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Sistema Único de Assistência Social (SUAS): orçamento e outros desafios
para o combate à pobreza e desigualdades

Resumo: O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) tem como função, dentro da Seguridade
Social, proteger e atender as populações de maior vulnerabilidade. Uma das maneiras de
analisarmos a efetividade das políticas assistencialistas é através do seu orçamento. O objetivo
deste artigo é refletir sobre dados do orçamento dos últimos anos destinados ao SUAS e sua
efetividade no combate à pobreza. Os dados avaliados foram obtidos através da Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua submetida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) e no site Portal da Transparência da Controladoria Geral da União. Identificamos
que o orçamento do SUAS apresenta gradual aumento nos últimos seis anos, porém com
importantes ressalvas. Isso porque dentro do orçamento destinado às Políticas de Assistência
Social (PAS) houve valores excepcionais provenientes do Auxílio Emergencial devido período
pandêmico da Covid-19 no Brasil. Foi possível, no entanto, identificar redução do orçamento
destinado às Ações de Proteção Básica e Especial; assim como alarmante aumento da população
vivendo em situação de pobreza. Conclui-se que os programas de transferência de renda podem
atenuar os índices de pobreza, porém sem medidas e estratégias amplas de aumento das
estruturas de proteção, real política econômica favorável do mercado interno e política de
valorização real do salário mínimo não atingiremos níveis satisfatórios de erradicação da pobreza e
redução das desigualdades.

Palavras-chave: Pobreza, orçamento, Sistema Único de Assistência Social.

Abstract: The Single Social Assistance System (SUAS) has as mission, within Brazilian Social
Security, to protect and assist the most vulnerable populations. One of the ways to analyze the
effectiveness of welfare policies is through their budget. The purpose of this article is based on data,
reflect on recent years the budget allocated on SUAS and its effectiveness in combating poverty. The
data evaluated were obtained through the National Household Sample Survey (PNAD) continuous
submitted by the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE) and on the website
Transparency Portal from Comptroller General of the Union. We identified that the SUAS budget
shows a gradual increase in the last six years, but with important caveats. This is because within the
budget allocated to Social Assistance Policies (PAS) there were exceptional amounts from
Emergency Aid due to the pandemic period of Covid-19 in Brazil. It was possible to identify reduction
in the budget allocated to Basic and Special Protection, and alarming increase in the population
living in poverty. It is possible to conclude that programs focused on income transfer can mitigate
poverty rates, but without broad measures and strategies which increase protection structures, a real
economic policy that supports the internal market and a real minimum wage guarantee policy, we will
not reach the levels poverty eradication and inequalities reduction.

Keywords: Poverty, budget, Unified Social Assistance System.



Introdução

As políticas públicas podem influenciar em diversos campos, principalmente nos

cenários de grandes desafios sociais, como é o caso das políticas de Assistência Social,

gerando necessidade de compreensão, análise, discussão e suas ações. Neste contexto, o

presente artigo realiza uma análise contextualizada do Sistema Único de Assistência

Social (SUAS), considerando o orçamento público destinado a esta área, articulando-a

ainda com estudos que estão sendo desenvolvidos sobre o combate à pobreza no Brasil.

A escolha do tema desta pesquisa justifica-se pela necessidade de aprofundar o

conhecimento sobre os problemas socioeconômicos enfrentados pela população do país, e

como as políticas socioassistenciais atuam no combate da desigualdade e promovem

melhoria das condições de vida de pessoas em situação de vulnerabilidade.

Quando analisamos os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios

(PNAD) Contínua e artigos publicados pela Agência de Notícias do IBGE, deparamos-nos

com um cenário de alerta. Segundo dados da pesquisa, o rendimento médio mensal real

domiciliar per capita em 2021 foi de R$ 1.353, o menor valor da série histórica da PNAD

Contínua, iniciada em 2012. Em 2020, o rendimento médio domiciliar por pessoa era de R$

1.454, ou seja, houve uma redução de 6,94% de 2020 para 2021 no rendimento médio real

das famílias.

Assim, o trabalho almeja investigar de maneira crítica se há ocorrência de

problemas relacionados ao orçamento destinado ao Sistema Único de Assistência Social

(SUAS) para sugestões de possíveis melhorias e ajustes.

1. Políticas de Assistência Social

Quando iniciamos do ponto de vista histórico, a desigualdade social brasileira

reflete questões relacionadas à injustiça social, o racismo, a discriminação de classe, as

relações de poder de gênero e os privilégios políticos. A exclusão social se acentuou pelas

práticas dos favorecimentos às classes dominantes, pelas condutas que contribuíram e

contribuem para aumento da desigualdade e discriminação. Diante desse cenário,

podemos destacar o agravamento da recorrência e dependência da população pela

proteção social encontrada nas políticas públicas com foco na assistência social

(CAROLO, 2022).



No Brasil, a assistência social surge atrelada às ações das instituições religiosas,

pautadas em um viés caridoso, filantrópico e não com uma perspectiva de direito

(PRUDÊNCIO E ARAUJO, 2021). Apenas a partir da Constituição Federal de 1988

(CF/88) se estabeleceu o sistema de Seguridade Social como meta a ser alcançada

pelo Estado brasileiro, que passa a atuar nas áreas de saúde, assistência social e

previdência social, de modo que as contribuições sociais passaram a financiar as ações do

Estado nessas três áreas, não só na área da segurança social (BRASIL, 1988).

A Constituição de 1988 instaura os fundamentos do Estado brasileiro,

especialmente a dignidade da pessoa humana, para construir uma sociedade livre,

justa e unida, eliminar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e

regionais e estabelecer uma importante ferramenta de proteção social, destinada a

proteger todos os cidadãos necessitados (BRASIL, 1988).

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 DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, 2003, p.

193.)

A política de Saúde é reconhecida como direito universal, independentemente se o

beneficiário realizou contribuição à seguridade social (Lei SUS nº 8.080/1990); a de

Previdência Social é a política contributiva, ou seja, o acesso demanda contribuição à

seguridade social, a partir de critérios definidos e amplamente apurados; e a Assistência

Social é a política não contributiva, destinada a quem dela necessitar, independentemente

de pagamento a seguridade social, conforme estabelece a Lei Orgânica da Assistência

Social. (CARNEIRO, 2019)

Já após a Constituição Federal, o processo de estruturação das políticas

específicas de assistência social ganha força com a promulgação da Lei Orgânica da

Assistência Social (LOAS),nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993. Fruto da ação

organizada de diferentes segmentos dos movimentos sociais, é estruturada a partir dos

princípios da descentralização política administrativa e da participação social. A

organização e a estruturação da gestão da LOAS passava a reconhecer a assistência

social como direito do cidadão e dever do Estado para aqueles que sempre estiveram à

margem de uma proteção social pública.  (MEDEIROS, 2020)

Importante observar que o processo constituinte foi grande impulsionador das

conquistas históricas que levaram à criação da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS).



Esta, por sua vez, proporcionou o debate crítico e a aprovação da Norma Operacional

Básica da Assistência Social (NOB/SUAS), a formulação do Sistema Único de Assistência

Social (SUAS) e a aprovação em 2011 da Lei nº 12.435 que integra plenamente o SUAS

ao escopo da Lei Orgânica da Assistência Social. A CF/88, ao colocar em prática um dos

fundamentos da República – a cidadania – inovou o amparo à população brasileira,

fornecendo um aparato de proteção social, solidificado no sistema de seguridade social.

(CASTRO, 2018).

Com as políticas de Assistência Social, um processo de mobilização tem tomado

conta dos ambientes institucionais e dos movimentos sociais ligados à proteção dos

grupos vulneráveis. O diálogo federativo, iniciado na década de 1990 em torno da gestão

da Assistência Social, orienta a diretriz da descentralização político administrativa e a

gestão plena de estados e municípios para a implementação da política com participação

da sociedade. Os Conselhos de composição paritária entre representantes da sociedade e

do governo são responsáveis por executar a gestão plena das políticas acrescidos da

elaboração dos Fundos de Assistência Social pelos estados e municípios (CAROLO, 2022

apud IAMAMOTO, 1998).

Quanto aos equipamentos de referência da Assistência Social, os Centros de

Referência de Assistência Social (CRAS), os Centros de Referência Especial de

Assistência Social (CREAS) e os Centros de Referência Especializado para População em

Situação de Rua (CPOP), oferecem atendimento ao usuário da Política, junto à rede de

entidades sem fins lucrativos, apresentando esforço contínuo para ampliar a cobertura da

proteção social. Ao organizar a prestação dos serviços em seus níveis de proteção (básica

e especial), estabelecem a tipificação dos serviços para promover justiça social. A

regulamentação da assistência social por lei complementar ocorreu apenas em 1993, após

cinco anos da CF de 1988, ou seja, foi instaurada de maneira morosa. Essa morosidade

pode justificar a hipótese, no âmbito do SUAS, para as questões que ainda se apresentam

inconclusas e complexas, a exemplo da garantia da manutenção contínua das equipes dos

serviços (CRAS e CREAS), após 34 anos da Constituição Federal. (CAROLO, 2022)

A importância de compreendermos o histórico e analisarmos as políticas de

combate a pobreza, ganha ainda mais relevância quando observamos os últimos dados da

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios(PNAD) contínua. Em 2021, como já exposto,

houve o menor valor de renda médio mensal real domiciliar per capita de todo período

desde a criação do PNAD. A redução de 6,94% de 2020 para 2021 revela ainda que as

regiões Norte e Nordeste do país foram as que apresentaram os menores valores: Norte

com R$ 871; e o Nordeste, R$ 843. Já as regiões Sul e Sudeste se mantiveram com os



maiores rendimentos sendo R$ 1.656 e R$ 1.645, respectivamente (vide figura 2). Ainda

do ponto de vista monetário, a partir dos dados da Síntese de Indicadores Sociais

divulgados pelo IBGE, cerca de 12 milhões de pessoas viviam em extrema pobreza no

Brasil em 2020, ou seja, com menos de R$155 reais por mês, e cerca de 60 milhões

brasileiros, viviam em situação de pobreza, com menos de R$497 por mês. O Instituto

utilizou nessa análise os parâmetros do Banco Mundial de US$1,90 por dia para extrema

pobreza e US$ 5,50 para a pobreza, em termos de Poder de Paridade de Compra a preços

internacionais de 2011, dentre outras linhas de pobreza utilizadas para diferentes

propósitos no país.

Figura 2 – Rendimento médio mensal por Região retirado do Informativo IBGE-[C3]

1.1 Programas de Transferência de Renda: Bolsa- Família (PBF) e Auxílio- Brasil

O PBF foi criado pela Medida Provisória nº 132, em outubro de 2003, e convertida

na Lei nº 10.836, em janeiro de 2004, com a unificação de outros programas sociais, como

Auxílio Gás, Bolsa Alimentação, Bolsa Escola, e Programa Nacional de Acesso à

Alimentação. Posteriormente, foi substituído pelo Auxilio Brasil (AB), importante ferramenta

na tentativa de combate a pobreza (SILVA, 2021)

Na busca da redução da pobreza, após dezoito anos de operação, o Programa

Bolsa Família (PBF) chegou ao fim e foi substituído pelo Auxílio Brasil. Apesar da

semelhança entre os programas de transferência de renda, o PBF pode ser considerado

um marco na proteção da população que mais necessita de amparo. Afinal, programas de



transferência de renda com condicionalidades surgiram em meados dos anos 1990, sendo

o Brasil um dos pioneiros (SOUZA, 2022). Com intuito de quebrar o ciclo de reprodução da

pobreza e encorajar a acumulação de capital humano, os programas de transferência de

renda com condicionalidades ganharam cada vez mais destaque, sendo o PBF um dos

maiores já criados (SOUZA, 2022).

Após o período de 2012 a 2014, no entanto, os índices de pobreza têm aumentado

no Brasil, tendência brevemente interrompida em 2020, quando as transferências do

Auxílio Emergencial conseguiram atenuar o choque da Covid-19 e até reduziram as taxas

de pobreza. Em 2021, o índice de pobreza voltou a subir e atingiu o maior valor desde a

criação do PNAD Contínua iniciada em 2012, como aponta Souza (2022), indicando uma

disparidade cada vez maior entre pobres e ricos.

Há mais de uma década as transferências monetárias assistenciais contribuem de

forma importante para o combate à pobreza no Brasil e, com a pandemia de Covid-19, seu

papel tornou-se muito maior. Em 2020, o Auxílio Emergencial (AE) e, em menor escala, o

Auxílio Emergencial Residual (AER) conseguiram transformar o que seria uma disparada

sem precedentes nas taxas de pobreza em uma redução significativa. Os programas de

transferência de renda ajudaram a diminuir o cenário alarmante que poderia ser pior.

(BARBOSA, SOUZA, SOARES, 2020).

2. Metodologia

O artigo consiste em pesquisa bibliográfica, de cunho exploratório, com objetivo de

analisar as Políticas de Assistência Social (PAS) e o Sistema Único da Assistência Social

com dados do orçamento total destinado aos programas assistencialistas no Brasil. A

coleta de elementos buscou analisar os dados a partir de uma revisão sobre o tema numa

perspectiva analítico-crítica. Dessa forma, tomou-se como ponto de partida a dimensão

histórica da Política de Assistência Social, os avanços obtidos, bem como o contexto atual

de desmonte da política, evidenciados a partir da exploração dos dados oficiais sobre o

tema. As fontes de dados e valores foram coletados por meio de pesquisa em publicações

jornalísticas, governamentais, artigos científicos, teses, Pesquisa Nacional por Amostra de

Domicílios (PNAD) submetida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e

no site Portal da Transparência da Controladoria Geral da União.



3. Análise de dados

Um impacto aguardado sobre a assistência social ocorreu com a aprovação da

Emenda à Constituição PEC nº241/2016, posteriormente denominada Emenda

Constitucional nº 95 (EC 95),que instituiu o Novo Regime Fiscal (NRF) para a União. A

proposta aprovada determinava que nos próximos vinte anos houvesse congelamento dos

gastos públicos: "Art. 106. Fica instituído o Novo Regime Fiscal no âmbito dos Orçamentos

Fiscal e da Seguridade Social da União, que vigorará por vinte exercícios financeiros, [...]"

(BRASIL, 2016). Na prática, a EC 95 poderá inviabilizar a expansão do Sistema Único de

Assistência Social (SUAS) assim como outras políticas que poderiam atuar no combate à

pobreza e às desigualdades no contexto brasileiro (OXFAM, 2017, p. 55).

Carneiro (2019) traz em seu artigo que a EC 95, aprovada em 2016, gerando teto

para o orçamento do SUAS, inviabiliza recursos para as políticas sociais, compromete os

avanços adquiridos no combate à pobreza, na manutenção e na oferta de novos serviços

socioassistenciais. Assinala, também, que o SUAS está em processo de desconstrução ou

em risco de interrupção em decorrência aos cortes de recursos para as políticas sociais,

caracterizando o início de um processo de desfinanciamento da proteção social.

Um movimento oposto ao descrito, no entanto, pode ser observado aporte

importante para a transferência de recursos fundo a fundo na assistência social, através da

Portaria 2601 de 2018, do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS). Através dela,

dispôs-se sobre um incremento temporário de recursos no orçamento para a estruturação

da rede SUAS a ser previsto nos Planos Municipais de Assistência Social até no máximo

2021, quando os orçamentos e a previsão de estruturação do SUAS pelos recursos

adicionais deverão ser revistos para os próximos anos.

Observando os valores orçados e executados dos últimos seis anos, foi possível

constatar o aporte financeiro para o exercício 2020 da Assistência Social. Salienta-se que

os investimentos foram realizados em um cenário pandêmico, que exigiu resposta ao

elevado número de famílias em situação de insegurança devido ao isolamento social e

proibição de atividades comerciais com objetivo de enfrentamento da infecção pela

COVID-19 em todo o território brasileiro. Esse contexto revela que os valores de

financiamento da assistência social que foram publicados pelo Portal Transparência da

Controladoria Geral da União, em grande parte, foram destinados a essa política pública

de enfrentamento da COVID .Ressalta-se o valor relativo a 2020, quatro vezes maior

frente ao ano anterior (vide quadro 1), já que foram acrescidos no orçamento federal da



assistência social, as despesas com o auxílio emergencial, regulamentado pela Lei 13.982

de 2 de abril de 2020 e expostas no Quadro 2. (CAROLO, 2022).

Quadro 1 - Valores do Orçamento para Assistência Social nível nacional

ANO VALOR ORÇADO (R$) VALOR EXECUTADO (R$)

2017 85,29 BILHÕES 83,09 BILHÕES

2018 88,74 BILHÕES 85,90 BILHÕES

2019 96,14 BILHÕES 92,51 BILHÕES

2020 463,2 BILHÕES 409,94 BILHÕES

2021 174,34 BILHÕES 158,60 BILHÕES

2022 197,92 BILHÕES 151,12 BILHÕES

Fonte: Portal da transparência. Acesso novembro/2022

Após a emissão da Emenda Constitucional 95 os valores autorizados para a

operacionalização da Política Pública de Assistência Social vêm apresentando redução em

áreas importantes. Alerta-se para a ação Proteção Social Básica um corte expressivo que

poderá atingir a manutenção e/ou a ampliação desse nível do SUAS, cuja pertinência é o

atendimento direto às necessidades das populações vulneráveis e em risco pela pobreza.

Notadamente, o teto de gastos acarreta no aumento da desigualdade, da pobreza, da



precarização das condições de vida e diminuição do compromisso do Estado no auxílio

das populações mais vulneráveis.

Os dados do Quadro 2 acima, demonstram os valores destinados a cada ação

orçamentária e evidenciam cenário preocupante para o orçamento com destino às ações

de proteção.



Os valores autorizados do orçamento destinados aos Benefícios de Prestação

Continuada (BPC) indicam apenas manutenção dos valores ano após ano. Não há dados

declarados para 2022 referente à ação de Transferência Diretamente às Famílias em

Condição de Pobreza Extrema no portal, consulta realizada até novembro de 2022. No

entanto, o ponto de ressalva pertinente no Quadro 2 são os valores destinados à Proteção

Básica e Proteção Especial. Apesar do incremento de valores de 2018 para 2019, o que

podemos observar nos anos seguintes é uma expressiva queda no orçamento. Analisando

os valores destinados a Proteção Básica temos uma redução próxima de 70% dos valores

entre 2019 e 2022 (até outubro/22). Nas Ações de Proteção Especial, apesar de menores,

a redução é de aproximadamente 59% entre 2019 e 2022 (até outubro/22).

Gráfico 1 – Valores do orçamento para Proteção Básica e Especial

Uma das maiores conquistas e avanço do processo da redemocratização brasileiro

é a criação e implementação de um sistema de proteção social amplo, já que tornou o

Estado responsável por cobrir e efetivar políticas sociais, algumas que se pretendiam

universais e outras de caráter contributivo. Porém, dentro do contexto político e monetário,

a seguridade social passa por vários e recorrentes ataques no sentido do seu desmonte,

que se materializam, por exemplo, através de cortes do orçamento (PRUDÊNCIO E

ARAUJO, 2021). O orçamento da seguridade social é formado especialmente pelas

arrecadações sociais, que devem financiar as políticas que a compõem. Contudo, a



regulamentação do orçamento da seguridade social tem sido banalizada ao longo dos

anos pelos governos brasileiros, devido a apropriação, por parte do Estado brasileiro, das

contribuições sociais do orçamento da seguridade social para outras áreas. Estas são

destinadas às políticas de ajustes fiscais, principalmente no que diz respeito ao pagamento

dos encargos financeiros da União, amortização e juros da dívida, e a geração de superávit

primário (SALVADOR apud PRUDÊNCIO E ARAUJO, 2021)

O que se percebe é que a manutenção do SUAS, como o maior sistema social não

contributivo da América Latina, corre o risco de regressão de benfeitorias e serviços aos

seus usuários, exatamente numa conjuntura de avanço da pobreza, quando há uma

demanda ampliada pela universalização da Seguridade Social. Na análise das questões

relativas às atribuições da assistência social para enfrentar as desigualdades e garantir

proteção social através do financiamento público destinado ao SUAS, observa-se

resistência por parte dos governantes à sua importância. Diante de tal situação, a vigilância

acerca do desmonte das políticas de assistência social torna-se ainda mais relevante.

(RAICHELIS et al., 2019).

A preocupação com desmonte em curso da proteção social, direito do cidadão, vai

ao encontro com dados da pesquisa da FGV Social, assim como os da Agência de

Notícias do IBGE1, que apresentam o mapa da pobreza no Brasil, levando em

consideração a definição do Banco Mundial sobre o que é a pobreza. De acordo com o

“Mapa da Nova Pobreza”, desenvolvida pelo FGV Social, a partir de dados disponibilizados

pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios(PNAD) Contínua, divulgada pelo

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o contingente de pessoas com renda

domiciliar per capita de até R$ 497 mensais atingiu cerca de 60 milhões de brasileiros em

2021. Em dois anos, de 2019 a 2021, são 9,6 milhões de pessoas que tiveram sua renda

comprometida e ingressaram no grupo de brasileiros que vivem em situação de pobreza.

Dentre os 26 estados brasileiros, apenas dois não registram piora dos índices. Já o Distrito

Federal e 24 estados do Brasil apontaram piora dos valores e, em quatro deles, o número

de pessoas em situação de pobreza passa da metade da população .

Figura 3 – População Pobre retirado da pesquisa FGV Social Mapa da Nova Pobreza

1 Portal G1



Considerações finais

A longa batalha e trajetória das Políticas de Assistência Social demonstram

diversos avanços importantes nos últimos anos, em especial, após a CF/88. As melhorias

para regulação da área e inovações de gestão para política social são pontos marcantes.

No entanto, no âmbito do combate à pobreza no território brasileiro através do Sistema

Único de Assistência Social, observa-se um cenário de alerta.

A EC 95 que condicionou a política de teto de gastos contribuiu de maneira

negativa para o combate à pobreza. O congelamento dos valores para orçamento pode

inviabilizar a continuidade do atendimento à população mais carente. Isso porque os

valores destinados às Ações Básicas e Especiais estão diminuindo a cada ano, após

período mais crítico da pandemia Covid-19, devido ao aporte de recurso excepcional para

seu enfrentamento. Os valores destinados à Ação Proteção Básica e Especial seguem em

descendência, com cortes de 70% e 59%, respectivamente.



Os dados apurados via PNAD contínua e IBGE apresentam avanço da pobreza no

Brasil em 2021. Apesar da redução em 2020, resultado do Auxílio Emergencial que

amparou as famílias afetadas pelo isolamento,a redução das transferências em 2021 foi

mais forte que as melhorias econômicas de mercado, resultando no salto do número de

brasileiros em situação de pobreza.

Neste cenário, porém, é possível apurar um debate consistente sobre

desenvolvimento econômico, ressaltando que somente a expansão de renda não será

suficiente para reduzir a pobreza. (SILVA, 2021 apud FRANÇA; MANSO; BARRETO,

2012). Ainda que os programas de transferência de renda demonstram valia na tentativa

de redução do quadro geral da pobreza, sem elaboração de estratégias abrangentes,

melhorias do quadro estrutural das políticas de assistência social, política econômica

favorável do mercado interno e valorização real do salário mínimo, não atingiremos níveis

satisfatórios de erradicação da pobreza em território nacional.

Referências Bibliográficas

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF:

Senado, 1988.

BRASIL. LOAS (1993). Lei Orgânica da Assistência Social. Brasília, MPAS, Secretaria
de Estado de Assistência Social, 1999.

BOSCARI, Marilene. A trajetória da assistência social até se efetivar como
política social pública.[S. l.: s. n.], 2015. Disponível em:

file:///C:/Users/Adm/Downloads/341-Texto%20do%20Artigo-2842-1-1020150813%20(1).pdf

.Acessado em: 21abr. 2022

BOSCHETTI, I.; TEIXEIRA, S. O.; SALVADOR, E. A Assistência Social após 20 anos de

LOAS: fim da travessia do deserto? In: Anais do 14° Congresso Brasileiro de
Assistentes Sociais. Águas de Lindóia: CFESS-CRESS/SP, 2013.

CARNEIRO, Annova M. F.; ARAUJO, Cleonice C.; ARAUJO, Maria do S. S. Política de

Assistência Social no período 1988-2018: construção e desmonte. Ser Social. 2019.

Disponivel em: https://periodicos.unb.br/index.php/SER_Social/article/view/23479

https://periodicos.unb.br/index.php/SER_Social/article/view/23479


CAROLO, Deise Thais Natsume; CARVALHO, Karina Vieira; MILANI, Maria Luiza.

Financiamento da assistência social: avanços e ameaças à política pública de inclusão

social. DRd - Desenvolvimento Regional em debate, v. 12, p. 265-290, 06 maio 2022.

DOI:https://doi.org/10.24302/drd.v12.4018

CARVALHO, Maria do Carmo Brant de. Assistência Social: Reflexões sobre a política e

sua regulação. Mimeo, Novembro , 2005.

CASTRO, M. S. P. A política pública de assistência social e o Estado brasileiro:

assistencialismo, universalização ou focalização? Repositório Institucional UFRN. Natal:

EDUFRN, 2018 Disponível em: https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/25701

JANNUZZI, Paulo de M.; MARTIGNONI, Erico M.; SOUTO, Baiena F. Programa Bolsa

Família e sua contribuição para redução da pobreza no Brasil. Revista Brasileira de
Monitoramento e Avaliação. Número 4. Julho – Dezembro 2012.

LUCHESI, M. Desvendando os blocos de financiamento do SUAS. 2019. Disponível

em: https://www.gesuas.com.br/blog/blocos-de-financiamento/. Acesso em: setembro de

2022.

MEDEIROS, Juliana. A História da Assistência Social no Brasil.[S. l.: s. n.], 2020.

Disponível em:

https://www.gesuas.com.br/blog/historia-da-assistencia-social/#:~:text=O%20surgimento%2

0da%20Assist%C3%AAncia%20Social,classe%20trabalhadora%20e%20suas%20necessi

dades.Acessado em: outubro de 2022

OXFAM. A desigualdade que nos une. São Paulo: OXFAM Brasil, 2017

PRUDÊNCIO, Weslany T. L.; ARAÚJO, Nailsa M. S. A atual face da assistência social

frente ao (des)financiamento da seguridade social. X Jornada de Políticas Públicas. 19

de Nov 2021.

RAICHELIS, R. Convergências e especificidades na implementação do SUAS: notas sobre

o desmanche no contexto das contrarreformas. In: RAICHELIS, R.; SILVA, M. O. S.,

COUTO, B. R.; YAZBEK, M. C. (orgs.). O Sistema Único de Assistência Social no
Brasil: disputas e resistência em movimento. São Paulo: Cortez, 2019. p. 453-468

SILVA, Vitor H. M. C.;MARIANO, Francisca Z.; CAMPELO, Guaracyane, L.; FRANÇA,

Natalia C.; FRANÇA, João M. S.; FIRMIANO, Marilia R. Avaliação de políticas de combate

https://doi.org/10.24302/drd.v12.4018
https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/25701


à pobreza no Brasil: aplicação do método de Controle Sintético Generalizado para o Fecop

no Ceará. Nova Economia v.31 n.1 p.273-302. 2021

SOUZA, P. H. G. F. A evolução da pobreza monetária no Brasil no século XXI. Boletim de
Políticas Sociais n. 29, Notas de Política Social n. 2. Brasília: Ipea, 2022.

SOUZA, Pedro H. G. F.; HECKSHER, Marcos; OSORIO, Rafael G. Um país na
contramão: a pobreza no Brasil nos últimos dez anos. IPEA. Edição 1. 2022.

Referências eletrônicas

AGENCIA DE NOTICIAS IBGE.

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/34

052-em-2021-rendimento-domiciliar-per-capita-cai-ao-menor-nivel-desde-2012 Acesso :

novembro de 2022

AGENCIA DE NOTICIAS IBGE.

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/32

420-mesmo-com-beneficios-emergenciais-1-em-cada-4-brasileiros-vivia-em-situacao-de-po

breza-em-2020 . Acesso: novembro de 2022

PORTAL G1.
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2022/06/29/numero-de-pessoas-em-situacao-d
e-pobreza-no-brasil-bate-recorde-mostra-pesquisa.ghtmlAcesso: novembro de 2022

PORTAL FGV SOCIAL.

https://portal.fgv.br/noticias/mapa-nova-pobreza-estudo-revela-296-brasileiros-tem-renda-fa

miliar-inferior-r-497-mensais Acesso: novembro de 2022

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/34052-em-2021-rendimento-domiciliar-per-capita-cai-ao-menor-nivel-desde-2012
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/34052-em-2021-rendimento-domiciliar-per-capita-cai-ao-menor-nivel-desde-2012
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/34052-em-2021-rendimento-domiciliar-per-capita-cai-ao-menor-nivel-desde-2012
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/32420-mesmo-com-beneficios-emergenciais-1-em-cada-4-brasileiros-vivia-em-situacao-de-pobreza-em-2020
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/32420-mesmo-com-beneficios-emergenciais-1-em-cada-4-brasileiros-vivia-em-situacao-de-pobreza-em-2020
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/32420-mesmo-com-beneficios-emergenciais-1-em-cada-4-brasileiros-vivia-em-situacao-de-pobreza-em-2020
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/32420-mesmo-com-beneficios-emergenciais-1-em-cada-4-brasileiros-vivia-em-situacao-de-pobreza-em-2020
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2022/06/29/numero-de-pessoas-em-situacao-de-pobreza-no-brasil-bate-recorde-mostra-pesquisa.ghtml
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2022/06/29/numero-de-pessoas-em-situacao-de-pobreza-no-brasil-bate-recorde-mostra-pesquisa.ghtml
https://portal.fgv.br/noticias/mapa-nova-pobreza-estudo-revela-296-brasileiros-tem-renda-familiar-inferior-r-497-mensais
https://portal.fgv.br/noticias/mapa-nova-pobreza-estudo-revela-296-brasileiros-tem-renda-familiar-inferior-r-497-mensais
https://portal.fgv.br/noticias/mapa-nova-pobreza-estudo-revela-296-brasileiros-tem-renda-familiar-inferior-r-497-mensais

