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1 – Introdução 
 
 Do conjunto de leis, direitos e políticas que, a partir da Constituição Federal de 

1988, compõem a nova institucionalidade da proteção ao idoso no Brasil, a Assistência 

Social destaca-se como importante fonte de melhoria das condições de vida e de 

cidadania desse estrato populacional em irreversível crescimento. 

 Isso porque, com a Constituição vigente, promulgada em 1988, a Assistência 

Social também ganhou nova institucionalidade, que a fez pautar-se pelo paradigma da 

cidadania ampliada e a funcionar como política pública concretizadora de direitos 

sociais básicos particularmente de crianças, idosos, portadores de deficiência, famílias e 

pessoas social e economicamente vulneráveis. 

 Para tanto, a Assistência Social passou a ser regida por Lei federal (Lei nº 8742, 

de 7 de dezembro de 1993), conhecida como Lei Orgânica da Assistência Social – 

LOAS), a qual conferiu-lhe características que a fizeram distanciar-se de práticas 

“assistencialistas” com que sempre foi identificada. Isso quer dizer que a partir da  

Constituição de 1988 e da LOAS, estabeleceu-se, a partir  plano legal, a diferença 

marcante  entre  a Política Pública de Assistência Social e “assistencialismo” vulgar 

praticado indiscriminadamente como um desvio ou doença da Assistência.  

2 – Paradigma da Assistência Social: significado e alcance  

 Regida por princípios e critérios identificados com a igualdade, a equidade e a 

justiça sociais, bem como com a perspectiva de promoção da autonomia do cidadão, a 

Política de Assistência Social passou a ter a seguinte significação (Pereira-Pereira, 

2002):  

a) Constitui política de Seguridade Social que, ao lado da Saúde e da 

Previdência, deve contribuir para a ampliação da cidadania à medida que 

incorpora no circuito de bens, serviços e direitos usufruídos por uma 

minoria, parcelas da população tradicionalmente excluídas desse circuito; 



b) Trata-se de direito incondicional, isto é, gratuito e desmercantilizado, que 

por reconhecer nos cidadãos, especialmente os mais pobres, o status de 

credores de uma enorme dívida social acumulada, se apresenta como dever 

de prestação, quando não de ressarcimento, dos poderes públicos. Por isso, 

não tem cabimento a previsão de contrapartidas impositivas do cidadão 

pobre como condição de acesso e usufruto da assistência que lhe é legal e 

legitimamente devida como direito básico;  

c) Traduz-se como intervenção positiva do Estado, com o aval, requerimento e 

controle da sociedade, visto que, por se tratar de direito social, e não 

individual, compromete os poderes públicos com a sua garantia e provisão. 

Essa intervenção positiva sugere: primazia do Estado no atendimento de 

necessidades sociais básicas; prontidão estatal para coibir abusos de poder, 

negligências ou desrespeito aos diretos dos cidadãos; provisão pública de 

bens, serviços e oportunidades; e remoção de obstáculos ao exercício efetivo 

da cidadania por parte de seus titulares. Tal comprometimento do Estado não 

significa - como muitos pensam - paternalismo ou tutela estatal. Mas, 

implica obrigar o Estado a arcar com responsabilidades de sua alçada, que 

lhe foram delegadas pela sociedade no curso da ampliação da democracia. 

Está se falando, portanto, de um Estado Social de direito que encampa as 

causas sociais e tem como uma de suas principais funções a redução de 

incertezas e infortúnios sociais mediante políticas públicas, dentre as quais a 

assistência..  

Têm-se assim, de forma breve, os traços definidores do paradigma da 

Assistência Social instituído com a Constituição de 1988, e regulamentado pela LOAS, 

paradigma este que orienta o pensamento e a ação desta política particular em todas as 

unidades da Federação e perante todos os grupos sob a sua proteção. 

3 – A assistência a grupos particulares, incluindo os idosos 

No atendimento a grupos particulares, entre os quais os idosos, a política pública 

de Assistência Social pauta-se pelo princípio da democracia participativa como um 

contrapeso ao domínio da democracia representativa, privilegiando duas grandes linhas 

de atuação: a da descentralização político-administrativa e a da participação da 

população, seja diretamente, ou por meio de organizações representativas, na 

formulação e implementação da política, bem como no controle desta. Para tanto, a 



nova institucionalidade da Assistência Social prevê a construção e funcionamento de 

uma cadeia de mecanismos gestores constituída dos seguintes instituições: Conferências 

de Assistência Social nas três unidades da Federação (União, Estados e Municípios, 

além do Distrito Federal), que periodicamente avaliam a política e apresentam 

recomendações; Órgão Gestor, representado por uma Secretaria de governo, que elabora 

e implementa a política de Assistência Social, com base nas recomendações das 

Conferências; Conselhos de Assistência Social, de constituição paritária na 

representação do Estado e da sociedade, e caráter deliberativo nas suas funções de 

aprovação da política de Assistência Social e no controle dessa política; Entidades 

privadas de Assistência Social, que desenvolvem ações de interesse público 

individualmente ou em parceria com Estado, com base na LOAS e sob controle dos 

Conselhos; Fundos de Assistência Social, que alocam os recursos financeiros da 

Assistência Social e arcam com os seus custos; e Ministério Público, que constitui parte 

legítima na defesa dos direitos dos cidadãos associados à Assistência Social.           

No que diz respeito especificamente ao idoso, a política pública de Assistência 

Social, constitui área estratégica de expressiva cobertura em todas as unidades 

federadas, que engloba:  

a) No âmbito federal: transferência continuada de renda a idosos 

impossibilitados de prover a sua própria manutenção ou de tê-la 

provida por sua família; e proteção social básica e especial à pessoa 

idosa.  

b) No âmbito estadual, municipal e no Distrito Federal: ações 

desenvolvidas pelos governos que, em parceria com o governo 

federal ou instituições privadas, podem contemplar celebração de 

convênios para prestação de serviços especiais; distribuição de 

benefícios eventuais; criação e regulamentação de atendimentos 

asilares; realização de programas educativos e culturais; isenções 

fiscais de entidades particulares,  dentre outros.  

4 – Serviços e benefícios assistenciais 

Como os Estados e Municípios, bem como o Distrito Federal, têm autonomia 

para definirem e colocarem em prática ações que julgarem procedentes, explicitar-se-á, 

a seguir, as ações de nível federal de abrangência nacional. 



Benefício de Prestação Continuada: trata-se de benefício não contributivo, isto 

é, que não requer contribuição de seus destinatários, previsto na Constituição Federal 

vigente, regulamentado pela LOAS e endossado, com alterações, pelo Estatuto do Idoso 

(Lei nº 10.741, de 01 de outubro de 2003). Nessa alteração, consta que, aos idosos, a 

partir de 65 anos - e não de 67 como prevê a LOAS -  que não possuam meios para 

prover sua subsistência e nem de tê-la provida por sua família, é assegurada um 

provento mensal de 1 (um) salário mínimo (art.33). Outra alteração digna de nota é que 

o benefício concedido a qualquer membro da família não será computado para fins de 

cálculo da renda familiar definidora da linha de pobreza estabelecida para o acesso ao 

benefício, tal como indicado na LOAS.  Este beneficio em dinheiro é pago pelo Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS), com recursos transferidos do Fundo Nacional de 

Assistência Social, e seu recebimento é feito com cartão magnético. Entretanto, ele não 

é vitalício, podendo ser suspenso sempre que as condições que lhe deram motivo forem 

superadas. 

Proteção social básica e especial à pessoa idosa: constitui apoio financeiro 

federal a serviços, programas e projetos executados por governos de Estados, 

Municípios e Distrito Federal, bem como por entidades sociais, tendo em vista o 

atendimento de pessoas idosas pobres, a partir dos 60 anos de idade. Seu objetivo é 

contribuir para a promoção da autonomia, integração e participação do idoso na 

sociedade e fortalecer seus vínculos familiares. Para fazer jus a esse apoio financeiro, os 

Municípios terão de comprovar: implantação de Conselho e Fundo de Assistência 

Social, bem como a existência de Plano devidamente aprovado pelo Conselho; alocação 

de recursos do tesouro municipal nos seu respectivo Fundo de Assistência Social; 

implantação de um Centro de Referência da Assistência Social (Casa das Famílias); 

solicitação à Secretaria Estadual de Assistência Social, por meio de ofício, de inclusão 

do Município no critério de partilha do Serviço de Ação Continuada (SAC), informando 

o número de beneficiários por modalidade de atendimento; e co-financiamento da 

atividade. 

Outra proteção social básica desenvolvida pela política de Assistência Social que 

indiretamente beneficia os idosos é o Programa de Atenção Integral à Família   

(PAIF), realizado nos Municípios, em unidades locais de Assistência Social, 

denominadas Casa das Famílias, com vistas ao acolhimento, convivência, socialização e 

estímulo à participação social das família e seus membros. 



5 - Conclusão  

Em suma, a assistência social constitui uma área estratégica para a manutenção 

de uma ampla rede de proteção para as pessoas idosas que, para além do benefício de 

prestação continuada, previsto na Constituição, inclui: “centros de convivência, casas 

lares, abrigos, centros de cuidados diurnos, atendimento domiciliares, dentre outros, em 

articulação com as demais políticas públicas” (Carvalho et all., 1998). E estas medidas 

são realizadas por meio de: “firmação de convênio; repasses de benefícios, doações, 

concessões e auxílios; criação e regulamentação de entidades asilares e não asilares, 

programas e eventos; isenção de algumas taxas, tributos, impostos; e declarações de 

utilidade pública de algumas instituições” (Prefeitura de Belo Horizonte/Ministério da 

Justiça: s/d).  

Tudo isso tem contribuído para que a assistência social colabore para a melhoria 

do bem-estar da pessoa idosa na medida em que proporciona a esse segmento 

populacional, com o controle da sociedade, possibilidades de participação social e 

usufruto de bens, serviços e direitos. 
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Fonte: http://www.mj.gov.br/sedh/ct/cndi/eixos_tematicos.doc 



 


