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Fazer a História 

Este momento é resultado de uma trajetória
da política de assistência social, desenhada
com a participação de muitos sujeitos, que há
muitos anos se colocaram como visionários e
iniciaram um processo sério de denunciar um
velho e, ao mesmo tempo, novo direito: a
superação da miséria.



Miséria

A miséria não gera consciência e 
solidariedade, mas gera mais miséria e 
irracionalismo, violência e individualismo 
exacerbado. Ela não cria consciência da 
miséria, e sim miséria da 
consciência.(VIEIRA,1998: 19)

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.techway.com.br/techway/revista_idoso/images/idoso_4.jpg&imgrefurl=http://www.techway.com.br/techway/revista_idoso/fotos/fotos.htm&h=322&w=450&sz=55&hl=pt-BR&start=27&tbnid=U5SN_2S86RpQzM:&tbnh=91&tbnw=127&prev=/images?q="sebasti%C3%A3o+salgado"&start=20&gbv=2&ndsp=20&svnum=10&hl=pt-BR&sa=N
http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://panbagnato.clarence.com/archive/images/Bambina senza terra-accampamento di Chopinzinho-1996 - Foto di Sebastiao Salgado.jpg&imgrefurl=http://lunaninfa.blogspot.com/&h=330&w=220&sz=29&hl=pt-BR&start=29&tbnid=eAndh1u8gT18DM:&tbnh=119&tbnw=79&prev=/images?q="sebasti%C3%A3o+salgado"&start=20&gbv=2&ndsp=20&svnum=10&hl=pt-BR&sa=N
http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.aunamexico.org/imagen/imagenes17_archivos/image018.gif&imgrefurl=http://www.aunamexico.org/imagen/imagenes17.htm&h=271&w=417&sz=36&hl=pt-BR&start=32&tbnid=H08FjwP9e4thtM:&tbnh=81&tbnw=125&prev=/images?q="sebasti%C3%A3o+salgado"&start=20&gbv=2&ndsp=20&svnum=10&hl=pt-BR&sa=N
http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.highrisemarketing.com/djweb/historia/aprendizes/img/sebastiao16p.jpg&imgrefurl=http://www.highrisemarketing.com/djweb/historia/aprendizes/aprendizes.html&h=197&w=300&sz=16&hl=pt-BR&start=36&tbnid=O1_u5pyMm1jRbM:&tbnh=76&tbnw=116&prev=/images?q="sebasti%C3%A3o+salgado"&start=20&gbv=2&ndsp=20&svnum=10&hl=pt-BR&sa=N


Pontos importantes 

• Política Social como espaço contraditório 
de disputa política 

• Trajetória histórica: privativismo na 
Política de  Assistência Social e  a 
transição para a esfera pública 

• Convívio de velhas e novas concepções 
(direito x ajuda)

• Inovação do marco regulatório da CF 
1988



Pontos Principais 

• Significado da seguridade social e sua história 

• Qual a responsabilidade da assistência social 
no contexto da seguridade social 

• SUAS – Aprimoramento da Gestão  

• Quais os desafios na gestão municipal do 
SUAS. 



Seguridade Social na Constituição de 1988



Com a Constituição de 1988 ocorre a 
reformulação formal do sistema de proteção 
social, que incorporou valores e critérios como 
os conceitos de direitos sociais, seguridade 
social, universalização, equidade, 
descentralização político administrativa, 
controle democrático, mínimos sociais, dentre 
outros que passaram a ser categorias chaves 
na construção de um novo padrão de política 
social a ser adotada no Brasil. 



Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República 
Federativa do Brasil:

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II - garantir o desenvolvimento nacional;
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais e regionais;
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, 

raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação.

Seguridade Social na Constituição de 1988



Política de Seguridade Social  Pós 1988

• Novo conceito - direito de cidadania; 
responsabilidade do Estado e foco no 
coletivo.

• Diretrizes constitucionais: Descentralização, 
Universalização e Participação Social .

• Cotexto econômico, político e social à 
época: Crise econômica, frágil democracia 
e a retomada do neoliberalismo 



I CONFERÊNCIA MUNDIAL SOBRE O  
DESENVOLVIMENTO DE 

SISTEMAS UNIVERSAIS DE SEGURIDADE SOCIAL

Discutir a Seguridade Social no marco do 
conceito ampliado, que compreenda, não 
apenas a previdência, mas a assistência 
social, a saúde e o trabalho, 
incorporando também a segurança 
alimentar, econômica e ambiental, a 
educação, a habitação, o acesso à justiça, 
a terra, à água e a outras ações do 
gênero.



I CONFERÊNCIA MUNDIAL SOBRE O 
DESENVOLVIMENTO DE 

SISTEMAS UNIVERSAIS DE SEGURIDADE SOCIAL

a) reconhecer o direito à Seguridade Social como 
um direito humano;

b) contribuir para o fortalecimento dos sistemas 
universais; 

c) identificar conquistas e desafios comuns; 
d) estimular países, governos e sociedades a 

adotarem sistemas universais, integrais e 
equitativos como alternativas válidas, éticas e 
factíveis, orientados à produção de bens 
públicos;



I CONFERÊNCIA MUNDIAL SOBRE O  
DESENVOLVIMENTO DE 

SISTEMAS UNIVERSAIS DE SEGURIDADE SOCIAL
e) analisar as relações do desenvolvimento econômico 

com as estratégias adotadas pelos países em direção à 
erradicação da pobreza e à construção da equidade 
entre classes sociais, gerações, gêneros e etnias;

f) abrir canais de comunicação e cooperação entre 
governos, movimentos e instituições acadêmicas para 
desenvolver políticas, sistemas, serviços e ações, bem 
como capacidades tecnológicas e humanas; e,

g) aportar elementos para a construção de agendas 
nacionais e uma agenda internacional com a finalidade 
de viabilizar o desenvolvimento de sistemas universais 
de Seguridade Social.



Desafios postos para a região 
sul-americana  no Plano Ideológico 

• A necessidade de confrontar os princípios 
liberais que sustentam o individualismo e a 
defesa da propriedade e da acumulação com 
os princípios culturais de ética solidaria, 
includente,  sustentada pela dignidade  
humana,  em todos os cenários da vida 
cotidiana, públicos  e privados.



Desafios postos para a região 
sul-americana no Plano econômico 

É fundamental confrontar  o mito da 
inviabilidade  financeira do universalismo, 
para passar  para uma compreensão social  e 
estatal dos efeitos econômicos  de priorizar a 
seguridade social. Requer construção de 
estruturas tributárias progressivas e 
reorientação da distribuição dos recursos , 
priorizando a intervenção pública, com 
rigoroso controle social estatal e social.



Desafios postos para a região 
sul-americana   no Plano Político 

O elemento central é a democratização 
radical das sociedades. Isto implica afetar 
estrutura dos sistemas políticos de 
representação e de participação  de 
maneira que se possa  transformar as 
instituições estatais e seus espaços 
legislativo, executivo e judiciário.



Desafios postos para a região 
sul-americana no Plano mobilização social 

• O aprofundamento do debate cotidiano sobre 
a universalização mediante novas formas de 
relação entre diferentes sujeitos políticos;

• Identificação de convergências  com a 
construção de unidade política e estratégica 
em âmbito local, nacional, regional e global. 

• A mobilização implica numa participação 
cidadã ativa com novos espaços públicos 
deliberativos  decisórios com capacidade de 
controle social do público.



Proteção Social 

A proteção social pode ser definida 
como um conjunto de iniciativas 
públicas ou estatalmente reguladas 
para a provisão de serviços e 
benefícios sociais visando enfrentar 
situações de risco social ou 
privações sociais.
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Proteção Social 

• A proteção social sob responsabilidade do Estado
teve origem com a criação de mecanismos de
garantia de renda ao trabalhador quando este
estivesse impossibilitado de acessá-la pela via do
trabalho. Este mecanismo foi o seguro social.

• O nascimento da proteção social pública é uma
resposta à questão social.

• Os sistemas de proteção social respondem a 3 
questões: quem será protegido, como será 
protegido, quanto de proteção será garantida.

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.cdautah.org/fotos/projects/exodus01.jpg&imgrefurl=http://www.cdautah.org/projects/humanRights/humanRightsSalgado.html&h=436&w=300&sz=136&hl=pt-BR&start=95&um=1&tbnid=tSXr3ofzmR1DFM:&tbnh=126&tbnw=87&prev=/images?q="+sebasti%C3%A3o+salgado+"&start=80&ndsp=20&svnum=10&um=1&hl=pt-BR&sa=N


Legislação complementar de 
regulamentação da Política de Assistência 

Social
• LOAS - alterada pela Lei do SUAS 12.345/12

• Política Nacional de Assistência Social 

• Norma Operacional Básica 

• Lei 12.101/2009 - certificação da rede não 
governamental 

• Criação do Programa Bolsa Família - 10.836/2004

• Portarias e decretos do MDS

• Resoluções do CNAS - 109/2009 - 16/2010



Principais eixos 

• Princípios e diretrizes da Política de assistência 
social

• Direitos socioassistenciais 

• Seguranças afiançadas (renda, sobrevivência a 
riscos circunstanciais, acolhida, convívio e 
autonomia)

• Funções da Política de Assistência Social 
(Proteção Social, Vigilância Socioassistencial e 
defesa de direitos)



Brasil Colônia 
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Filantropia  Higienista
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Proteção a crianças e adolescentes

Denominado de “Roda” o local onde 
as crianças eram abandonadas, 
posteriormente as mesmas eram 
recolhidas, registradas e cuidadas 
pelas amas, que eram pagas para 
tanto. Este sistema vigorou até 1927, 
sendo extinto pelo Código de 
Menores.



Seguridade como direito 
constitucional 
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• Em seu artigo 5º diz que a União deveria 
prestar “socorros públicos” – quando 
solicitada pelos estados e nos casos de 
calamidade pública;

• restringe o direito a aposentadoria por 
invalidez apenas a funcionários públicos;

• os mendigos e analfabetos eram proibidos de 
votar 



Lei Eloi Chaves

Em 1923, foi promulgada a Lei Eloi Chaves, um 
marco para o início da Previdência Social no 

Brasil. Criam-se as Caixas de Aposentadorias e 
Pensões para os empregados das empresas de 
estrada de ferro do país e também o Conselho 

Nacional do Trabalho. 



Estado Novo - 1930 - 1945
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Criação do CNSS

• Em 1938, inaugura-se um pacto com as elites e instala-se uma 
legislação de controle ao criar o Conselho Nacional de Serviço 
Social. CNSS foi criado pelo decreto 525 de 1º de junho de 
1938

• Com a criação do CNSS ocorreu a primeira grande regulação 
estatal 

• O Conselho Nacional de Serviço Social, foi, portanto, a forma 
de presença da assistência na burocracia do Estado 
republicano, ainda que na função subsidiária de subvenção as 
organizações que prestam amparo social. Assim, atuou como 
forma pautada na ajuda ao setor privado, sem relação direta 
com a população 



campos nos quais as
instituições deveriam atuar

• assistência médica, 
• amparo à maternidade, 
• proteção à saúde da criança,
• assistência a qualquer espécie de doentes, 
• assistência a toda sorte de necessitados e desvalidos,
• assistência à velhice e à invalidez, 
• amparo à infância e à invalidez,
• amparo à infância e à juventude em estado de abandono 

moral, intelectual ou físico, 
• educação pré-primária, profissional secundária ou superior, 

educação 
• reeducação de adultos,
• educação de anormais, 
• assistência a escolares, 
• amparo a trabalhadores intelectuais ou manuais. 
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PÓS-GUERRA (1945- 1964)

Criação do Estado de Bem Estar 
Social na Europa e USA
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DITADURA MILITAR (1964-1984)
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Nova república - 1985- 1990

Redemocratização e a Dívida Social
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Sistema Único de Assistência Social
SUAS

• SUAS se insere numa lógica de gestão de 
políticas sociais adotada pós constituição de 
1988 – sistemas públicos;

• Do ponto de vista de gestão firma-se nos 
pressupostos de organicidade, uniformidade e 
interdependência das ações e serviços dos 
diferentes níveis de governo.    



Sistema Único de Assistência Social
SUAS

• Trata-se de uma associação das novas 
exigências feitas aos Estados nacionais em 
torno da chamada gestão social e da 
necessidade de modernização da gestão 
pública, o que atualmente se faz em torno dos 
Sistemas (SUAS, SUS, SINASE...) 



Seguranças afiançadas pelo SUAS

• sobrevivência (de rendimento e de 
autonomia); 

• acolhida; 

• convívio ou vivência familiar.



Funções do SUAS

• Vigilância Socioassistencial;

• Proteção Social;

• Defesa Social e Institucional.



Eixos estruturantes

• Matricialidade Sócio-Familiar; 
• Descentralização político-administrativa e 

Territorialização; 
• Novas bases para a relação entre Estado e 

Sociedade Civil; 
• Financiamento; 
• Controle Social; 
• Desafio da participação popular/cidadão 

usuário; 
• Política de Recursos Humanos; 
• Informação, o Monitoramento e a Avaliação.



Gestão



Financiamento 

• A participação do Conselho Municipal no processo de 
elaboração, apreciação e acompanhamento da execução 
dos instrumentos de planejamento, ou seja, da proposta 
orçamentária para a área, do Plano de Assistência Social, do 
Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da 
Lei Orçamentária Anual.

• A apresentação regular ao Conselho de Assistência Social 
da execução orçamentária e financeira dos recursos geridos 
pelo Fundo e o desempenho do papel do Conselho na 
apreciação e na aprovação da execução orçamentária.

• A Lei de Responsabilidade Fiscal e a contratação de 
servidores públicos.



Evolução Orçamentária
(Valores em bilhões de R$)

.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

11,4
14,3

18,3

22,6
24,3

29,1

34,3

38,9

43,2

55,1

61,8

5,7
8,3

10,4
12,4

14,8
18,6

20,7
24

26,2

32,8
36,2

MDS

FNAS



Descentralizada

• Com cooperação dos três entes 
federados, mas tendo como foco as 
necessidades dos municípios, na prática 
significa afirmar que o desenho do SUAS no 
município deve ser respeitado pelas demais 
esferas governamentais

• descentralizado também diz respeito ao modo 
como se organiza a rede de serviços no âmbito 
de cada município. (território)



Participativa 

• Funcionamento dos Conselho como 
agentes políticos;

• Ampliação da participação dos 
usuários;

• Democratização no trato da gestão  



Republicana 

• Superação do clientelismo, do 
favoritismo  e do  patrimonialismo;

• competência técnica e política na 
gestão;

• Normas e regras claras definidas de 
forma democrática.



Processos de Gestão

• Planejamento ( diagnóstico);

• Vigilância social.

• Financiamento;

• Monitoramento e avaliação (sistema de 
informação);



Trabalho sociofamiliar 

• Tem por pressuposto que a família em 
situações de vulnerabilidade constitui-
se como sujeito da proteção social.

• A família deve ser fortalecida em seu 
espaço de interlocução social e política 
e receber condições de consolidar a sua 
capacidade protetiva. 



Território 

A dimensão territorial traz elementos 
que permitem uma perspectiva de 
totalidade da questão social: já que 
trabalha não somente com  os aspectos 
das necessidades, como também se 
refere às próprias relações 
estabelecidas entre os sujeitos e seu 
cotidiano de vivência...



Relação entre Estado e Sociedade Civil 
Rede 

• A rede sugere uma teia de 
vínculos, relações e ações entre 
indivíduos e organizações. 

• É um espaço no qual se produz uma 
visão compartilhada da realidade, se 
articulam diferentes tipos de recursos e 
se conduzem ações de forma 
cooperada. 
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Principais desafios 

• Foco no coletivo 

• Universalizar 

• Qualificar a rede de serviços 

• Integrar definitivamente serviços e benefícios

• Aprimorar a Gestão

• Aprofundar a relação entre Estado e Sociedade 
Civil 

• Radicalizar a democratização Ampliar a 
participação social



Aspectos que facilitam a integração do 
trabalho das políticas sociais 

• Visão holística e integralizadora da realidade 
social e do território; 

•Posicionamento político e ideológico dos sujeitos 
operadores desta política de forma convergente;

•Compromisso com a democracia e com a 
transparência;

• Desenvolvimento de um processo de 
mobilização que garanta a participação de todos 
os atores envolvidos na promoção, defesa e 
proteção dos direitos sociais.



Saldo negativo

Fernando Correia Pina 
(poeta português)



Dói muito mais arrancar um cabelo de um 
europeu

que amputar uma perna, a frio, de um 
africano



Passa mais fome um francês com três 
refeições por dia 

que um sudanês com um rato por dia



É muito mais doente um alemão com gripe
que um indiano com lepra



Sofre muito mais uma americana com 
caspa 

que uma iraquiana sem leite para os filhos



É mais perverso cancelar o cartão de 
crédito de um belga

que roubar o pão da boca de um tailandês

http://pdn-pix.alchemedia.com/largepages/03_kevin_carter.html


é muito mais intolerável o xador de uma 
muçulmana

que o drama de mil desempregados na Espanha



é mais obscena a falta de papel higiênico num 
lar sueco

que a de água potável em dez aldeias do Sudão



É muito mais grave jogar um papel ao chão 
na Suíça 

que queimar uma floresta inteira no Brasil



É mais inconcebível a escassez de gasolina na 
Holanda

que a de insulina nas Honduras



é mais revoltante um português sem celular 
que um moçambicano sem livros para estudar



É mais triste uma laranjeira seca num 
kibutz hebreu 

que a demolição de um lar na palestina



Traumatiza mais a falta de uma Barbie de uma 
menina inglesa que a visão de um assassino do 

pai de um menino ugandês



E isto não são versos, isto são débitosNuma
conta sem provisão do ocidente



Obrigada 

marialuizarizzotti@gmail.com


