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    I CONGRESSO INTERNACIONAL DE POLÍTICA SOCIAL E SERVIÇO SOCIAL: 
DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS 

 

POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E “USUÁRIOS”: O LUGAR 
DE SUJEITOS DE DIREITOS 

 
                                                     Leda Regina de Barros Silva1    

RESUMO 

Este artigo tem como objetivo refletir sobre o paradoxo do lugar 

de sujeitos de direitos atribuídos aos usuários das políticas 

sociais públicas, com o destaque dado ao campo da 

assistência social após a sua constituição como política 

pública, dever do Estado, direito do cidadão.  Embora esse 

debate esteja presente na literatura do Serviço Social, essa 

temática se faz relevante por entendermos que a política de 

Assistência Social ainda carrega desafios teóricos e práticos, 

sobretudo porque em sua base político-institucional são 

mantidos fortes indícios do entrelaçamento do paradigma da 

filantropia com o paradigma da cidadania e do direito.   

Palavras-chave: Política de assistência social; Usuários; 

Sujeitos de direitos. 

 

 

                                               ABSTRACT 
This article to refletct on the paradox of the place of subjects of 
rights assigned to users of public social policy, highlighting the 
field of social welfare after its constitution as public policy, the 
state’s duty, citizen’s right. Although this debate is present in 
the literature of social work, this issue is relevant because we 
believe that social assistance policy still carries theoretical and 
practical challenges especially since in its political and 
institucional bases are kept strong intertwining of evidence of 
philanthropy paradigm with the paradigm of citizenship and law. 
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1 INTRODUÇÃO  

A diversificação do público-alvo da assistência social confirma o pressuposto de que 

a reprodução da pobreza e de variadas formas de empobrecimento se vincula ao processo 

de acumulação do capital, em contextos de reprodução contínua de uma superpopulação 

relativa, reiteradamente colocada como excedente à capacidade de absorção do mercado 

de trabalho. Em plena segunda década do século XXI, dentre as várias questões que se 

colocam, a que mais se destaca na presente proposta de análise é o lugar de sujeitos de 

direitos atribuídos aos “usuários” da política de Assistência Social.  

Neste artigo nos propomos, na primeira e segunda parte, a refletir sobre alguns 

traços do perfil da pobreza, da desigualdade, das categorias e nomenclaturas atribuídas aos 

usuários das políticas assim como apreendem o que recebem segundo os relatos das 

famílias inseridas nos programas de enfrentamento da pobreza no município de Campos 

dos Goytacazes, RJ. Em ambas as partes, contamos com as contribuições de Maranhão 

(2008); Sposati (2006;2007); Yazbek (2006) e Menezes (1998). Por fim, as considerações 

finais apontam para a necessidade e possibilidades de aprofundamento do tema no âmbito 

da gestão institucional, da pesquisa acadêmica e dos espaços de participação e 

organização política dos “usuários”.  

  

 1 “USUÁRIOS” E SUJEITOS DE DIREITOS NA CONTEMPORANEIDADE: PARADOXOS 

NA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  

        As características e o perfil contemporâneo dos usuários da política de Assistência 

Social na proteção social básica sugerem que se retomem alguns conceitos que poderão 

auxiliar a reflexão. Os conceitos que nos permitem uma aproximação dessa população 

podem ser derivados da noção de superpopulação relativa ou exército industrial de reserva. 

Para que essa identificação seja feita de forma adequada ao presente propósito, faz-

se necessário compreender as principais determinações e explicações do conceito de 

superpopulação relativa.  

Até que ponto e quando essa categoria, mesmo que trazida para o tempo atual pode 

esclarecer a situação dos usuários da assistência social? 
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         Nos últimos 20 anos, grande parte desses segmentos sociais vem sendo 

progressivamente absorvido pelas políticas sociais de enfrentamento da pobreza, 

especialmente pela política de assistência social, supostamente - no marco da legislação 

induzida pela Constituição de 88 – como sujeitos de direitos. Sabe-se, no entanto, que a 

herança de subalternidade legada pela escravidão, pelo racismo e pela desigualdade parece 

ser mais um obstáculo à sua libertação e emancipação política.  

A cultura herdada e reforçada pela institucionalidade dos programas sociais 

contribuiria para a continuidade do processo de aceitação da ideia de que são responsáveis 

por sua própria situação, mas de fato, produzida por determinantes estruturais. 

O exame desse padrão está referenciado à premissa de que uma das bases 

históricas para a construção da dominação capitalista brasileira e do lugar ocupado pelo 

social foi e tem sido a configuração de referências ideológicas e de práticas necessárias à 

instituição de um padrão de desenvolvimento, considerado responsável pelas inflexões 

chaves no conjunto das políticas sociais brasileiras, especialmente na assistência social2. 

Embora não se observem, na literatura que discute os temas do trabalho e da 

pobreza, distinções substanciais sobre o trabalhador que vive a pobreza e os que vivem o 

empobrecimento, considera-se necessário trazer alguns elementos para se pensar esta 

relação.  

Mesmo que ambos sejam vinculados às mesmas bases estruturais das relações 

sociais – no caso brasileiro, as fases colonial-escravocrata e capitalista - o processo de 

empobrecimento diz respeito ao trabalhador assalariado que perde, a cada tempo, o poder 

de valorização de sua força de trabalho advindo de sua condição de assalariado, e, mesmo 

nesta condição, é obrigado a submeter-se a condições precárias de reprodução social – 

residem na periferia, distante do local de trabalho e dos equipamentos coletivos de saúde, 

de educação e transporte, com infraestrutura precária, tanto nestas áreas como de 

saneamento básico.  

Quanto a viver e reproduzir a pobreza, são todos aqueles que trabalham e lutam pela 

sobrevivência, quase no nível fisiológico, e têm suas trajetórias repassadas de geração a 

geração, acrescidas do agravante de terem suas vidas vinculadas à informalidade e todas 

as formas de reprodução social, precarizadas e/ou ausentes. Vale reiterar que a 
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informalidade é constitutiva do padrão de acumulação capitalista, portanto, trata-se de 

relações intimamente atreladas às formas de controle do capital. 

Essa questão, embora não tenha relações diretas com a história da ajuda e da 

assistência social, sabe-se que, na contemporaneidade, tem profunda interferência na sua 

reconfiguração, no redimensionamento da política social brasileira, tanto no debate como 

nos rumos concretos que lhe vem sendo dado. 

O problema não se encontra apenas na atenção dada à pobreza e à miséria 

enquanto categorias para refletir e analisar as políticas sociais, mas, sobretudo, na forma e 

no tratamento dado, tanto aos sujeitos que vivem a pobreza, que historicamente se 

submeteram à mesma como aos trabalhadores empobrecidos, ambos renomeados em 

função de suas fragilidades, descontextualizados de suas referências históricas de vida, 

individualizados e responsabilizados pela vida que têm. 

 

1.1  “Usuários” e o Lugar de Sujeitos de Direitos – Qual Direção?   

Minha questão central é saber: a) se as imprecisões conceituais presentes no 

tratamento dado aos usuários da assistência social estão ou não relacionadas aos 

fundamentos teóricos que orientaram a história dessa política e sua posição residual nas 

chamadas políticas sociais de „peso‟ no Brasil; b) ou se essa imprecisão propicia certa 

funcionalidade ao controle dos pobres por parte de instituições, como a igreja, o Estado, o 

capital e a própria sociedade.  

Em se tratando, por um lado, de uma área historicamente marcada por imprecisões e 

indefinições e, por outro, voltada para um conjunto de segmentos sociais - segundo a 

terminologia institucional, como o público-alvo - fragmentados e em contínua expansão, não 

há dúvidas de que este lugar, aparentemente „sem lugar‟, contribuiu para reforçar o lugar 

periférico ocupado por esta área na trajetória das políticas sociais deste país3.  

Embora sejam potencialmente trabalhadores com todas as composições naturais e 

socialmente decorrentes (universo familiar, pais, filhos, avós, irmãos, dentre outros), são 

historicamente marcados pela trajetória da pobreza, e as políticas públicas a eles dirigidas 

                                                           
3
Os estudos de Iamamoto e Carvalho (1982), de Sposati (1986), Yazbek (2006; 2007) e de Menezes 

(1998) são relevantes na literatura do Serviço Social, no trato do tema da assistência social e das 

questões a ela relacionadas.   
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são consideradas pouco impactantes na relação com a redução da desigualdade e ao seu 

aprofundamento estabelecido neste país.  

No discurso oficial, segundo a formalidade legal-institucional, são nomeados por 

ampla generalidade conceitual ainda que sejam considerados como cidadãos de direitos. Os 

objetivos da política de Assistência Social reafirmam esta perspectiva, pois, restritos à 

proteção social fundamentada no amparo, na promoção, na habilitação e na reabilitação, os 

usuários são personificados na legislação social vigente como “família, independente dos 

arranjos feitos”; “pessoas com deficiências”; “crianças”; “adolescentes”; “idosos”; 

“desempregados e subempregados”, dentre outras.  

           Essas segmentações sociais, no âmbito das categorizações teóricas e práticas, são 

cada vez mais naturalizadas e simplificadas, sobretudo porque não interessa ao capital e ao 

Estado relacioná-las à totalidade social. No entanto, o que as une é a condição de pobreza e 

de desigualdade social que determinam e aprofundam a restrição e ausência seja de renda 

e de trabalho e o crescimento das vulnerabilidades e dos riscos sociais a que são sujeitas e 

expostas. 

As categorizações são referências teóricas que nem sempre explicam as condições 

objetivas e materiais de vida. Aliás, parece ser consensual, na literatura do Serviço Social e 

por parte de alguns estudiosos das Ciências Sociais Aplicadas o entendimento e a crítica 

sobre o restrito conteúdo explicativo destas categorias para as condições reais a que estão 

submetidos. 

        Martins (2002) ao analisar a categoria exclusão questiona sua pertinência para explicar 

o universo da pobreza, uma vez que somente considera “situações objetivas de privação, 

mas não nos fala tudo nem nos fala o essencial [...] fala em favor de relações sociais 

existentes, mas inacessíveis a uma parte da sociedade” (MARTINS, 2002, p.43). Essa 

discussão, segundo o autor, “exclui as formas pobres, insuficientes e, às vezes, até 

indecentes de inclusão” (MARTINS, 1997, p.21).  

Sobre a relação que o Estado e a sociedade estabelecem com o processo de 

exclusão e de inclusão, Sposati (2006) chama a atenção para as questões muito próximas 

dos contextos vivenciados pelos usuários dos programas e serviços públicos da assistência 

social, daqueles que ficam desprotegidos pelas políticas de seguridade previdenciária e da 

recorrente ausência de perspectivas de universalização no trato das expressões da “questão 

social” .  
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Territórios, etnias, migração, cidadania são novos ingredientes das 

manifestações de exclusão social, descentrada do econômico e 

recentrada no acesso às políticas públicas, principalmente as sociais, e 

transformadas em lócus do exercício do poder social e político. As 

políticas sociais vão ganhar crescente papel na luta social entre 

sociedade e Estado. A globalização do trabalho expõe as diferenças 

sociais dos países do hemisfério sul, constituindo o que denominamos a 

“exclusão ao sul do Equador”, demarcada pela ausência de um pacto de 

universalização de cidadania, próprio dos países de regulação tardia” 

(SPOSATI, 2006, p. 4). 

          Nesses termos, a autora nos remete ao contexto atual, onde há, de fato, um número 

cada vez mais expressivo de famílias de trabalhadores que se empobreceram, e que são 

incluídos nos programas assistenciais, por critérios econômicos, faixas de renda e 

composição familiar. Ou seja, amplia-se a lógica de perpetuação do domínio do capital 

sobre o trabalho, a agudização da pobreza e da desigualdade traz em seu bojo a redução 

das políticas públicas, dos direitos sociais e da possibilidade de sua ampliação.   

A forma como a inclusão econômica se realiza, especialmente na economia informal, 

e as formas concretas e inseguras de sobrevivência a que são submetidos, demarcam o que 

Martins (1997) denomina de um padrão de inclusão excludente.  

Essas considerações nos levam a compartilhar o entendimento da limitação teórica e 

real do conceito que tende a estabelecer relações estigmatizadas entre os usuários e a 

sociedade. No entanto, o termo é reiteradamente usado pela mídia falada e escrita e pelos 

discursos oficiais. 

Recorro ao depoimento, em uma das entrevistas realizada na pesquisa de campo, 

para confirmar a situação estigmatizada, vivida nos atendimentos públicos, mas, ao mesmo 

tempo, ilustrar a consciência de que o tratamento recebido não correspondia ao que 

esperavam em respeito a eles:  

 

“[...] a gente não sabe dizer por que, mas eu e meus dois irmãos ia muito 

com minha mãe e avó lá nas casas que davam assistência de comida, leite 

e remédio e vi várias vezes [ênfase] as duas sendo tratada com desprezo 

lá, mas elas não baixava a cabeça não. Ouvi muito o pessoal do 

atendimento falar que não faltava trabalho prá gente, tinha moleza nossa, 

porque será isso? [...] até hoje não sei por que faziam tudo aquilo” (C.M, 

2012, grifo nosso) 
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Embora não “soubessem o porquê”, não aceitavam o “como”.4 

Sposati (2007) e Yazbek (2006) dizem se preocupar menos com a nomenclatura 

utilizada na legislação e mais com suas interpretações e disseminação nos variados meios 

institucionais e profissionais.  

Para Sposati (2007) há, 

 

uma atribuição indevida da assistência social ao campo dos pobres e da 

pobreza [...] pois a condição de ser pobre não gera direitos. Mas é a 

condição de ser cidadão que os gera [...] a identidade atribuída de forma 

conservadora e moralista à assistência social, no interior do Estado, nega o 

cidadão e seus direitos (SPOSATI, 2007, p. 441). 

 

O pobre é também cidadão de direitos como qualquer trabalhador. Sposati se recusa 

a olhar a pobreza como uma camada social de não cidadãos, mesmo que esta tenha sido a 

marca de vida daqueles que historicamente foram destituídos dos meios de produção, em 

qualquer formação social. Daí reiterar a concepção da assistência social como uma política 

de direitos de cidadania, que deve ser prestada a todos que dela necessitar. 

Outro aspecto que preocupa Sposati (2007) é a cultura social e política dominante, 

na sociedade brasileira, quanto à destinação de recursos públicos aos segmentos que vivem 

a pobreza. 

 

Há um simbólico arraigado à cultura social e política brasileira que sugere 

ser a assistência social a área de governo que autoriza aos necessitados, 

de preferência aos mais necessitados, o “acesso gratuito” a bens para sua 

subsistência. A exemplo, se o leite é distribuído pela política de saúde, ele 

                                                           
4
 Estas percepções e aparentes formas de submissão foram apreendidas pela pesquisa coordenada 

e estudos realizados por Sposati (1995); Yazbek (2006) e Menezes (1998). Retomada por alguns 

pesquisadores, estudiosos do tema e também neste artigo, a reorientação do debate sobre a 

pobreza e a assistência social a partir do paradigma da cidadania, contribuiu para a sua redefinição 

como política pública no contexto de discussão do projeto da Lei Orgânica da Assistência Social.  

As autoras participaram de todo o processo de redefinição da assistência social como política 

pública de direito, e, junto a outros profissionais e setores organizados da sociedade civil e de 

movimentos sociais, contribuíram para o debate desta perspectiva, em substituição ao paradigma 

da filantropia.  
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tem sua entrega ao usuário como parte de um programa nutricional, dentre 

outros objetivos, mas se o mesmo leite é distribuído pelo serviço público de 

assistência social, essa entrega é entendida como doação, auxílio ou ajuda 

(SPOSATI, 2007, p.444) 

 

Yazbek (2006) discute a camada social constituída pelos pobres como parte 

integrante da classe trabalhadora, na condição de classe subalterna, em função da trajetória 

de vida, de trabalho e de pobreza a que foram submetidos historicamente.  

Dentre as suas preocupações, a de maior destaque foi sobre o papel da assistência 

social na conformação da identidade subalterna. A autora questiona em que medida o 

campo assistencial poderia constituir-se em espaço de protagonismo para os subalternos e 

qual seria a relevância das ações assistenciais para os “assistidos”.  

Seu estudo, publicado no livro Classes Subalternas e Assistência Social (2006), foi 

realizado através de pesquisa de campo junto ao público - alvo dos programas e serviços 

assistenciais e tem o mérito de considerar o universo da pobreza pelas carências materiais 

e sua multidimensionalidade, sem perder de vista as expectativas sobre os direitos. 

Propondo a necessidade de estudos sobre os usuários da assistência e que se 

desenvolvam a partir da perspectiva de sujeitos de direito, Sposati (2007) critica abordagens 

que se limitam ao binômio dominado-dominador que não dão voz ao dominado: “[...] muito 

se tem estudado sobre a dominação e o dominador; todavia, pouco tem dito o dominado, o 

subalterno, sobre si mesmo, sua vida e sua condição [...]”(SPOSATI, 2007, p. 422).  

O pobre e o desvalido requerem que sejam compreendidos na perspectiva da 

totalidade social, considerando-se suas referências históricas, sociais, culturais e políticas. 

Nele se inclui também o trabalhador subempregado e desempregado - situação imposta por 

um sistema que produz a desigualdade - que usufrui dos serviços e benefícios oferecidos 

pelas políticas sociais e assistenciais. O fato de usufruir dos serviços não deve obrigar a 

colocá-lo na posição passiva, de espera. 

A categoria de subalterno, aplicada aos usuários das políticas sociais, é analisada 

por Yazbek (2006) com base no legado de Antonio Gramsci, “por sua expressividade, e por 

dar conta de um conjunto diversificado e contraditório de situações de dominação (YAZBEK, 

2006, p.26).  
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O valor dado por Gramsci (1975) à espontaneidade dos segmentos subalternos 

orientou os estudos de Yazbek (2009) com o entendimento de que os pobres, através de 

sua ação e das estratégias construídas para sua reprodução social, possam se constituir em 

sujeitos de direitos. 

 

Nas análises sobre “Passado e Presente” dos Quaderni del cárcere 

(1975:328-332) Gramsci reporta-se ao o elemento da espontaneidade, 

característico da história das classes subalternas  analisando como essa 

espontaneidade pode ser transformada em direção consciente. [...] a 

espontaneidade é um traço fundamental das classes subalternas que está 

expresso na sua própria visão de mundo. Esta espontaneidade é que 

estabelece o nexo entre o pensar e o agir dos subalternos (o que traz 

implícitos elementos ideológicos conservadores e tradicionais). Conhecê-la 

e dar-lhe uma direção consciente é o caminho que aponta [...] (GRAMSCI, 

1975 apud , YAZBEK, 2009, p. 78).  

 

Nesta direção, Martins (1989 apud Yazbek, 2009) considera a diversidade histórica e 

social dos segmentos submetidos às formas de reprodução da pobreza, e acrescenta: 

[...] a categoria de subalterno é certamente mais intensa e mais expressiva 

que a simples categoria de trabalhador. O legado da tradição gramsciana 

que nos vem por meio dessa noção prefigura a diversidade das situações 

de subalternidade, a sua riqueza histórica, cultural e política. [...]. Por isso 

mesmo, obriga-nos a fazer indagações sobre a reprodução ampliada da 

subalternidade, sobre a multiplicação diferençada dos grupos subalternos. 

Obriga-nos a ter em conta que as esperanças e lutas dos diferentes grupos 

e classes subalternos levam a diferentes resultados históricos, porque 

desatam contradições internas que são apenas contradições principais do 

desenvolvimento do capital, a oposição burguesia-proletariado. Nessa 

perspectiva, a subalternidade ganha dimensões mais amplas. Não expressa 

apenas a exploração, mas também a dominação e a exclusão econômica e 

política [...] (MARTINS, 1989 apud YAZBEK, 2009, p. 98-99).  

 

Do ponto de vista teórico, essa categoria é reveladora de marcas históricas 

obscurecidas, no entanto o uso comum da mesma não só hierarquiza a condição de classe 

e de sujeito como deprecia a dimensão humana e política dos segmentos sociais que vivem 

a pobreza e a desigualdade.  
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Maranhão (2008) trata o conceito de superpopulação relativa e sua recomposição, 

apontando suas afinidades como perfil do público - alvo da assistência, especialmente dos 

programas de enfrentamento da pobreza. 

A questão que me interessa especificamente é a da relação entre o público - alvo da 

assistência social e a dinâmica de recomposição da superpopulação relativa e suas 

expressões nos tempos atuais. 

O conceito é referido às necessidades do capital (em uma de suas fases de 

modernização) de criar e dispor de uma população maior de trabalhadores aptos a 

desenvolverem o trabalho repetitivo, exaustivo e de baixo valor de remuneração, e de uma 

superpopulação que pudesse ficar acima da necessidade imediata de incorporação à 

produção. Maranhão (2008) considera válido retomar as reflexões de Marx (1988; 1999) a 

respeito. 

 

O pensador dizia que tinha a clareza que o movimento histórico do capital 

permitiria que essa superpopulação fosse flutuar de acordo com a dinâmica 

de acumulação. [...] Assim ela cresce ou diminui sempre em conformidade 

com o quadro de reprodução ampliada do capital. Exatamente por isso, 

nomeou de superpopulação relativa (MARANHÃO, 2008, p. 103).  

               Entende-se a “superpopulação relativa como um produto histórico, necessário à 

acumulação e ao desenvolvimento da riqueza no sistema capitalista” (MARX, 1999, p. 734).  

Para Maranhão (2008, p. 103), “a população trabalhadora, ao produzir a acumulação 

do capital, produz, em proporções crescentes, os meios que fazem dela relativamente uma 

população supérflua”. 

Embora a categoria da superpopulação relativa tenha sido pensada no contexto das 

fases do ciclo industrial, na reestruturação produtiva ela assume formas diversas em função 

da dinâmica do mercado de trabalho, em seus processos de atração e expulsão, presentes 

nos setores de serviços e comércio, na maior parte das vezes, ligados à economia informal. 

Para Marx (1988, p. 743)5. “todo trabalhador dela faz parte durante o tempo em que está 

desempregado ou parcialmente empregado”. Esta parece ser uma das características do 

                                                           
5Embora a resposta a esta questão não possa ser dada em caráter definitivo, por requerer incursões 

mais profundas na literatura que trata das mudanças recentes do trabalho, sabe-se que a categoria 

superpopulação relativa guarda relações bem próximas com a caracterização socioeconômica e 

política do público - alvo da política de assistência social.   
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perfil dos usuários da Assistência Social e dos programas de transferência de renda. 

Segundo o autor, a superpopulação relativa não se caracteriza por uma forma única, uma 

vez que é formada por um conjunto de grupos heterogêneos de trabalhadores que se 

encontram em situação de desemprego e/ou parcialmente empregados. As três 

modalidades apresentadas no início da tese, flutuante, latente e estagnada refletem as 

variações, que constituirão, mais cedo ou mais tarde, o público - alvo das políticas de 

seguridade social, especialmente da previdência e da assistência social.  

A análise dos autores sugere que esse público – alvo parece ser melhor, 

caracterizado através das categorias chamadas de “latente” e “estagnada”. Sua forma 

latente parece mais nítida nos grandes centros urbanos. No caso do município de Campos, 

esta nos parece ter maior proximidade. Talvez a história do município, marcada por intensa 

mobilidade da população rural, sistematicamente expulsa do campo para a cidade e se 

localizando nas periferias e favelas, explique sua conformação “latente”. 

A forma “estagnada” inclui os pauperizados e tem sua composição mais complexa. 

Pode-se usar a categoria “estagnada” quando se descreve a parcela de trabalhadores que 

se encontra ocupada, mas de procedência irregular, sem proteção social. No entanto, 

quando se encontram protegidos, vivem a permanente limitação de acesso aos serviços 

públicos.  

Nesta segunda concepção, Maranhão (2008) considera esta modalidade pertinente 

às condições de reprodução dos “trabalhadores que atuam em domicílio”.  Observa-se a 

proximidade com a maioria dos usuários da assistência social. 

No contexto contemporâneo, o perfil do chamado pauperismo ou pauperizado 

aproxima-se, em parte, da superpopulação relativa e estagnada, sobretudo porque esta 

expressa os limites da ausência da dignidade humana. No pauperismo estão os “filhos e 

órfãos dos que vivem na indigência, recrutados para diversos tipos de atividades 

temporárias e pontuais [...]” (MARANHÃO, 2008.p.105). 

Nesta categoria estão também situados os idosos, os enfermos e as pessoas com 

deficiência. O idoso, desprovido de condições materiais para sua reprodução social e por 

parte de sua família, recebe o Benefício de Prestação Continuada (calculado com base no 

piso do salário mínimo nacional).  A pessoa com deficiência também o recebe, desde que 

desprovida de condição de sustento e comprovada a incapacidade para o trabalho.  
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Uma controvérsia importante diz respeito aos idosos comporem ou não a 

superpopulação relativa estagnada. Pesquisas e estudos demonstram que o idoso, ao 

receber benefício assistencial e previdenciário não só se integra à economia de mercado 

como dinamiza a economia das cidades e contribui para a reprodução social da família.  

“[...] meu pai trabalhou muito, não recebeu um vintenzinho depois que 

parou, quase ficou sem força na perna, foi tanto ano de sol e chuva na 

plantação, depois em pé toda a noite no forno quente da caldeira [...] mas o 

governo olhou prá gente, já tem 7 anos com o benefício continuado, e aqui 

em casa, ele e a Bolsa minha e da filha é o que segura a gente, são seis 

boca prá comer [...] se contar com serviço, não tem sempre, tamos é 

ferrado” (C.M, 2011).  

A fala acima é ilustrativa da brutal dívida social do Estado e capitalismo brasileiros, 

acumulada e não paga a várias gerações de trabalhadores deste país. Ao mesmo tempo, 

retrata a auto compreensão da relação de dependência com os programas e benefícios 

sociais.  

2 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As categorizações apresentadas - extraídas da obra de Marx e estudadas por novos 

pesquisadores - e as reflexões a elas relacionadas neste artigo nos parecem pertinentes, 

assim como a fala do usuário ilustrada, reforça e sustenta minha compreensão e 

interpretação, sobretudo nos aspectos levantados no item b acerca das limitações impostas 

pelo Estado e capital à política de Assistência Social, sobretudo na relação que desenvolve 

com os usuários ao reiterar vários traços do paradigma da filantropia. Este é um dos 

componentes centrais que distancia a possibilidade dos usuários construírem o lugar de 

sujeitos de direitos. No entanto, por se tratar de uma relação contraditória e tensionada, é 

deste processo que se abrem os caminhos para o aprofundamento e construção deste 

lugar. 
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