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FUNDAMENTOS HISTÓRICOS SOBRE A AS 
POLÍTICAS SOCIAIS NO BRASIL. 

As políticas sociais brasileiras estão diretamente re-
lacionadas às condições vivenciadas pelo País em níveis 
econômico, político e social. Estão, portanto, no centro 
do embate econômico e político deste início de sécu-
lo, pois a inserção do Brasil (país periférico do mundo 
capitalista) no mundo globalizado, far-lo-á dependente 
das determinações e decisões do capital e das potências 
mundiais hegemônicas. 

Para entender o real significado das políticas sociais, 
deve-se relacioná-las estreitamente a suas funções, que, 
segundo Pastorini (1997), partindo da perspectiva mar-
xista, as políticas sociais devem ser entendidas como 
produto concreto do desenvolvimento capitalista, de 
suas contradições, da acumulação crescente do capital e, 
assim, um produto histórico, e não consequência de um 
desenvolvimento “natural”. As políticas sociais desenvol-
vem algumas funções primordiais no mundo capitalista: 
função social, econômica e política. 

A começar pela função social, afirma-se que as políticas 
sociais têm por objetivo o atendimento redistributivo dos 
recursos sociais, por meio de serviço sociais e assistenciais, 
para um complemento salarial às populações carentes. 
Contudo, esta função dissimula as verdadeiras funções que 
as políticas sociais desempenham no mundo capitalista 
ao apresentarem-se como mecanismos institucionais que 
compõem uma rede de solidariedade social que objetiva 
diminuir as desigualdades sociais, oferecendo mais servi-
ços sociais àqueles que têm menos recursos. 

Neste sentido, como analisa Iamamoto (2002), são 
devolvidos aos usuários os serviços sociais de direito: 
saúde, educação, política salarial, trabalho, habitação, 
lazer e outros, como benesse, assistência, filantropia, fa-
vor, ou seja, medidas parcelares e setoriais que o Estado 
oferece nas questões sociais para manter o controle e a 
ordem social. Essa ação paternalista do Estado tende a 
inibir crises sociais e legitimam seu discurso demagógico 
de cooperação entre as classes sociais e o ajustamento 
da classe trabalhadora às regras do modelo neoliberal.

Do ponto de vista da classe trabalhadora, estes ser-
viços podem ser encarados como complementares, mas 
necessários à sua sobrevivência, diante de uma política 
salarial que mantém aquém das necessidades mínimas 
historicamente estabelecidas para a reprodução de suas 
condições de vida. São ainda vitais, mas não sufi cientes, 
para aquelas parcelas da força de trabalho alijadas mo-
mentaneamente do mercado de trabalho ou lançadas no 
pauperismo absoluto. Porém, à medida que a gestão de 
tais serviços escapa inteiramente ao controle dos traba-
lhadores, não lhes sendo facultado opinar e intervir no 
rumo das políticas sociais, as respostas às suas neces-
sidades de sobrevivência tendem a ser utilizadas como 
meio de subordinação dessa população aos padrões 
vigentes [...] Do ponto de vista do capital, tais serviços 
constituem meios de socializar os custos de reprodução 
da força de trabalho, preferível à elevação do salário real, 
que afeta diretamente a lucratividade da classe capitalis-
ta [...] A filantropia é redefinida na perspectiva da classe 

capitalista: a “ajuda” passa a ser concebida como inves-
timento. Não se trata de “distribuir” mas de “construir”, 
de favorecer a acumulação do capital. É esta a lógica que 
preside a organização dos serviços sociais.

Ficam portanto, evidentes, a partir da autora, as fun-
ções das políticas sociais (e públicas) que são: econômi-
ca, política e social. 

No que diz respeito à função econômica, tem-se a 
ação do Estado por meio da transferência direta ou in-
direta (pagos pela população por meio de impostos) de 
bens, recursos e outros, aos usuários mais carentes da 
população, oferecidos em forma de prestação de ser-
viços sociais como a saúde, a educação e a assistência 
social, visando ao “barateamento da força de trabalho 
e consequente acumulação ampliada do capital”. Essas 
ações apresentam-se como formas compensatórias às 
quedas do salário real, desobrigando o capitalista a aten-
der exclusivamente as necessidades de sobrevivência e 
reprodução da força de trabalho. Com isso, no contexto 
atual, parte desses custos são retirados das empresas e 
designadas ao Estado que possui a tarefa de suprir as ne-
cessidades básicas da classe trabalhadora, por meio das 
políticas sociais. 

Deve-se reconhecer, então que o Estado assume o 
papel de anticrise por meio das políticas sociais, que con-
tribuem para a subordinação do trabalho ao capital, com 
a força da mão de obra ocupada e excedente e também 
pela adequação e controle da população trabalhadora 
que pode ter condições de consumo contra a tendên-
cia nefasta do subconsumo. Como afirma Netto (1996), 
através da política social, o Estado burguês no capita-
lismo monopolista procura administrar as expressões da 
“questão social” de forma a atender às demandas da or-
dem monopólica conformando, pela adesão que recebe 
de categorias e setores cujas demandas incorpora, siste-
mas de consenso variáveis, mas operantes [...] a funcio-
nalidade essencial da política social do Estado burguês 
no capitalismo monopolista se expressa nos processos 
referentes à preservação e ao controle da força de tra-
balho ocupada, mediante a regulamentação das relações 
capitalistas/trabalhadoras [...]. 

Neste sentido, as políticas sociais apresentam-se 
como estratégias governamentais de integração da força 
de trabalho na relação de trabalho assalariado, destina-
das a atender problemáticas particulares e específicas 
apresentadas pela questão social (produto e condição da 
ordem burguesa), contribuindo para uma subordinação 
dos trabalhadores ao sistema vigente e reproduzindo as 
desigualdades sociais decorrentes das diferentes partici-
pações no processo de produção.

Por fim, a função política das políticas sociais diz res-
peito ao contexto de lutas entre as classes sociais opos-
tas, não podendo ser vistas como meros favores das 
classes dominantes para os dominados, nem como con-
quista das reivindicações e pressões populares. Na con-
cepção geral de Estado, tem-se interesses e disputas das 
classes, não sendo exclusivamente instrumento da classe 
dominante. Com isso, as políticas sociais apresentam-se 
como expressão da correlação de forças e lutas na so-
ciedade civil, e concessões dos grupos majoritários no 
poder objetivando obter legitimidade e controle social. 
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Segundo Faleiros (1991), as políticas sociais devem 
ser entendidas como produto histórico concreto a partir 
do contexto da estrutura capitalista; com isso: 

As políticas sociais são formas de manutenção da 
força de trabalho econômica e politicamente articuladas 
para não afetar o processo de exploração capitalista e 
dentro do processo de hegemonia e contra hegemonia 
da luta de classes. [...] as políticas sociais, apesar de apa-
recerem como compensações isoladas para cada caso, 
constituem um sistema político de mediações que visam 
à articulação de diferentes formas de reprodução das re-
lações de exploração e dominação da força de trabalho 
entre si, com o processo de acumulação e com as forças 
políticas em presença.

Mediante esse breve entendimento das funções das 
políticas sociais há que se considerar que estas não po-
dem ser entendidas como um movimento linear e uni-
lateral, ou seja, do Estado para a sociedade civil como 
concessão ou da sociedade civil para o Estado como luta 
e conquista, contudo têm de ser analisadas como um 
processo dialético entre as classes sociais, como afirma 
Pastorini (1997).

As políticas sociais no Brasil tiveram, nos anos 80, for-
mulações mais impactantes na vida dos trabalhadores e 
ganharam mais impulso, após o processo de transição 
política desenvolvido em uma conjuntura de agravamen-
to das questões sociais e escassez de recursos. Não obs-
tante, as políticas sociais brasileiras sempre tiveram um 
caráter assistencialista, paternalista e clientelista, com o 
qual o Estado, por meio de medidas paliativas e frag-
mentadas, intervém nas manifestações da questão social, 
preocupado, inicialmente, em manter a ordem social. São 
elas formatadas a partir de um contexto autoritário no 
interior de um modelo de crescimento econômico con-
centrador de renda e socialmente excludente. 

Assim afirma Vieira, que a política social brasileira 
compõe-se e recompõe-se, conservando em sua execu-
ção o caráter fragmentário, setorial e emergencial, sem-
pre sustentada pela imperiosa necessidade de dar legi-
timidade aos governos que buscam bases sociais para 
manter-se e aceitam seletivamente as reivindicações e 
até as pressões da sociedade.

Nos anos 80, o País viveu o protagonismo dos movi-
mentos sociais que contribuiu com uma série de avanços 
na legislação brasileira no que diz respeito aos direitos 
sociais. 

A Constituição Federal, promulgada em 1988, cha-
mada Constituição Cidadã, pauta-se em parâmetros de 
equidade e direitos sociais universais. Consolidou con-
quistas, ampliou os direitos nos campos da Educação, da 
Saúde, da Assistência, da Previdência Social, do Traba-
lho, do Lazer, da Maternidade, da Infância, da Seguran-
ça, definindo especificamente direitos dos trabalhadores 
urbanos e rurais, da associação profissional e sindical, de 
greve, da participação de trabalhadores e empregadores 
em colegiados dos órgãos públicos, da atuação de repre-
sentante dos trabalhadores no entendimento direto com 
empregadores (artigos 6 a 11, do Capítulo II, do Título 
II – Dos Direitos e Garantias Fundamentais). 

Assim, pela primeira vez na história brasileira, a políti-
ca social teve grande acolhimento em uma Constituição. 
Entretanto, duas décadas depois pode-se afirmar que 
nunca houve tantos desrespeitos à sociedade brasileira, 
como hoje, por meio de violações, fraudes e corrupções 
explícitas do Estado, da classe hegemônica, dos repre-
sentantes do poder e do povo, na legislação vigente, nos 
repasses dos recursos financeiros, nas relações de traba-
lho, com um mercado altamente seletivo e excludente e 
outros. E com Vieira pode-se afirmar que se tem no Brasil 
uma “política social sem direitos”.

Como exemplo nacional, algumas leis complementa-
res foram regulamentadas a partir da proposta constitu-
cional de 1988, como a Lei n. 8.069 de 1990 – o Estatuto 
da Criança e do Adolescente – a Lei n. 8742 de 1993 – Lei 
Orgânica da Assistência Social – resultantes de uma am-
pla mobilização dos segmentos da sociedade represen-
tantes de diversas categorias sustentados pelo paradig-
ma da cidadania que, segundo Boff (2000), entende-se 
por cidadania o processo histórico-social que capacita a 
massa humana a forjar condições de consciência, de or-
ganização e de elaboração de um projeto e de práticas 
no sentido de deixar de ser massa e de passar a ser povo, 
como sujeito histórico plasmador de seu próprio destino. 
O grande desafio histórico é certamente este: como fa-
zer das massas anônimas, deserdadas e manipuláveis um 
povo brasileiro de cidadãos conscientes e organizados. É 
o propósito da cidadania como processo político-social 
e cultural.

Na realidade vigente, o desrespeito às leis comple-
mentares da Constituição tem sido a tônica de vários 
governos, consequentemente temos o descaso com a 
população trabalhadora e assim as políticas sociais con-
tinuam assistencialistas e mantêm a população pobre, 
grande parte miserável, excluída do direito à cidadania, 
dependente dos benefícios públicos, desmobilizando, 
cooptando e controlando os movimentos sociais. 

O que se pode constatar diante do exposto, é que a 
efetivação de políticas sociais (públicas ou privadas) re-
flete a realidade marcante de um país dependente e está 
condicionada ao modelo neoliberal, que prevê que cada 
indivíduo garanta seu bem-estar em vez da garantia do 
Estado de direito. 

Outro aspecto a destacar é que os avanços da legis-
lação não podem negar seus limites. O fundamento das 
desigualdades sociais está alicerçado na forma de produ-
ção da riqueza que, na sociedade capitalista, se sustenta 
sobre a propriedade privada dos meios de produção e 
nas contradições de classe. Diante disso, o homem torna-
-se sujeito coletivo e transformador das relações existen-
tes. Então, a busca pela transformação social é um pro-
cesso que necessita do fortalecimento da população e de 
protagonistas na conquista de direitos, na participação, 
que segundo Marx (1982), “a história dos homens é a his-
tória de suas relações sociais, e capitalismo é expressão 
da luta de classe entre burguesia e proletariado”.

Cabe aos sujeitos sociais a construção e a transfor-
mação das relações sociais. São diversos os segmentos 
presentes nesta luta, especialmente os profissionais, as-
sistentes sociais, que têm o compromisso de mediar as 
relações entre Estado, trabalhadores e Capital e gerir as 
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políticas sociais. Neste início de milênio, o cenário colo-
cado pelo capitalismo em seu modelo neoliberal, coloca 
para o Brasil questões agravantes como alto índice de 
desempenho, aumento da concentração de renda/rique-
za, empobrecimento e miserabilidade da população. 

E, nessa dinamicidade da história, o novo milênio traz 
em seu bojo o desejo de um novo projeto societário com 
referência a conquista dos direitos da cidadania. Daí o 
redimensionamento das políticas sociais que poderão si-
nalizar uma distribuição de renda equitativa. Tal realidade 
tem um impacto direto na atuação do Serviço Social que 
atua na elaboração, na organização e na gestão das po-
líticas sociais. 

Organização e gestão das políticas sociais

Conforme discutido anteriormente, as políticas sociais 
no Brasil emergem no final da República Velha, especial-
mente nos anos 20 (séc. XX), e começam a conquistar 
espaço no período getulista. Contudo, até a Constituição 
Federal de 1988, o País não tinha um aparato jurídico-po-
lítico que apontasse para a formação mínima de padrões 
de um Estado de Bem-Estar Social. Na década de 1980, 
foram reorganizadas as políticas sociais contra a ditadura 
militar e têm sido, nos últimos anos, ocasião de debates 
no contexto das lutas pela democratização do Estado e 
da sociedade no Brasil. Novos interlocutores e sujeitos 
sociais surgiram no campo das políticas sociais por meio 
da participação de segmentos organizados da sociedade 
civil na formulação, implementação, gestão e controle 
social destas políticas.

Esse fenômeno ocorre a partir da crise dos anos 80 
(séc. XX), que se depara com realidades determinantes 
de ordem política, vinculada à crise da ditadura e à tran-
sição marcada pela democratização do Brasil, e de ordem 
econômica e social, decorrentes do processo de reorga-
nização mundial do capitalismo. Situação essa conse-
quente da crise do chamado Estado de Bem-Estar Social, 
em meados da década de 1970 e da derrocada do Leste 
Europeu, nos anos 80, que se abriram às propostas neoli-
berais, findando as concepções do Estado, enquanto ins-
tância mediadora da universalização dos direitos sociais. 

Neste cenário de redefinições das relações entre Es-
tado e sociedade civil, acontecem muitas mobilizações 
de grupos e protagonistas sociais por meio de debates e 
propostas no enfrentamento da crise social, que desen-
cadearam no processo constituinte resultando na refor-
ma Constitucional em 1988. 

Neste contexto da chamada década perdida de 1980, 
em função da crise da ditadura, do agravamento da 
questão social, do aumento da pobreza e da miséria e 
da luta pela democratização do País, Estado e sociedade, 
intensificam-se as discussões sobre as políticas sociais de 
caráter público. É importante ressaltar que, embora seja 
um período intenso das desigualdades sociais, também 
é marcado dialeticamente por conquistas democráticas 
sem precedentes na história política brasileira.

As políticas sociais no período de 1964 a 1988, eram 
políticas de controle, seletivas, fragmentadas, excluden-
tes e setorizadas. Daí a necessidade de questionar esse 
padrão histórico das políticas sociais e propor a de-
mocratização dos processos decisórios na definição de 

prioridades, na elaboração, execução e gestão dessas 
políticas. Nesse sentido, a elaboração e a conquista das 
políticas sociais passam ainda por processos de pressões 
e negociações entre as forças políticas vigentes e uma 
relativa transparência das articulações.

Nessa dinâmica, travou-se, a partir de 1985, com a 
Assembleia Constituinte, uma luta na sociedade em tor-
no da definição de novos procedimentos e de regras po-
líticas que regulassem as relações do Estado com a so-
ciedade civil, objetivando criar um novo posicionamento 
democrático. 

Dados históricos, segundo Raichelis (2000), revelam 
intensa participação da sociedade brasileira em função 
da Assembleia Constituinte, reuniram-se na Articula-
ção Nacional de Entidades pela Mobilização Popular 
na Constituinte, cerca de 80 organizações, algumas de 
âmbito nacional, compostas por associações, sindicatos, 
movimentos sociais, partidos, comitês plenárias popula-
res, fóruns, instituições governamentais e privadas, que 
se engajaram num amplo movimento social de participa-
ção política que conferiu visibilidade social a propostas 
de democratização e ampliação de direitos em todos os 
campos da vida social.

No cenário das relações entre Estado e sociedade ci-
vil, surgiram neste período novos espaços em que forças 
sociais foram protagonistas na formulação de projetos 
societários para o enfrentamento da crise social que as-
solou o Brasil nos anos 80 e a disseminação da pobreza e 
da miséria, que colocou o País em alto nível de desigual-
dade social. 

A Constituição Federal de 1988 definiu instrumentos 
de participação da sociedade civil no controle da gestão 
das políticas sociais, estabeleceu mecanismos de partici-
pação e implementação destas políticas, apontou canais 
para o exercício da democracia participativa, por meio de 
decisões direta como o plebiscito, referendo e de proje-
tos de iniciativa popular. Nesta perspectiva, a Carta Cons-
titucional instituiu a criação de conselhos integrados por 
representantes dos diversos segmentos da sociedade 
civil para colaborar na implementação, execução e con-
trole das políticas sociais. 

Hoje, esses conselhos, que expressam uma das princi-
pais inovações democráticas no campo das políticas so-
ciais, organizam-se em diferentes setores destas políticas 
e assumem uma representatividade nas diferentes esfe-
ras governamentais. Possuem uma composição paritária 
entre representantes da sociedade civil e do governo e 
função deliberativa no que se refere à definição da políti-
ca em cada setor e ao controle social sobre sua execução. 

Por meio dessa concepção dinâmica da sociedade, é 
possível acreditar que os espaços de representação so-
cial na organização e gestão das políticas sociais devem 
ser ampliados, buscando a participação de novos e dife-
rentes sujeitos sociais, especialmente, os tradicionalmen-
te excluídos do acesso às decisões do poder político. 

Várias são as experiências hoje, de organização dos 
conselhos, nas áreas da saúde, da criança e do adoles-
cente, da educação, da assistência social e de outras; são 
novas formas de participação da sociedade civil na esfera 
pública com uma proposta de democratização das po-
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líticas sociais, porém muitas vezes na contraposição do 
modelo neoliberal legitimado pelos governos vigentes. 
Para Raichelis (2000):

O termo público-estatal (publicização) tem desper-
tado uma polêmica político-ideológica pela apropriação 
do seu significado, que remete ao caráter das relações 
entre o Estado e sociedade na constituição da chamada 
esfera pública [...] é adotado numa visão ampliada de de-
mocracia, tanto do Estado quanto da sociedade civil, e na 
implementação de novos mecanismos e formas de atua-
ção, dentro e fora do Estado, que dinamizem a participa-
ção social para que ela seja cada vez mais representativa 
da sociedade, especialmente das classes dominadas.

Neste sentido, busca-se romper com a subordinação 
histórica da sociedade civil frente ao Estado, por meio 
da construção de espaços de discussão e participação da 
sociedade civil na dimensão política da esfera pública, 
rumo à universalização dos direitos de cidadania.

A conquista de novos espaços de participação da 
sociedade civil consolidou-se na construção de descen-
tralização das ações, com maior responsabilidade dos 
municípios na formulação e na implantação de políticas 
sociais, na transferência de parcelas de poder do Esta-
do para a sociedade civil organizada. Os conselhos pa-
ritários e deliberativos no âmbito das políticas públicas 
foram a estratégia privilegiada. Ou seja, são compostos 
por representantes de entidades da sociedade civil e re-
presentantes do governo que devem, em conjunto, par-
ticipar do planejamento, das decisões e do controle de 
políticas sociais setoriais. Os conselhos são espaços pú-
blicos de discussão, decisão, acompanhamento e fiscali-
zação de ações, programas e distribuição de recursos. E 
para Raichelis (2000, p.66), os conselhos são “expressões 
de novas relações políticas entre governos e cidadãos e 
um processo de interlocução permanente:

Os conselhos significam o desenho de uma nova ins-
titucionalidade nas ações públicas, que envolvem distin-
tos sujeitos nos âmbitos estatal e societal. A constituição 
de tais espaços, tornou-se possível, também, em virtu-
de das mudanças que se processavam nos movimentos 
populares que, de costas para o Estado no contexto da 
ditadura, redefiniram estratégias e práticas, passando a 
considerar a participação institucional como espaço a ser 
ocupado pela representação popular.

Por meio dos conselhos, objetiva-se propor alternati-
vas de políticas públicas, criar espaços de debates entre 
governos e cidadãos, buscar mecanismos de negociação, 
conhecer a lógica burocrática estatal para socializar as 
ações e deliberações, ultrapassar interesses particulares e 
corporativistas em atendimento às demandas populares. 
Tem-se uma realidade dinâmica que busca a construção 
de esferas públicas autônomas e democráticas em rela-
ção às decisões políticas e assim, rever as relações entre 
espaço institucional e práticas societárias. 

Hoje, têm-se nos municípios brasileiros um grande 
número de conselhos implementados em diferentes se-
tores, o que revela um novo modelo de participação da 
sociedade na gestão pública, oriundo das lutas sociais 
das últimas décadas, que propõem uma redefinição das 
relações entre espaço institucional e práticas societárias, 
como forças antagônicas e conflitantes que se comple-
tam na busca de uma sociedade democrática. 

É evidente que a garantia legal da criação e da im-
plementação desses conselhos, não garante a efetivação 
e a operacionalização de todos, assim como a participa-
ção popular não pode tão pouco ser reduzida apenas 
ao espaço dos conselhos, sejam eles de assistência so-
cial, criança e adolescente, educação, saúde e outros. Tal 
participação apresenta-se como forma de participação 
política da sociedade civil organizada e que precisa ser 
devidamente acompanhada e avaliada. Com um acom-
panhamento sistemático das práticas dos conselhos, nas 
diferentes políticas sociais e nos diversos níveis governa-
mentais, sinaliza para o perigo da burocratização, da ro-
tina e da cooptação pelos órgãos públicos, centralizando 
as decisões nas mãos do poder governamental, neutra-
lizando ou fragilizando a autonomia dos conselhos em 
suas ações e decisões. 

Tem-se na realidade dos muitos municípios brasilei-
ros essa interferência dos órgãos governamentais prin-
cipalmente no que diz respeito às decisões relativas ao 
orçamento, processo eleitoral dos conselheiros, a esco-
lha das presidências e outros. 

Apresenta-se como desafio, então, a formação dos 
conselheiros, sobretudo da sociedade civil, nas compe-
tências políticas, econômicas, éticas, sociais, e outras, 
para o exercício de seu papel com seriedade e compro-
misso social na gestão pública.

Diante disso, o profissional de Serviço Social tem se 
inserido com frequência nos conselhos em suas dife-
rentes áreas. Se por um lado sua contribuição tem feito 
avançar a esfera pública no campo das políticas sociais, 
por outro, tem-se apresentado à profissão a urgência da 
qualificação em seu aspecto teórico-prático e ético-po-
lítico, para atuar na elaboração dos planos nas esferas 
governamentais.

No que diz respeito à participação e à descentrali-
zação político administrativa no campo das políticas so-
ciais, essas estratégias revelam um recente processo de 
redemocratização vivenciado no Brasil, para integrar a 
relação entre Estado e sociedade. Conforme afirma Stein 
(1997), a descentralização adquiriu um ar de moderni-
dade e recentemente constituiu palavra de ordem no 
mundo político e administrativo, especialmente no Bra-
sil, a partir do processo constituinte de 1987. Dentre os 
princípios enumerados pela nova Constituição de 1988, o 
da descentralização política-administrativa demarca uma 
nova ordem política na sociedade, a partir do momento 
que à sociedade é garantido o direito de formular e con-
trolar políticas, provocando um redirecionamento nas 
tradicionais relações entre Estado e sociedade.
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