentos fiduciários e relatórios públicos. 

A rede de segurança resultante foi preenchida com lacunas e redun-
dâncias na cobertura, e a fragmentação programática sacrificou opor-
tunidades de sinergias em nível familiar entre educação, saúde, nutri-
ção e outros serviços. A integração dos quatro programas fez melhorar 
o uso dos recursos públicos, reduzindo os custos administrativos, apri-
morando o sistema para o direcionamento da população beneficiária. 

O programa e a metodologia foram estendidos verticalmente para 
integrar o programa federal com os estados e os programas de segu-
rança da rede municipal, estendendo e consolidando (ou coordenan-
do) a rede de segurança global.

10.2. Objetivos do Programa Bolsa Família

O programa tem dois objetivos principais. O primeiro é reduzir a 
pobreza atual do Brasil e a desigualdade por meio de transferências de 
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rendas diretas para famílias pobres. O segundo objetivo é reduzir a 
pobreza futura e desigualdade por meio de incentivos para as famí-
lias pobres a fim de construir o seu próprio capital humano, ou seja, 
os incentivos positivos para manter as crianças na escola, enviá-las 
para centros de saúde e procurar outros serviços sociais complemen-
tares. Fazer isso requer dois tipos de condições:

• quantitativa – um número muito maior de pessoas pobres (devi-
damente orientadas) sejam guiadas para a rede;

• qualitativa – resultados significativamente melhores, avaliados 
pelos indicadores claros e compreensíveis de bem-estar para cada 
beneficiário, bem como melhorias na transparência dos processos 
utilizados na implementação de uma forma mais ampla.

O compromisso do país em atingir os objetivos do Bolsa Famí-
lia também serviu para melhorar e alinhar o país com os objetivos 
de desenvolvimento do milênio, como, por exemplo, reduzindo a 
desnutrição, alcançar a educação universal, reduzir a mortalidade 
infantil e melhorar a saúde materna mediante incentivos para inves-
timentos em educação, nutrição e saúde para as mulheres grávidas e 
crianças pequenas.

O projeto e a construção de implementação e lições aprendidas 
fundamentadas em programas anteriores fizeram que o programa 
Bolsa Família fosse planejado com um gerenciamento de chaves ba-
seado em quatro conceitos: 

• unidade familiar – ao invés do indivíduo ou uma comunidade, 
foi a entidade adequada para receber o benefício e, por sua vez, assu-
miu a responsabilidade para cumprir requisitos do programa;

• condições para vincular transferências de incentivos positivos 
para investimentos de capital humano eram vistas como fundamen-
tal para fortalecer o papel de ‘investimento’ do programa para a re-
dução da pobreza a longo prazo;
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• parcerias com a integração vertical complementar descentralizada 
que foi desenvolvida por programas sociais municipais e estaduais;

• registro de agregado familiar unificado (referido como o Cadastro 
Único) que foi reforçado com melhorias técnicas para mais bem ser-
vir como um mecanismo para direcionamento de beneficiários, bem 
como para a administração e abrangência política de planejamento.

11. TRANSFERÊNCIA DE RENDA: UMA 
ESTRATÉGIA PARA REDUÇÃO DA POBREZA E 

DESIGUALDADE

A pobreza e a desigualdade social têm sido uma das grandes preo-
cupações da sociedade brasileira há algumas décadas. No entanto, até 
o ano de 2000, não foi registrada nenhuma tendência clara na redução 
da concentração de renda. O uso de Transferência Condicionada de 
Renda (TCR), como instrumento de política social, reflete a crença 
generalizada no Brasil de que as pessoas são pobres por causa da ‘cul-
pa’ de uma sociedade injusta.  

A Constituição de 1988 estabeleceu uma base legal da assistência 
social como direitos garantidos para os necessitados – e também uma 
obrigação do Estado na prestação de serviços de saúde e educação, 
entre outros – o que é estabelecido como um direito fundamental a 
todos os cidadãos. 

Em janeiro de 2003, o Presidente Lula prometeu erradicar a fome 
e combater a pobreza em seu discurso inaugural e, de fato, foi con-
ferida uma alta prioridade para a estratégia do programa Fome Zero. 
Esta estratégia incluía várias intervenções e programas, abrangendo o 
programa Bolsa de Família (PBF). 

O PBF evoluiu a partir de uma longa tradição de TCR no Brasil 
(1995-2003), que foi o primeiro país a utilizar o instrumento de TCR 
na América Latina. De 2001 a 2003, o Brasil criou quatro programas 
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de transferência de renda. Houve alguns problemas iniciais com es-
tes programas, levando em cosideração que eles não foram bem arti-
culados e empregaram diferentes critérios no uso de bancos de dados 
e interfaces que não podiam utilizar e dois deles tinham cobertura 
muito baixa. 

No início de 2004, esses quatro programas foram mesclados no 
programa Bolsa de Familia. O PBF teve a intenção de investir no 
capital humano, associando as transferências de renda com objetivos 
educacionais e a utilização de serviços de saúde. 

O PBF é o maior programa de transferência condicional de ren-
da do mundo. Atinge todos os 5.564 Municípios nos 27 Estados do 
Brasil, atendendo em média a 13 milhões de famílias ou, aproxima-
damente, 52 milhões de pessoas (25% da população brasileira). Os 
investimentos do governo aumentaram desde 2003. 

Inicialmente, o PBF enfrentou duras críticas de alguns setores da 
imprensa, no entanto, a seriedade do programa e seus impactos sobre 
a sociedade se tornaram evidentes ao longo dos anos. Hoje, pesqui-
sas de opinião mostram apoio largamente popular para o PBF.

12. DILEMAS DA JUVENTUDE NO SÉCULO XXI

Altos níveis de desemprego juvenil no Brasil têm sido uma fonte 
crescente da desconfiança dos partidos políticos e governos. Por um 
lado, a crise econômica vem tornando o mercado de trabalho mais 
difícil para os jovens e não há nenhuma perspectiva de uma solução 
rápida. Por outro lado, a mudança mais estrutural, com um mercado 
cada vez mais competitivo, faz mudar ambientes socioeconômicos, 
o que exige mais dos indivíduos e das instituições públicas onde os 
jovens deveriam começar suas carreiras profissionais.

Diante desse contexto, muitos jovens, atualmente, largam a escola 
e faltam-lhes expectativas. Para os trabalhadores jovens e, especial-
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mente, para os mais desfavorecidos, a incapacidade de encontrar um 
primeiro emprego pode ter consequências negativas a longo prazo. 

Embora a mais promissora forma de fornecer oportunidade seja 
impulsionar o crescimento e o emprego – promover mais e melhores 
empregos, permitindo que as pessoas possam escapar da pobreza e 
oferecer perspectivas de carreira real – por meio de medidas especí-
ficas, focadas em jovens, é essencial que eles não caiam num fosso 
crescente entre instituições incompatíveis e os requisitos de mudanças 
da economia global. 

Um esforço específico focado na oportunidade da juventude é fun-
damental para os progressistas, em que, no drama da austeridade, os 
estímulos são, frequentemente, perdidos no papel de defensores indis-
criminados de conservadores opostos que mascaram o serviço social 
do governo e as reduções de impostos pró-negócios em favor do cres-
cimento econômico privado.

Quando à igualdade de oportunidades, parece uma memória efême-
ra para muitos, pois o governo figura incapaz de ajudar e os políticos 
dizem que o jovem de hoje é fundamental para garantir um modelo de 
crescimento mais sustentável e equitativo. Oferta e oportunidade de 
adquirir as habilidades que eles precisam para os postos de trabalho 
do novo século são também as chaves para uma economia otimista, 
voltada para o futuro.

12.1. Os Desafios da Juventude

Os jovens devem se deparar com as habilidades que eles precisam 
para o ambiente de trabalho do século XXI, por isso, é essencial que 
os políticos se esforcem em desenvolver um modelo de crescimento 
mais sustentável e equitativo. Dois problemas podem ser identifica-
dos: em primeiro lugar, a mobilidade social, que é limitada em muitos 
países, que se preocupam com os níveis de transmissão de desigualda-
de, desemprego e falta de oportunidade.
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 Em segundo lugar, a diminuição de jovens que ingressam no 
ensino superior e as dificuldades de qualificação profissional que o 
mercado de trabalho exige, isso representa obstáculos consideráveis 
à carreira dos jovens. Para nossa juventude competir numa economia 
global, ainda lhes falta, muitas vezes, acesso para as habilidades que 
ela precisa para ter sucesso.

No Brasil, aproximadamente 4 milhões de jovens adultos com 
idades entre 16 e 24 anos estão, atualmente, desempregados e/ou 
fora do sistema de ensino. Estes jovens, geralmente, acumulam os 
fatores de risco sociais, como pouca educação, comunidades caren-
tes, uso de drogas, doenças mentais etc.

12.2. A Necessidade e a Oportunidade de Reforma

Há que se destacar a reivindicação de uma agenda econômica oti-
mista, voltada para o futuro, com a necessidade de progressistas atu-
alizarem as suas políticas econômicas e de instituições sociais para 
uma economia digital globalizada. 

Na economia mundial, jovens devem ser educados e preparados 
para a rápida evolução tecnológica e concorrência de trabalhadores 
em todo o mundo. Esta economia exige que todos os alunos possam 
atingir pelo menos um diploma de ensino médio de modo que eles 
possam ser educados com padrões globais de excelência. 

No entanto, cada vez mais exige-se que eles atinjam, também, o 
ensino superior ou formação substancial, pois os empregadores são 
mais relutantes em contratar aqueles com apenas um diploma de en-
sino médio, especialmente quando há dúvida sobre que habilidades 
foram adquiridas. 

O governo deve fazer investimento em educação, com o objetivo 
de alcançar uma educação ideal como um pilar fundamental de suas 
agendas econômicas. Isso deve começar pela infância e incluir a for-
mação pós-secundária.
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Pesquisas sugerem que a escola seja um sistema que faz acontecer. 
As formas mais eficazes para alcançar a equidade e a excelência e 
reduzir o abandono escolar são investir em educação infantil; atrair, 
apoiar e treinar professores; definir padrões elevados e dar aos alunos 
a sensação de que vão da pré-escola ao ensino médio; fornecer uma 
mistura de formação profissional e acadêmica. 

É também essencial que escolas possam promover políticas públi-
cas e educacionais destinadas a reforçar as ligações entre as escolas 
e o ensino superior e com isso envolver todos os alunos de forma a 
mantê-los na escola.  

Os governos devem combinar estes esforços com a oportunidade de 
adquirir competências adequadas e experiência de trabalho. Um ele-
mento chave deve ser efetivamente projetado de modo que, de acordo 
com estudos, possa promover a transição da escola para o trabalho, 
quando muitos empregadores ainda estão cautelosos sobre o futuro e 
incertos sobre a contratação de novos trabalhadores. 

Ao mesmo tempo, os governos devem desenvolver formas inova-
doras para atingir a igualdade de acesso ao ensino superior. O governo 
precisa fazer experiências com várias maneiras de aumentar os custos 
de controle. A ascensão de aprendizagem on-line oferece uma grande 
oportunidade. Enquanto não é uma solução, a educação on-line com-
binada com interações individuais teoricamente pode fornecer acesso 
a uma educação adaptada às competências necessárias – e pode ofere-
cer a certificação de competências que se quer atingir. 

Os governos devem trabalhar com os educadores e as empresas e as-
sim descobrir os melhores usos de ferramentas eletrônicas. Eles podem 
monitorar e avaliar estes esforços a fim de construir um corpo de conhe-
cimento e jogar um papel ativo na garantia de banda larga disponibili-
zada para que essa mina de ouro educacional esteja disponível a todos.

Finalmente, os governos devem usar seu poder de convocação para 
ajudar a desenvolver ferramentas para resolver a escassez de trabalho 
e a falta de informação – entre empresas, juventude e programas de 
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formação de emprego – sobre o que a juventude precisa adquirir 
de habilidades. Por meio de ferramentas eletrônicas que ajudem a 
avaliar as necessidades de negócios, habilidades e avaliar as suas 
competências, validá-las por meio de certificados profissionais. 

São necessárias medidas específicas para enfrentar as barreiras 
que encontram os jovens desfavorecidos em situação de desempre-
go, educação ou formação.  

Deve ser dada atenção ao local de trabalho, criando um trampolim 
de crescimento profissional com garantias que não se tornem um pro-
blema de falta de benefícios, baixos salários, carreiras temporárias etc. 
Os governos devem investir em fundos que promovam novas compe-
tências para novos empregos de salários elevados, visando os jovens 
participantes. É essencial encontrar maneiras de melhorar a aprendiza-
gem com oportunidades de estágios, especialmente nos setores indus-
triais, de forma que estes não comprometam as proteções trabalhistas, 
mas forneçam uma oportunidade para novos operadores.

Em um momento quando os serviços sociais são críticos, gastos 
não devem ser desperdiçados e devem centrar-se sobre os programas 
que produzem os maiores resultados e na garantia de igualdade de 
acesso às oportunidades. 

Como os governos confrontam um momento com recursos limita-
dos, devem evitar atingir os mais vulneráveis, consumindo os recur-
sos de que estes precisam para o futuro. Em vez disso, eles precisam 
pensar em reformas reais para que possam manter os serviços so-
ciais e disponibilizar fundos para investimentos, crescer a economia 
e equipar a próxima geração com as ferramentas que ela precisa para 
ter sucesso.

12.2.1. Vulnerabilidade juvenil

A adolescência é um tempo de transição e mudança. É um tempo 
para metas educacionais e vocacionais, assumindo responsabilida-
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des para sua transição para a idade adulta. No entanto, isto não acon-
tece para todos os jovens. Uma parte da luta da juventude do Brasil 
é alcançar os objetivos do desenvolvimento durante a adolescência e 
tornar-se apta para o mercado de trabalho.

A situação econômica atual cria um senso de urgência em conceber 
formas de impulsionar a criação de empregos para melhorar o acesso 
dos jovens ao mercado de trabalho. Mas as soluções desenvolvidas po-
dem e devem ser sustentáveis em seus próprios termos. Dessa forma, 
eles vão adicionar a acumulação permanente de ferramentas e estraté-
gias que podem ajudar a resolver tanto crises cíclicas e desafios estrutu-
rais a longo prazo, e assim poder melhorar a transição da escola para o 
trabalho e a participação dos jovens em adquirir um emprego decente. 

Um aspecto distinto do mercado de trabalho atual é que há uma 
taxa de desemprego relativamente elevada referente à crise econômica 
que assola o país. Nesse aspecto, os jovens devem buscar um conjunto 
de habilidades por meio de treinamento nos cursos oferecidos por al-
gumas instituições de ensino profissionalizante. Uma grande parcela 
dos jovens tem contato com o primeiro emprego por intermédio de 
agências desses cursos.

O governo e a sociedade têm buscado o desenvolvimento de ações 
em favor de jovens em situação de vulnerabilidade social e conduzi-
-los à participação em cursos técnicos e formação profissional e, con-
sequentemente, sua inserção no mercado de trabalho com formação 
profissional adequada, educação e emprego.

Mudanças dramáticas no mercado de trabalho no Brasil nos últi-
mos 50 anos têm gerado uma enorme preocupação no modo de con-
duzir melhor os jovens para o mercado de trabalho. Iniciativas de 
fundações, como Pro jovem, Pró-Cerrado, Jovem Aprendiz, entre ou-
tros, criaram um programa de desenvolvimento da força de trabalho 
de apoio à juventude para que esses jovens sejam bem-sucedidos no 
mercado de trabalho. De acordo com o Portal Brasil2,

2 Informação disponível em: <http://www.brasil.gov.br/>.
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A política nacional da juventude tinha uma nova configuração a 
partir de 2004 com a formação do grupo de trabalho Interminis-
terial da juventude, composto por 19 ministérios e coordenado 
pelo secretário-geral da Presidência da República Federativa do 
Brasil. Como resultado do grupo de trabalho, através da lei n º 
11.129, de 30 de junho de 2005, o governo federal estabeleceu 
o departamento da juventude nacional, diretamente ligados ao 
secretário-geral da Presidência da República, estabeleceu o Con-
selho Nacional de juventude e lançou o programa nacional para 
a inclusão de jovens – Pro Jovem.

Criação e atribuições do Projovem segundo o Portal Brasil:

Pro Jovem foi criado com o objetivo de atuar simultaneamente na 
promoção da escolaridade e formação profissional para jovens e 
também a participação dos jovens através do desenvolvimento 
de projetos de ação comunitária. O modelo proposto, para inte-
grar a educação, trabalho e cidadania, era diferente das políti-
cas educacionais vigentes que propôs uma ação que atingiria as 
diferentes esferas da vida juvenil. Com base no artigo 81 da lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o Pro Jovem foi 
aprovado como uma experiência voltada para a parte da juventu-
de avaliada como mais afetados pelos processos de exclusão eco-
nômica e social. O programa era destinado a jovens com idades 
entre 18 a 24 anos, moradores das capitais e cidades com mais de 
200.000 habitantes, que tinha terminado a quarta série, mas não 
primário, e que tinha conexões sem emprego formal. Assim, o ob-
jetivo do programa era contribuir para a reintegração dos jovens 
nas escolas, para expandir a formação profissional e auxiliar na 
sua entrada ou reentrada no mercado de trabalho e ajudá-los 
a identificar possibilidades de intervenção na vida comunitária.

Iniciativas como oportunidades de trabalho reais e treinamentos 
de habilidades com a criação de programas de “treinamento para o 
primeiro emprego” demandam o desenvolvimento de ações do go-
verno na busca de satisfazer as necessidades dos cidadãos jovens. 
Nesse aspecto e no mesmo seguimento das instituições de cur-
sos profissionalizantes, há ainda a fundação Pró-Cerrado e Jovem 
Aprendiz no estado de Goiás.

A Fundação Pró-Cerrado (FPC) faz parte de um projeto que visa 
à inclusão social e formação profissional do jovem com a geração 
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de emprego e renda. A FPC foi criada em 1994, em Goiânia, por um 
grupo que buscava a preservação do Cerrado goiano, que constitui um 
dos biomas mais ameaçados no planeta. 

Um dos principais objetivos do programa é combater a evasão 
escolar, reduzir a delinquência juvenil, contribuir com a formação 
profissional e auxiliar na sua entrada ou reentrada no mercado de 
trabalho e, assim, ajudar a identificar possibilidades de intervenção 
na vida comunitária. 

A Fundação Pró-Cerrado1 é uma organização que criou o Programa 
Jovem Cidadão  com políticas públicas destinadas aos jovens que os 
qualificam e os encaminham ao mercado de trabalho.

Todos esses programas têm o intuito de capacitar os jovens para o 
mercado de trabalho dando a eles iniciativa, com a elevação da esco-
laridade, a qualificação profissional e a inclusão cidadã. 

1O programa Jovem Cidadão é o maior programa de aprendizagem do Brasil e conta 
com a parceria de mais de 300 empresas privadas, públicas, de economia mista e en-
tes governamentais. Tem sua tecnologia difundida por meio da Rede Pró-Aprendiz, 
fundada pela FPC em 2008. Em 15 anos, 30 mil jovens já foram capacitados e enca-
minhados ao mercado de trabalho, 100 mil famílias foram beneficiadas e 5 mil jovens 
encontram-se em atendimento.
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Visando a qualicação e o aprimoramento das administrações locais, a Escola Goiana de 

Gestão Pública constitui uma importante ferramenta para o desenvolvimento dos municípi-

os, promovendo uma reexão sobre o atual momento vivenciado pelos administradores 

locais. Com o intuito de abrir novos caminhos, a EGP oferece um amplo portfólio de eventos 

técnicos de interesse e relevância para os municípios goianos.
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