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O SUAS – SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A NECESSIDADE DA 

SEGURIDADE SOCIAL 

  
Milena Queiroz Ribeiro1, Joviano de Sousa Silva 2 

 
 

RESUMO 
 
O presente estudo tem como objetivo principal a discussão acerca do Sistema Único de 
Assistência Social e a necessidade da Seguridade Social a partir do contexto político-social 
brasileiro. No que tange à política de organização nacional, esperamos que o presente trabalho 
vise apresentar, não apenas uma forma de ver o serviço social, mas de compreender como se 
dá a política de assistência social no nosso país. Para tanto, utilizamos autores e documentos 
que nos auxiliam na discussão e tornam a dissertação mais clara. Dentre os quais podemos citar 
Santos (2011); Brasil (2016); (2004); Lopes (2006); Vieira (1998). Por tratar-se de um estudo 
baseado em publicações, impressas e digitais, o mesmo é caracterizado como bibliográfico e 
desenvolve-se a partir de um olhar qualitativo. Por fim, apresentamos gráficos que nos mostram 
a realidade do sistema de seguridade social brasileiro em números de gastos e investimentos. 
Portanto, acreditamos ser necessário a realização de estudos investigativos nesse campo, que 
possam dá visibilidade às atividades dos profissionais do campo em questão e da necessidade 
de pesquisa sobre gastos e contribuições para o fundo. 
Palavras-chave: SUAS. Seguridade Social. Assistência Social. 
 
 
ABSTRACT 

The present study has as main objective the discussion about the Unified Social Assistance 
System and the need for Social Security from the Brazilian political-social context. With regard 
to the policy of national organization, we hope that the present work aims to present, not only 
a way to see social service, but to understand how social assistance policy takes place in our 
country. For that, we use authors and documents that help us in the discussion and make the 
dissertation clearer. Among which we can mention Santos (2011); Brazil (2016); (2004); Lopes 
(2006); Vieira (1998). As it is a study based on publications, both printed and digital, it is 
characterized as bibliographic and develops from a qualitative perspective. Finally, we present 
graphs that show us the reality of the Brazilian social security system in terms of expenditure 
and investments. Therefore, we believe it is necessary to carry out investigative studies in this 
field, which can give visibility to the activities of professionals in the field in question and the 
need for research on expenses and contributions to the fund. 
Keywords: SUAS. Social Security. Social assistance. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Constituição Brasileira de 1988 foi pioneira na sistematização da Seguridade Social 

ao incluí-la no título VIII, Da Ordem Social, norteados pelos os artigos 194 a 204, os quais 

estruturaram toda a Seguridade Social, estabelece os princípios, objetivos, e dita a forma de 

financiamento. Assim, conhecer as diretrizes da Seguridade Social se torna cada vez essencial 

a qualquer cidadão, principalmente quando este se tornar um dos beneficiários deste sistema.  

Além do mais, num país com índices crescentes de idosos e acidentes (tanto no trabalho, 

quanto em veículo automotor), os quais oneram expressivamente as despesas com saúde pública 

e previdência social, se faz mister conhecer e entender tal sistema, para até mesmo contribuir 

com uma possível alteração, afim de adaptá-lo e melhorá-lo. Pensando nisso, objetivamos com 

este estudo apresentar e conceituar os objetivos e princípios da Seguridade Social à luz da 

Constituição Federal. 

A Assistência Social é uma das principais políticas nacionais que buscam valorizar a 

vida humana. O modelo de proteção existente na América Latina, desde a década de 1930 até 

a década de 1970, baseava-se no emprego formal que garantia aposentadorias, pensões e 

benefícios por acidentes de trabalho e assistência à saúde, tendo como pré-requisito a 

contribuição prévia. Os não contribuintes dependiam da assistência social. 

Pois bem, os conceitos básicos de direitos fundamentais, direitos sociais mínimos e 

básicos, seguridade social e renda, a política social brasileira e os programas de transferência 

de renda são os temas compilados ao longo desta apostila, visto pela ótica de magistrados e à 

luz da legislação vigente.  

Evidentemente, de forma a expor os pontos positivos e negativos, entretanto, sem 

intenção de criticar ou reforçar alguma opinião. Estas reflexões deixamos para que os futuros 

pesquisadores tenham um aparato teórico para consultas. 

No que tange à política de organização nacional, esperamos que o presente trabalho vise 

apresentar, não apenas uma forma de ver o serviço social, mas de compreender como se dá a 

política de assistência social no nosso país. 

Para tanto, utilizamos autores e documentos que nos auxiliam na discussão e tornam a 

dissertação mais clara. Dentre os quais podemos citar Santos (2011); Brasil (2016); (2004); 

Lopes (2006); Vieira (1998). 
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1. REVISÃO DE LITERATURA 

 
1.1 A Seguridade Social: uma discussão histórica 

 
A Seguridade Social foi amparada na forma da lei e teve sua definição como conceito 

organizador da proteção social brasileira, Constituição Federal (CF) de 1988, e considerada 

uma das mais relevantes inovações do texto constitucional de 1988. Como podemos ver no 

trecho seguinte: 

 
SEÇÃO I Disposições Gerais Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto 
integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a 
assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. 
(CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988). 
 

A CF então, estendeu a cobertura do sistema previdenciário e tornou mais flexível o 

acesso aos benefícios para os trabalhadores rurais, reconheceu a Assistência Social como 

política pública não contributiva, que age tanto serviços como benefícios monetários, e 

consolidou a universalização do atendimento à saúde por meio da criação do Sistema Único de 

Saúde (SUS).  

O que fica claro no trecho da CF de 1988: 
 

Parágrafo único. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a seguridade 
social, com base nos seguintes objetivos:  
I - universalidade da cobertura e do atendimento;  
II - uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e 
rurais;  
III - seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços;  
IV - irredutibilidade do valor dos benefícios;  
V - eqüidade na forma de participação no custeio;  
VI - diversidade da base de financiamento;  
VII - caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com a 
participação da comunidade, em especial de trabalhadores, empresários e 
aposentados. (BRASIL, 2016 p. 19) 

 

Com isso, a Seguridade Social vinculou as políticas de seguro social, assistência social, 

saúde e seguro-desemprego passa a estar fundada em um conjunto de políticas com vocação 

universal. 

O próprio texto constitucional conceituou no art. 194 a seguridade social como sendo 

um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas 

a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.  

Este mesmo conceito está reproduzido no art. 1º da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991 

que dispôs sobre a organização da seguridade social e instituiu o plano de custeio, além de 

outras providências. 
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Porém, o ponto primordial, que deve ser exposto antes de abordarmos sobre a seguridade 

social, é o conjunto de fatos ou elementos que contribuíram para produzi-la e fortalece-la, para 

que possamos entender seus conceitos e instituições que foram surgindo com o passar dos anos. 

Tomaremos, neste trabalho, como divisor de águas as ideias de Marisa Ferreira dos 

Santos (autora da obra Direito Previdenciário Esquematizado. – São Paulo: Saraiva, 2011) que 

tão bem, estabeleceu uma ordem referente a evolução histórica da proteção social em três fases: 

  

• Assistência pública;  

• Seguro social; 

• Seguridade social. 

 

A primeira fase é caracterizada pela proteção social que objetivava a assistência pública, 

estabelecida nos princípios da caridade e, geralmente, era orientada pela Igreja e, mais tarde, 

por instituições públicas. Quando estavam em situação de vulnerabilidade social, pediam ajuda 

e dependiam da caridade dos demais membros da comunidade. 

Nesta fase, não havia direito subjetivo do necessitado à proteção social, mas mera 

expectativa de direito, uma vez que o auxílio da comunidade ficava condicionado à existência 

de recursos destinados à caridade. A Constituição de 1824, trazia a luz a questão da assistência 

pública, o parágrafo 31 garantia os socorros públicos. Nas palavras de SANTOS: 

 
A desvinculação entre o auxílio ao necessitado e a caridade começou na Inglaterra, 
em 1601, quando Isabel I editou o Act of Relief of the Poor — Lei dos Pobres. A lei 
reconheceu que cabia ao Estado amparar os comprovadamente necessitados. Surgiu, 
assim, a assistência pública ou assistência social. (SANTOS, 2011 p. 33) 

 

Devido as influências da Revolução Francesa, as desigualdades sociais marcantes, 

motivaram à criação de outros sistemas de proteção social para combater os abusos e injustiças 

decorrentes do liberalismo, dentre eles o seguro social. 

Como ponto expressivo da segunda fase, o seguro social para seu cumprimento, tinha 

que ter a participação de empresas seguradoras, que focavam o lucro e administração levava 

em consideração critérios econômicos, com saneamento financeiro, consequentemente, 

forneceu as bases para a criação de um novo instrumento garantidor de proteção em situações 

de necessidade. 

Por último, já na terceira fase, ergue-se a seguridade social com a realização da 

Conferência da OIT (1944), na Filadélfia, que culminou na Declaração de Filadélfia, que adotou 
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orientação para unificação dos sistemas de seguro social, estendendo-se a proteção a todos os 

trabalhadores e suas famílias, abrangendo rurais e autônomos. Esta declaração impulsionou de 

veras a internacionalização da seguridade social porque ficou expresso que o êxito do sistema 

dependeria da cooperação internacional. 

A Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948), trouxe o direito à segurança, 

reconhecendo a necessidade de existência de um sistema de seguridade social. Logo depois, a 

35ª Conferência Internacional do Trabalho, da OIT, em 1952, aprovou a Convenção n. 102, à 

qual denominou “Norma Mínima em Matéria de Seguridade Social”. 

Muitos outros tratados internacionais foram enaltecidos, de modo que a transição do 

seguro social para a seguridade social tinha como mola propulsora a libertação do indivíduo de 

todas as suas necessidades para fins de desfrutar de uma existência digna. 

A evolução constante das técnicas de assistência e seguro sociais, criam uma tendência 

de fusão em busca de uma abrangência mais vasta da cobertura da proteção para indivíduos de 

outros segmentos da sociedade, ao passo que foram inseridos novos tipos de “risco” a serem 

protegidos (não apenas eventos futuros incertos e indesejáveis, mas também situações como a 

maternidade e o nascimento de filhos), além de se incorporarem métodos preventivos na 

conformação desses sistemas. 

É nessa vertente que, a assistência social é fortificada e estruturada como política 

pública perdendo o cunho protetivo, característica marcante do sistema previdenciária, 

justamente em favor daqueles que não dispõem de capacidade contributiva para se integrar 

àquela rede securitária. Com isso fica mais evidente a busca pelo bem-estar coletivo. 

 
1.2 A Seguridade Social no contexto da LOAS 
 

Durante muito tempo a Assistência Social no Brasil, era pautada como política de 

Estado. Somente na CF de 1988 houve o seu reconhecimento como Política Pública, isto é, 

missão do Estado. Dessa forma, as atuações da Assistência Social por um longo período do 

século XX tiveram como foco o viés meritocrático, assistencialista e filantrópico. SANTOS 

(2011) descreve “O dever constitucional imposto aos Poderes Públicos e à sociedade demonstra 

que a solidariedade é o fundamento da seguridade social”. 

Neste sentido, a Assistência Social passou a fortalecer a Seguridade Social, como 

política de proteção social, juntamente com a Previdência e a Saúde. Com isso, foram 

estabelecidos meios de proteção social não contributiva, enquanto direito dos cidadãos em 

situação de vulnerabilidade social.  
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De acordo com a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a 

organização da assistência social: 
 

Art. 2º A assistência social tem por objetivos: I – a proteção social, que visa à garantia 
da vida, à redução de danos e à prevenção da incidência de riscos, especialmente: a) 
a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; b) o amparo 
às crianças e aos adolescentes carentes; c) a promoção da integração ao mercado de 
trabalho; d) a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de 
sua integração à vida comunitária; e e) a garantia de um salário-mínimo de benefício 
mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de 
prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. (BRASIL, 2016 p. 
08) 
 

Somente nos art. 203 e 204 da CF de 1988, a Assistência Social passou a ser 

regulamentada pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) - nº. 8742, de 07/12/93, que 

desencadeou e estruturou três condições resolutivas de sua eficácia: a elaboração da Política de 

Assistência Social, sua corporificação em um Plano de Assistência Social e sua viabilização 

por meio de um Fundo de Assistência Social. De acordo com a CF: 

 
Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente 
de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: I – a proteção à família, à 
maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; II – o amparo às crianças e 
adolescentes carentes; III – a promoção da integração ao mercado de trabalho; IV – a 
habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua 
integração à vida comunitária; V – a garantia de um salário mínimo de benefício 
mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir 
meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme 
dispuser a lei. (BRASIL 2016 p. 20) 

 

A partir desta referência que se inicia efetivamente a normatização dos benefícios 

monetários que não exigem contribuição, assim como dos serviços sob responsabilidades desta 

política, buscando assegurar a ampliação da sua oferta e uma clara definição das proteções 

públicas a serem garantidas. 

A assistência social é mais uma forma de proteção ao indivíduo na sociedade. Tem 

previsão legal na Constituição Federal nos art.s 203 e 204 e, apesar de não trazer sua definição, 

fornece vários elementos para tanto, como: ser um conjunto de atividades particulares e estatais 

direcionadas para o atendimento dos hipossuficientes, consistindo os bens oferecidos em 

pequenos benefícios em dinheiro, assistência à saúde, fornecimento de alimentos e outras 

pequenas prestações. Não só complementa os serviços da Previdência Social, como a amplia, 

em razão da natureza da clientela e das necessidades providas. 

A assistência social tem por objetivo proteger a família, a maternidade, a infância, a 

adolescência e a velhice; promover a integração ao mercado de trabalho, a habilitação e 
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reabilitação das pessoas portadoras de deficiência, e a promoção de sua integração à vida 

comunitária, bem como do pagamento de benefício de prestação continuada às pessoas 

portadoras de deficiência ou a idosos que não possam manter sua própria subsistência ou de tê-

la provida por sua família. Vale destacar que 

 
[...] a LOAS veio para corrigir isto. Ela não pode falar só com alguns técnicos, com 
notáveis ou com dirigentes de organizações. Ela deve ser pedagógica e 
democraticamente compelida, a dialogar com a população na ação, na decisão e na 
avaliação. Sua educação democrática não permite conceder que dirigentes falem pelos 
usuários (SPOSATI, 2004, p.17) 

 

LEITE, 1992 afirma que seguridade social compreende aos parâmetros que o Estado 

deve adotar por compromisso constitucional para “atender à necessidade que o ser humano tem 

de segurança na adversidade, de tranquilidade quanto ao dia de amanhã” (LEITE, 1992, p. 17). 

Com a LOAS a Assistência Social, tornou-se uma política de Estado, buscando então a 

universalização dos direitos. Tendo como embasamento uma concepção teórica, cuja ação é 

transformada em políticas condizentes às necessidades dos usuários e beneficiários. 

A Assistência Social tem como princípios informativos a gratuidade da prestação e 

basicamente a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, bem 

como aos deficientes e a reintegração ao mercado de trabalho daqueles que necessitarem. Note-

se que a diferença primordial entre as atividades da saúde e da assistência social, é que esta tem 

um espectro menor, ou seja, a saúde tem o caráter de universalidade mais amplo do que o 

previsto para a assistência social.  

Logo, a assistência social visa garantir meios de subsistência às pessoas que não tenham 

condições de suprir o próprio sustento, dando especial atenção às crianças, velhos e deficientes, 

independentemente de contribuição à seguridade social.  

A mais autêntica forma de assistência social é a prevista no art. 203, V da Constituição 

Federal, onde fica garantido o valor de um salário mínimo mensal à pessoa portadora de 

deficiência e ao idoso que comprovem não ter meios de prover a própria subsistência, ou tê-la 

provida por sua família (CORRÊA, 1999). 

Enquanto ação do Estado, a Assistência Social configurou-se, até os anos 1980, como 

uma ação paliativa, pontual, fragmentada, secundária, marginal. Se quer merecia o estatuto de 

política social. Era um campo de ação marcado por ações pobres, precárias, para a parcela da 

população a quem a sociedade capitalista nega os direitos mais elementares à sobrevivência. 

Diante da forma como se caracterizou historicamente as ações públicas de 

enfrentamento à pobreza no Brasil, Yazbek (1993, p. 50-51) chama atenção para o que 
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considera de distorções nesta área: “seu apoio, muitas vezes, na matriz do favor, do 

apadrinhamento, do clientelismo e do mando, formas enraizadas na cultura política do país, 

sobretudo no trato com as classes subalternas (...); sua vinculação histórica com o trabalho 

filantrópico, voluntário e solidário dos homens em sua vida em sociedade (...); sua conformação 

burocratizada e inoperante, determinada pelo lugar que ocupa o social na política pública e pela 

escassez de recursos para a área”. 

A partir da Constituição de 1988 e da Lei Orgânica da Assistência Social ( LOAS - Lei 

n.º 8742 de 7 de dezembro de 1993), a assistência tornou-se uma política de responsabilidade 

do Estado, direito do cidadão e, portanto, uma política estratégica no combate à pobreza e para 

a constituição da cidadania das classes subalternas. Ao mesmo tempo, assim como em outras 

áreas de política pública, de acordo com as definições legais, a gestão desta política, passa a ser 

efetivada por um sistema descentralizado e participativo, cabendo aos municípios uma parcela 

significativa de responsabilidade na sua formulação e execução. 

Assim configurada, abriu-se para a assistência social, juntamente com a saúde e a 

previdência social, a possibilidade de se constituir como política pública de seguridade social, 

direito do cidadão e dever do Estado. Este aparato jurídico, ao ser aprovado, sinalizava para a 

superação da assistência social como benemerência, assistencialismo e para sua afirmação 

como política social. 

Embora a preocupação do homem sempre esteve voltada para a criação de regras e 

técnicas de proteção social, visando a reparação de danos que vulnerem os indivíduos de uma 

mesma coletividade, bem como à prestação de assistência aos necessitados; seja por 

contribuições de seus membros por organização de mutualismo, seja por intervenção do Estado; 

foi na Alemanha, somente no ano de 1883, que surgiu o primeiro sistema de seguro social. 

De fato, até o século XIX, as normas de assistência eram esparsas, não compondo um 

sistema efetivamente coordenado. Em 17 de novembro de 1881, Otto Von Bismark 

materializou a ideia da criação de um direito de previdência social, apresentando o projeto de 

seguro, que fez nascer, na Alemanha, diversas leis que regulamentavam situações 

contingenciais de enfermidade, acidentes do trabalho, invalidez; criando o sistema do seguro 

operário no mesmo ano. 

Após este período, outros países seguiram as ideias da Alemanha e criaram legislações 

semelhantes, como a França em 1898, que aprovou a lei de acidentes do trabalho, e a Inglaterra 

em 1907, que regulamentou regras de proteção à velhice e acidentes do trabalho. 

Em 1919, os países signatários do Tratado de Versalhes enfatizaram a necessidade do 

seguro social obrigatório, porém somente após a Primeira Guerra mundial os demais países 
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acolheram a ideia de seguro social como medida de proteção dos riscos que submetiam os 

indivíduos abrangidos por este seguro obrigatório. 

Daí em diante, o seguro social se espalhou para o mundo todo com o “Social Security 

Act”, dos Estados Unidos, o qual deu origem a expressão seguridade social. A fase que pode-

se dizer contemporânea, cuja característica principal é denotada pela preocupação de levar a 

Previdência além das classes assalariadas, estendendo-a dentro do possível para a população 

em geral, ganhando com isto um sentido mais amplo, teve seu início em 1942, na 1ª Conferência 

Sul-Americana de Seguro Social; em 1944 na 26ª Sessão da Conferência Internacional do 

Trabalho na Filadélfia; e na Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, salientando 

o dever do Estado em atentar-se à seguridade social (BOCCHI JUNIOR, 2003). 

No Artigo 1º da LOAS a assistência é assim definida: “A assistência social, direito do 

cidadão e dever do Estado, é política de Seguridade Social não contributiva, que provê os 

mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da 

sociedade para garantir o atendimento às necessidades básicas”. 

Alguns elementos parecem centrais no texto da LOAS: a afirmação da assistência social 

como política de seguridade social, a noção de mínimos sociais e a gratuidade dos serviços e 

benefícios. Estas e outras definições da referida lei e da Constituição de 1988 no campo dos 

direitos sociais, “equiparam o Brasil aos sistemas se critérios das sociedades desenvolvidas” 

(MOTA, 1995, p. 142). 

Contudo, trata-se de uma incorporação tardia e em uma conjuntura marcada por 

reformas que argumentam a necessidade da adequação da seguridade social brasileira às 

exigências do ajuste neoliberal (OLIVEIRA, 2003). Diante disso, a seguridade social 

conquistada em 1988 parece já nascer condenada ao fracasso, pela total ausência de condições 

objetivas para a sua efetivação. 

O fracasso ou não, no entanto, não está dado à priori. Conforme Mota (1995, p. 143) o 

exercício dos direitos sociais “é sempre condicionado por processos sociais reais e que não 

estão subordinados aos estatutos legais, mas às relações de força entre as classes”. Assim, é 

preciso considerar que as conquistas legais significam apenas um passo em direção a sua 

efetivação. Isto exige, dos que não acreditam no fim da história, a capacidade de desvendar o 

momento presente e “ousar remar contra a corrente”, sem perder de vista a natureza estrutural 

das situações de pobreza e indigência da maioria da população brasileira. 

Nesta perspectiva é que se coloca a pertinência do debate acerca de “mínimos sociais” 

explicitada no texto da LOAS, sobretudo no sentido de contrapor esta noção às ideias 

neoliberais que defendem a redução da responsabilidade pública com as desigualdades sociais. 
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Contra a opção neoliberal por mercantilizar serviços sociais que são direitos constitucionais, 

Vieira (1998, p. 19) argumenta que “países desenvolvidos asseguram mínimos sociais porque 

sabem que esta é uma forma de conter o processo de aprofundamento da miséria. 

 

1.3 A Contribuição do SUAS para a gestão da política de Assistência Social no BRASIL 

 
Para entender a PNAS faz-se necessário o conhecimento acerca de sua gestão, que estar 

relacionado com pacto federativo, pelo qual devem ser detalhadas as atribuições e competências 

dos três níveis de governo para dispor as ações sócio assistenciais que estejam em concordância 

com a legislação que está na LOAS e na Norma Operacional Básica da Assistência Social 

(NOB). 

A normatização indica inovações, em especial no campo da gestão desta política, que 

deve ser descentralizada, ou seja, organizada e articulada a partir de uma gestão democrática 

(BRASIL, 2004). 

A Política Nacional de Assistência Social (PNAS/2004), visa os princípios e diretrizes 

da LOAS e da C. F., destinados a assistência social, orientando as três esferas de governo 

Federal, Estadual e Municipal.  

A PNAS apresenta a proteção social conforme: segurança de sobrevivência, 

compreendendo a segurança de rendimento e de autonomia; segurança de acolhida e de 

convivência familiar. Neste sentido, para efetivação da proposta da PNAS é necessário à 

implementação de um sistema integrado de ações, configurado em um regime próprio de gestão.  

Em abril de 2005 é instituída a Norma Operacional Básica (NOB/SUAS), a qual, 

“disciplina a gestão pública da Política de Assistência Social, no território brasileiro. Sendo 

exercida de modo sistêmico pelos entes federativos, em consonância com a Constituição da 

República de 1988[...]” (PNAS, 2004, p.85). 

Desde que o texto da C.F. de 88 foi promulgado, forças sociais do país empenham-se 

na tarefa de projetar a Assistência Social no campo do direito social, o que implica na 

responsabilização do Estado. 

Podemos perceber que a política de assistência social brasileira, até a sua consolidação 

passou, e passa, por momentos de avanços e retrocessos. Podemos citar como avanços a 

aprovação da Política Nacional de Assistência Social – PNAS em 2004, que dispõe para a 

construção de um Sistema Único de Assistência Social (SUAS), configurando- o como uma 

estratégia de construção de um sistema de proteção social. 
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Para Yasbek (2004) os pontos valorosos desse sistema são, a integração das 

necessidades da sociedade na área da assistência social, a noção de território e a centralidade 

da família e de sua proteção integral, como podemos ver no seguinte trecho: 

 
O SUAS, cujo modelo de gestão é descentralizado e participativo, constitui-se na 
regulação e organização em todo o território nacional das ações socioassistenciais. Os 
serviços, programas, projetos e benefícios têm como foco prioritário a atenção às 
famílias, seus membros e indivíduos e o território como base de organização, que 
passam a ser definidos pelas funções que desempenham, pelo número de pessoas que 
deles necessitam e pela sua complexidade. Pressupõe, ainda, gestão compartilhada, 
co-financiamento da política pelas três esferas de governo e definição clara das 
competências técnico-políticas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com 
a participação e mobilização da sociedade civil e estes têm o papel efetivo na sua 
implantação e implementação. (PNAS, 2004, p. 32- 33). 

 

Logo, este sistema de gestão da Política de Assistência Social, preserva então as 

particularidades existentes entre os municípios e a realidade da população urbana e a rural. 

Detalha o papel das instâncias de articulação, pactuação e deliberação, define os níveis de 

gestão dos municípios de acordo com a proteção social que é ofertada (básica e especial). 

Com o estabelecimento o foco muda da pobreza para as condições de vulnerabilidade e 

risco social em que se encontra os cidadãos. Objetivando assim, identificar os problemas sociais 

na sua essência, sanando as necessidades de cada município e ampliar com eficiência os 

recursos financeiros e a cobertura social. 

Assim o SUAS pode ser definido nas ideias de LOPES (2006): 

 
O Sistema Único de Assistência Social, em construção no país, é a materialização de 
uma agenda democrática cuja biografia tem raízes históricas nas lutas e contradições 
que compõem esse direito social, que foram e são objeto da atenção de intelectuais, 
da atuação de militantes e da ação de trabalhadores sociais em todo o país. Esse 
processo histórico de alguma duração, perto de quatro décadas, continua a requisitar 
muita atenção, já que aparece como referência para a montagem da nova condição da 
política de assistência social em curso. Esta justa “retrovisão” assessora o 
enfrentamento dos desafios colossais que envolve o projeto e o processo desse inédito 
sistema e garante a manutenção do seu compromisso central, que é solapar o flagrante 
desmonte do sistema de direitos sociais arduamente conquistados, que andava em 
curso no Brasil até 2003. (LOPES, 2006, p. 77). 
 

 
O que reafirma o caráter do SUAS, que é garantir a igualdade no acesso aos bens e 

serviços, através de uma rede de proteção social hierarquizada, que relaciona serviços e 

políticas sociais dando rigidez ao processo de inclusão social das classes populares. 
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2. METODOLOGIA 

 

A realização de uma pesquisa científica nos leva a empreender por caminhos, por vezes, 

poucos explorados ou em alguns casos mais explorados, no entanto cabe ao pesquisador dar a 

sua interpretação, atribuir valor e descrever tudo que foi percebido e vivenciado durante o 

percurso. Logo, para que se responda a questão de pesquisa e atenda os objetivos gerais e 

específicos propostos nesta dissertação, faz-se necessário a utilização de métodos de pesquisas 

e instrumentos de coletas eficientes. 

Por se tratar de um estudo que traz consigo o descortinar de uma temática 

constantemente discutida nos médios acadêmicos e políticos, esta pesquisa teve um viés 

exploratório, uma vez que esse tipo de metodologia é desenvolvida com o objetivo de 

possibilitar uma visão ampla acerca de determinado assunto.  

Oliveira (2014, p. 65) orienta a utilização da pesquisa exploratória quando se objetiva 

conhecer uma determinado de maneira mais global. Tal estudo pode se dar através de um 

levantamento bibliográfico, leitura e análise de documentos. Ainda conforme a mesma autora 

(idem, 2014, p. 65): 

 
Portanto, esse tipo de pesquisa desenvolve estudos que dão uma visão mais geral do 
fato ou fenômeno estudado. Em regra geral, um estudo exploratório é realizado 
quando o tema escolhido é pouco explorado, sendo difícil a formulação e a 
operacionalização de hipóteses. Muitas vezes, esse tipo de estudo se constitui em um 
primeiro passo para realização de uma pesquisa mais aprofundada. 

 

 Para dar o prosseguimento aos estudos, primeiro foi realizada uma lista de temáticas 

que se relacionam à grande área da Assistência Social e, por fim, selecionados autores e textos 

que serviram de base para as discussões. 

Todo o material foi buscado no Google Acadêmico e retirado de plataformas digitais e 

repositórios universitários, a partir das seguintes palavras-chaves: 

 

• Assistência Social 

• SUAS – Sistema Único de Assistência Social 

• Seguridade Social 

• LOAS - Lei Orgânica da Assistência Social 

 

Por tratar-se de um estudo baseado em publicações, impressas e digitais, o mesmo 

é caracterizado como bibliográfico e desenvolve-se a partir de um olhar qualitativo. 



16 
 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 Baseados nos dados encontrados durante a pesquisa, apresentamos, em números, como 

se deu a apresentação da Seguridade Social com dados dos últimos anos e quais os gastos que 

essa garantia promoveu ao governo. 

 Abaixo, apresentamos os gatos para com a Previdência Social e a Assistência Social 

no Brasil, com dados de 2018. 

 

 
Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional 

 

 Podemos perceber que, o valor destinado à Assistência Social ainda é bem menor do 

que outras áreas, mas tenhamos em mente que esse recursos são voltados para a população 

ainda ativa. Enquanto a Previdência Social é apresentada tanto para ativos, como inativos. 

 Em contrapartida, além dos próprios trabalhadores e contribuintes, há o valor que é 

desenbolsado pelo próprio governo para a manutenção de serviços, oferta de vários programas 

asociais e a complementação de aposentadorias e/ou auxílios, como podemos analisar no 

gráfico abaixo. 
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Fonte: Secretaria da Previdência 

 

 Como podemos perceber pelos gráficos apresentados, há sempre a investida do governo, 

mas devemos ter em mente que os valores aplicados são arrecadados mediante impostos e 

contribuições dos próprios contribuintes/profissionais que trabalham e mantêm a retirada dos 

valores diretamente do recebimento. 

 Existe a preocupação em manter-se firme na contribuição para a promoção de serviços 

essenciais e a arrecadação para a manutenção do sistema previdenciário brasileiro. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O avanço no campo das políticas sociais como direito é fruto do avanço da 

democratização do estado brasileiro, e de modo em especial dos trabalhadores. Todavia, em se 

tratando, da Política Nacional de Assistência Social, os profissionais deste campo de atuação 

têm contribuído efetivamente nesse processo de enfretamento das tamanhas desigualdades 

socioeconômicas que demarcam a sociedade brasileira historicamente. 

Entretanto, novos desafios são produzidos a partir da vivência do cotidiano da atividade 

profissional. Podemos observar que, há por um lado, maior reconhecimento da relevância do 

profissional do Serviço Social a partir da LOAS/NOB/SUAS. Por outro lado, há desafios e 

questionamentos sobre o real avanço da ampliação da cidadania, ou seja, em que medida a 
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atividade dos assistentes sociais tem possibilitado o aumento da capacidade protetiva da 

família? Quais são os resultados desse trabalho? Qual a materialidade do Projeto Ético-Político 

Profissional no interior do SUAS? 

O SUAS vem para ratificar o papel do Estado como provedor de direitos e deveres para 

o cidadão. E vai mais além, prescreve a intenção de ampliação de direitos para o cidadão, como 

também tem como objetivo “o esforço de romper com o modelo de concepção neoliberal 

implantado no Brasil”. (REDE SUAS, 2007, p. 13). 

Portanto, acreditamos ser necessário a realização de estudos investigativos nesse campo, 

que possam dá visibilidade às atividades dos profissionais dos CRAS, tendo como fio de análise 

tanto o ponto de vista do trabalho efetivamente realizado como às avaliações e alcances da 

política de assistência social do ponto de vista dos usuários desse serviço. 
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