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RESUMO 
A cidadania é uma categoria carregada de pressupostos teóricos e que 
no Brasil possui suas próprias determinações históricas reveladoras de 
simulacros que constroem e desconstroem direitos sem jamais 
consolidá-los de fato. Trata-se de uma trajetória de encontros e 
desencontros com a assistência social. O objetivo deste artigo é 
contribuir para o debate acerca da garantia de direitos, aprofundando e 
delimitando a categoria cidadania com o intuito de elucidar a 
perspectiva de cidadania a ser almejada pela profissão e pela assistência 
social. Esta revisão bibliográfica de perspectiva materialista histórico-
dialética aponta para uma cidadania transformadora da realidade social.  
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ABSTRACT 

Citizenship is a category loaded with theoretical assumptions, which in 
Brazil has its own historical determinations, simulacra revealing that 
build and deconstruct rights without ever actually consolidating them. It 
is a trajectory of encounters and mismatches with social assistance. This 
article aims to contribute to the debate about the guarantee of rights, 
deepening and delimiting the citizenship category in order to elucidate 
the perspective of citizenship to be pursued by the social service and 
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social assistance. This bibliographic review from a historical-dialectical 
materialist perspective points to a citizenship that transforms social 
reality. 
 

Keywords: Citizenship; Social Assistance; Rights. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A cidadania expressa no código de ética do/a assistente social está intimamente ligada 

ao projeto ético-político do serviço social. Os princípios fundamentais do Código de Ética 

Profissional contêm a forma de agir e os objetivos a serem alcançados pela categoria 

profissional. Dessa forma, este artigo visa contribuir para o debate acerca da garantia de 

direitos, aprofundando e delimitando a categoria cidadania com o intuito de elucidar a 

perspectiva de cidadania almejada pela profissão e pela assistência social.   

Entendemos que a assistência social possui um campo potencialmente privilegiado para 

contribuir na formação da consciência dos sujeitos acerca das condições socioeconômicas e 

políticas em que vivem. Trata-se de um instrumento interventivo e potencializador de 

transformações na realidade social. 

Em termos metodológicos, esta revisão bibliográfica se assenta na perspectiva 

materialista histórico-dialética3 como forma de compreender a dinâmica da realidade em sua 

totalidade para além da aparência dos fenômenos, alcançando sua essência. Ou seja, há de se 

elucidar a realidade dissimulada e mistificada pela racionalidade capitalista que cria uma 

aparência a-histórica, desvinculada da totalidade social e que oculta antagonismos e conflitos 

de classe. É dessa forma que se conservam as condições sociais que impedem transformações 

sociais. 

Abordaremos pressupostos teóricos que buscam explicar a trajetória da cidadania no 

Brasil e seus desencontros com a assistência social: a estatania do período varguista aos dias 

atuais; a cidadania regulada a inserção no processo produtivo durante o período entre 1930 a 

1964 e no mesmo contexto, a cidadania invertida; a subcidadania construída sobre processos 

ético-morais e ideológico-educacionais; e a perspectiva de cidadania marxista que analisa o 

monopólio e negação de direitos por parte de uma classe social. 

 
3 Vide NETTO, José Paulo. Introdução ao Método da Teoria Social. Brasília: CFESS/ABEPSS, 2010 e NETTO, José 

Paulo; BRAZ, Marcelo. Economia Política: uma introdução crítica. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2012. 
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As considerações finais tratam da armadilha dos simulacros de cidadania, com 

concessões sociais e direitos decorativos, o que reforça a necessidade de aproximação da 

assistência social com uma proposta de cidadania que reconstrua e garanta direitos 

desconstruídos, proporcionando transformação social para as classes subalternizadas.  

 

2 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS NA TRAJETÓRIA DA CIDADANIA BRASILEIRA E SEUS 

DESENCONTROS COM A ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

A cidadania é uma categoria com raízes históricas constitutivas que remetem a 

antiguidade clássica, traduzida na forma de pressupostos teóricos por diversos estudiosos de 

diversos países, o que a torna polissêmica. No caso brasileiro e suas próprias determinações 

históricas, esta categoria tem trilhado caminho específico. O projeto de nação a ser construído 

de cima para baixo, pela via estatal, impôs a sociedade uma noção de direitos e cidadania que 

até os dias atuais não se concretizou, mantendo-se distante da realidade em que vivem as 

classes subalternizadas e das perspectivas clássicas de cidadania como a marshalliana. 

Partindo do período histórico inaugurado por Getúlio Vargas em 1930, José Murilo de 

Carvalho argumenta que uma das razões da dificuldade na efetivação da cidadania no Brasil 

pode estar relacionada a inversão cronológica da sequência dos direitos de cidadania 

supracitados por Marshall. Em nosso país, os direitos sociais chegaram primeiro e em um 

período de redução dos direitos políticos e civis por parte de um ditador popular. Somente mais 

tarde houve extensão dos direitos políticos, também em um período ditatorial e de forma 

decorativa. Ainda hoje, muitos direitos civis ainda continuam inacessíveis a maioria da 

população. Portanto, a pirâmide dos direitos sociais foi colocada de cabeça para baixo 

(CARVALHO, 2002, p. 219-220).  

O que se vê, portanto, é uma visão de Estado focada em um poder Executivo tratado de 

forma paternalista: 

 

A fascinação com um Executivo forte está sempre presente, e foi ela sem dúvida uma 
das razões da vitória do presidencialismo sobre o parlamentarismo, no plebiscito de 
1993. Essa orientação para o Executivo reforça longa tradição portuguesa, ou ibérica, 
patrimonialismo. O Estado é sempre visto como todo-poderoso, na pior hipótese como 
repressor e cobrador de impostos; na melhor, como um distribuidor paternalista de 
empregos e favores. A ação política nessa visão é sobretudo orientada para a 
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negociação direta com o governo, sem passar pela mediação da representação. 
(CARVALHO, 2002, p. 221). 

 

Cabe destacar que apesar das tentativas dos movimentos historicamente ocorridos de 

baixo para cima, tratou-se de uma cidadania limitadamente construída de cima para baixo, com 

uma cultura estatista e autoritária, a partir de concessões estatais assistencialistas para a 

população pobre, atendimento aos interesses privados e estamentais, privilegiando a classe 

hegemônica (ROCHA, 2021, p. 59). 

Nota-se que “essa cultura orientada mais para o Estado do que para a representação é 

o que chamamos de "estadania” que contrasta com a cidadania. Ligada à preferência pelo 

Executivo está a busca por um messias político, por um salvador da pátria” (CARVALHO, 2002, 

p. 221). Desta forma, Carvalho conceitua a cidadania brasileira advinda do modelo estatal de 

1930 como estadania 

 

A política das oligarquias, com sua aversão às eleições livres e à participação política, 
não lhes deixava espaço para atuar.  Assim é que os poucos direitos civis conquistados 
não puderam ser postos a serviço dos direitos políticos. Predominaram, de um lado, a 
total rejeição do Estado proposta pelos anarquistas; de outro, a estreita cooperação 
defendida pelos "amarelos". Em nenhum dos casos se forjava a cidadania política. A 
tradição de maior persistência acabou sendo a que buscava melhorias por meio de 
aliança com o Estado, por meio de contato direto com os poderes públicos. Tal atitude 
seria mais bem caracterizada como "estadania". (CARVALHO, 2002, p. 61). 

 

Assim, apesar do discurso liberal “democrata” e períodos ditatoriais, desde a 

industrialização no início do século XX, a cidadania não se concretizou como tal devido ao 

impedido dos detentores de hegemonia. É notável que a “falta de lutas sociais por direitos e a 

concessão de direitos para se evitarem eventuais conflitos sociais não autorizam considerar que 

a cidadania, no Brasil, teria se desenvolvido na forma apresentada por Marshall” (MASTRODI; 

AVELAR, 2017, p. 6). 

É neste espaço estatal a serviço da classe hegemônica que as políticas sociais brasileiras 

surgiram com um caráter assistencialista, desmobilizador, paternalista e concessivo, sendo 

contrárias a qualquer perspectiva de direito de cidadania conquistado e garantido. 

Mesmo ainda não possuindo o status de política social estatal, em sua gênese, a 

assistência social também contribuiu para o fomento do simulacro de cidadania proposto pelo 

governo varguista. O primeiro-damismo, por exemplo, é uma forte característica negativa 
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presente na gênese da assistência social e que ainda persiste. E ao que parece, “foi a partir do 

governo de Getúlio Vargas, especificamente da década de 1940, que a figura da primeira-dama 

ressurge no Brasil” (TORRES, 2002, p. 84)4.  

Durante a ditadura do Estado Novo, o primeiro-damismo foi uma estratégia política de 

desmobilização popular e controle da classe trabalhadora. Momento em que Vargas articulou 

a colocação da primeira-dama, Darcy Vargas, na presidência da Legião brasileira de Assistência 

(LBA), “sendo necessário, portanto, rever as estratégias políticas em que o Estado deverá 

articular novo modelo de dominação política pautado no assistencialismo, sob a liderança da 

então primeira-dama Darcy Vargas” (TORRES, 2002, p. 86).  

Na abordagem do período de 1930 a 1964, Santos trata a cidadania como algo 

socialmente regulado pelo acesso as novas profissões regulamentadas e aos direitos 

associados. Tratou-se de uma cidadania embutida no processo produtivo, restrita aos sujeitos 

úteis a produção, excluindo-se os demais, sendo conceituada da seguinte forma 

 

Por cidadania regulada entendo o conceito de cidadania cujas raízes encontram-se, 
não num código de valores, mas em um sistema de estratificação ocupacional, e que, 
ademais, tal sistema de estratificação ocupacional é definido por norma legal. Em 
outras palavras, são cidadãos todos aqueles membros da comunidade em que se 
encontram localizados em qualquer uma das ocupações reconhecidas e definidas em 
lei. A extensão da cidadania se faz, pois, via regulamentação de novas profissões e/ou 
ocupações, em primeiro lugar, e mediante ampliação do escopo dos direitos 
associados a estas profissões, antes que por expansão dos valores inerentes ao 
conceito de membro da comunidade. (SANTOS, 1979, p. 75). 

 

Cabe aqui citar, especificamente neste período, a assistência social como promotora do 

que Fleury classifica como cidadania invertida, ligada a concepção de Santos pelo aspecto de 

exclusão do mercado de trabalho. Na concepção dessa autora, a cidadania invertida era 

destinada à aqueles que não eram cidadãos por não terem vínculo empregatício formal, sendo 

recebidos pela filantropia e caridade 

 

Neste sentido, a assistência social tem caráter mais propriamente preventivo e 
punitivo que uma garantia dos direitos de cidadania, o que se evidencia tanto nos 
rituais de desqualificação que envolvem as práticas assistenciais quanto no fato de 
que, tanto no passado quanto em suas variações mais atuais, a concessão do benefício 
ser acompanhada da perda de outros direitos de cidadania. Neste sentido, tenho 

 
4 Destaca-se a influência do paternalismo peronista argentino: nas décadas de 1940 e 1950, o primeiro-damismo 
brasileiro teve influência do peronismo argentino (TORRES, 2002, p. 87-88). 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 

1478 

denominado esta relação social como Cidadania Invertida (Fleury Teixeira. 1984), já 
que o indivíduo ou grupo-alvo passa a ser objeto da política como consequência de 
seu próprio fracasso social. (FLEURY, 1994, p. 109). 

 

Durante o período ditatorial de 1964, a assistência social promoveu concessões, 

obviamente direcionadas a desmobilização da classe trabalhadora, ao mesmo tempo em que 

vertentes modernizadoras ganharam espaço junto a conservadorismo. Direitos políticos e civis 

foram negados enquanto os sociais foram concedidos com objetivo de desmobilização e 

controle social. Dentre outras concessões sociais do período, no âmbito da assistência social, 

destacam-se ações de institucionalização da previdência, saúde e em segundo plano, da 

assistência social basicamente realizada por convênio com a Legião Brasileira de Assistência - 

LBA  

 

Em 1974, cria-se uma Renda Mensal Vitalícia para os idosos pobres, no valor de meio 
salário mínimo para os que tivessem contribuído ao menos um ano para a previdência” 
O Ministério da Previdência e Assistência Social foi criado em 1974, incorporando a 
LBA, a Fundação Nacional para o Bem-estar do Menor (Funabem criada em 1965) [...] 
a Central de Medicamentos (CEME) e a Empresa de Processamento de Dados da 
Previdência Social (Dataprev). (BEHRING; BOSCHETTI, 2007, p. 136-137). 

 

Em síntese, tanto dos anos 1930 a 1964 quanto dos anos 1964 a 1988, o que se viu foi 

uma assistência social de caráter assistencialista, despolitizante, desmobilizadora, a margem de 

outras políticas públicas estatais, incapaz de promover e garantir direitos de cidadania ou 

fomentar cidadãos críticos e ativamente participativos na defesa de seus direitos. 

Com o fim da ditadura militar autocrático-burguesa, o lento e gradual processo de 

consolidação da assistência social como política pública foi impulsionado pela Constituição 

Cidadã de 1988. Pela primeira vez a assistência social teve um caráter de igualdade perante as 

demais políticas sociais integrantes do bojo da proteção social, legalmente compondo a 

seguridade social ao lado da saúde e previdência social. Tratou-se do momento em que as 

políticas de assistência social e saúde tornaram-se um direito social integrante da seguridade 

social ao lado da previdência social. 

De 1988 a 2016, período de expansão da proteção social e das políticas sociais, a 

assistência social passou a ser direito legalmente garantido a quem dela necessitar. Uma 
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conquista inédita e que viria a se efetivar na forma de um sistema nacionalmente unificado5 no 

primeiro governo Lula. Os resultados da Constituição de 1988 para a assistência social foram 

 

A Assistência Social, qualificada como política pública, de Proteção Social, constitutiva 
da Seguridade Social, constituiu‐se em tema de estudos, pesquisas e campo de 
interlocução do Serviço Social com amplos movimentos da sociedade civil que 
envolveram fóruns políticos, entidades assistenciais e tentativas dos usuários de 
serviços assistenciais. A questão da municipalização e da descentralização das políticas 
sociais públicas e outros aspectos daí decorrentes, seja na ótica da racionalização de 
recursos, humanos e sociais com vistas a seus efetivos resultados, tanto na perspectiva 
de aproximar a gestão destas políticas dos cidadãos. (YAZBEK, 2010, p. 17). 

 

Neste ponto, cabe salientar que apesar da promulgação da LOAS em 1993, a conquista 

legal representada pela Constituição Cidadã não se concretizou efetivamente. Durante a 

década de 1990, a assistência social garantida legalmente como direito social, enfrentou um 

tortuoso caminho. A ofensiva neoliberal apelou a filantropia, solidariedade e ao Estado mínimo 

que disputou espaço com o Estado social. Os resultados foram políticas sociais focalizadas e 

seletivas, distantes da garantia legal da Carta Magna. O que demonstra que não basta haver um 

direito em lei sem sujeitos críticos que sejam resistência e garantam seu cumprimento.  

A partir dos avanços legais garantidos constitucionalmente, de 2003 a 2016, durante os 

governos Lula e parte dos governos Dilma, diversas conquistas no âmbito da garantia de direitos 

foram alcançadas6. Tais conquistas sociais foram um produto da mobilização democrática pós-

ditadura, garantia constitucional e de vontade política dos governos petistas, o que 

representou, naquele momento, a superação do modelo assistencialista, ampliação da rede de 

serviços e benefícios socioassistenciais em um sistema nacionalmente unificado 

 

A assistência social pela primeira vez em sua história, foi erigida como uma das três 
instituições políticas fundamentais da seguridade social, ao lado da saúde e da 
previdência social. Esse fato expressa a superação do conceito de assistencialismo, da 
filantropia e da benemerência social. (SIMÕES, 2009, p. 181). 

 

 
5SUAS – Sistema Único de Assistência Social. 
6Os governos Lula inauguraram um período impar em que a assistência social foi estruturada legalmente, 

institucionalmente e político-administrativamente. Os objetivos da Constituição de 1988, da LOAS foram colocados 
em prática. Destaca-se a criação do SUAS, MDS, PNAS, Fome Zero, Bolsa Família e uma política de salário mínimo 
favorável a classe trabalhadora. No período, houve redução da extrema-pobreza ao menor índice da história com 
o Brasil fora do mapa da fome da ONU. (ROCHA, 2021, p. 116). 
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No entanto, cabe frisar o sentido reformista, visto que foram conquistas que reduziram 

mas que jamais eliminaram as desigualdades sociais advindas do modo de produção capitalista. 

Ainda que uma parcela da sociedade tenha se mobilizado em torno do projeto democrático-

constitucional, o que inclui parte das classes subalternizadas, estas classes e grupos excluídos 

da sociedade se mantiveram em condição de profunda desigualdade social, desprovidas de 

consciência de classe, facilitando as desconstruções de direitos a partir da nova conjuntura nos 

anos subsequentes.  

Para discussão do período histórico iniciado em 2016, uma terceira abordagem da 

cidadania, mais contemporânea, é apresentada por Souza. Em distinção a grande parte das 

análises brasileiras que partem da renda, Souza apresenta uma abordagem de classes sociais a 

partir de processos éticos, morais, educacionais e ideológicos. Distinção que representa um 

distanciamento entre as análises dos autores anteriores. A concepção de “subcidadania” se 

aproxima da “cidadania regulada” de Santos quando trata, por exemplo, da exclusão social, mas 

se difere ao abordar valores.  

Souza compreende a peculiaridade brasileira de outra forma ao indagar os motivos que 

levaram determinados países a alcançarem uma efetiva ampliação e permanência da cidadania, 

ao contrário do Brasil que não consegue garantir, ampliar e consolidar sua cidadania 

 

[...] acerca das precondições sociais vigentes numa sociedade periférica como a 
brasileira, que permitem um padrão extremamente peculiar, não mais de cidadania, 
mas sim de subcidadania. Quais são os fatores objetivos em jogo, no contexto 
periférico, que decidem sobre a classificação social de alguns e sobre a desclassificação 
social de outros? (SOUZA, 2018, p. 191). 

 

Condizente com Souza, Demo enfatiza que a cidadania requer uma análise para além da 

economia. Cidadania que por sua vez, pode proporcionar redução de desigualdade sociais e da 

pobreza a partir da desconcentração de renda. A esse respeito, é importante frisar que 

 

A desconcentração de renda depende mais da cidadania do que da economia. A 
cidadania é a conquista sobretudo. Todavia continuamos acreditando – parte é 
crendice, parte é manobra – que o Estado (o governo) faz a desconcentração de renda, 
e que a cidadania é dada/outorgada. No fundo, ainda não descobrimos e não 
elaboramos nosso processo de emancipação. (DEMO, 2000, p. 110). 

 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 

1481 

Assim como Carvalho, Souza nota um foco excessivo no poder Executivo. Na sociedade 

brasileira contemporânea há ênfase exagerada na corrupção, principalmente do poder 

Executivo. Há um mito de crescimento econômico como resolução de todos os problemas, 

como se o crescimento econômico por si bastasse para reduzir a desigualdade social, eliminar 

a pobreza e consolidar a cidadania 

 

Todas essas ênfases deslocadas, ainda que possam obter resultados positivos 
topicamente, sempre passam ao largo da contradição principal desse tipo de 
sociedade, que, a meus olhos, tem a ver com a constituição de uma gigantesca ralé de 
inadaptados às demandas da vida produtiva e social modernas, constituindo-se numa 
legião de imprestáveis [...] Essa crença fetichista na economia é tão renitente que 
mesmo a óbvia comprovação empírica da conjugação de rápido e continuado 
progresso econômico com taxas quase que inalteradas de exclusão e marginalidade, 
que caracterizou a história brasileira durante boa parte do século XX, parece não ter 
provocado nenhuma mudança de mentalidade. (SOUZA, 2018, p. 228). 

 

Mudança de mentalidade requer consciência da realidade social e familiar. Neste rumo, 

Souza conceitua subcidadania e destaca a questão familiar na formulação do conceito 

 

Os indivíduos e as classes sociais – cujo contexto de carência aguda e desestruturação 
familiar impedem a adequada reprodução desses pressupostos psicossociais na 
socialização familiar desde tenra idade – estão, por conta disso, condenados à 
marginalidade e à exclusão social. Essa é a subcidadania permanente. (SOUZA, 2018, 
p. 40-41). 

 

Portanto, apesar dos desencontros entre assistência social e cidadania, especificamente 

no período compreendido entre 1988 e 2016 há um encontro na direção da ampliação de 

direitos civis, políticos, sociais, econômicos e qualquer direito humano. No entanto, para além 

dos pressupostos teóricos em torno da cidadania, faz-se necessária a reflexão sobre uma 

perspectiva que elucide a realidade social, não permita desconstrução de direitos e promova a 

transformação social para além das concessões sociais e reformas limitadas pelo capital. 

 

3 CIDADANIA NA PERSPECTIVA MARXISTA 

 

Esta abordagem da cidadania brasileira traça os caminhos para uma mudança da 

realidade em que vivem as classes subalternizadas. Trata-se da abordagem marxista que 

demonstra sua importância na “construção do conceito de cidadania, ao criticar o uso dos 
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direitos pela burguesia para dominar os outros grupos sociais” (COVRE, 2002, p. 32). Dessa 

forma, cidadania, democracia e soberania popular trata-se de uma mesma expressão histórica 

com novas determinações e inseridas no processo histórico-dialético 

 

Um dos conceitos que melhor expressa essa reabsorção dos bens sociais pelo conjunto 
dos cidadãos - que melhor expressa, portanto, a democracia - é precisamente o 
conceito de cidadania. Cidadania é a capacidade conquistada por alguns indivíduos, 
ou (no caso de uma democracia efetiva) por todos os indivíduos, de se apropriarem 
dos bens socialmente criados, de atualizarem todas as potencialidades de realização 
humana abertas pela vida social em cada contexto historicamente determinado. 
Sublinho a expressão historicamente porque me parece fundamental ressaltar o fato 
de que soberania popular, democracia e cidadania (três expressões para, em última 
instância, dizer a mesma coisa) devem sempre ser pensadas como processos 
eminentemente históricos, como conceitos e realidades aos quais a história atribui 
permanentemente novas e mais ricas determinações. (COUTINHO, 1999, p. 42). 

 

Em síntese, historicamente e transitoriamente, as determinações históricas produzem 

avanços e retrocessos na categoria cidadania que ainda distante da consolidação, por exemplo, 

é ampliada e reduzida para uma forma mais ou menos democrática conforme avançam e 

retrocedem as mediações e tensões entre as classes sociais (ROCHA, 2021, p. 50). No Brasil, a 

concentração de renda e de propriedade são fruto do monopólio do poder político. Nesse 

ponto, por meio de uma análise marxiana, é preciso compreender que grande parte da 

sociedade não tem acesso a própria riqueza que produz 

 

Segundo Marx, os indivíduos constroem coletivamente todos os bens sociais, toda a 
riqueza material e cultural e todas as instituições sociais e políticas, mas não são 
capazes – dada a divisão da sociedade em classes antagônicas - de se reapropriarem 
efetivamente desses bens por eles mesmos criados. (COUTINHO, 1999, p. 42). 

 

Alayón afirma que (1995, p. 50) “um setor quer conceder e travar, enquanto, 

simultaneamente, o outro quer conquistar e avançar [...] existe diferença entre a política social 

dos governos reacionários e oligárquicos e a dos governos populares? Entendemos que tais 

diferenças existem”. Condizente com Alayón, Sposati et al (1998, p. 34-35) afirma que 

 

Por mais paradoxal que possa parecer, o avanço das políticas sociais terminaram por 
ser menos a ação do Estado em prover a justiça social e mais o resultado de lutas 
concretas da população. Estas duas faces fazem parte da política social. De um lado, 
instrumento de superação (ou redução) das tensões sociais, forma de despolitiza-las e 
encaminhá-las para frentes menos conflitivas na relação capital-trabalho, de outro, 
espaço de expressão de interesses contraditórios das classes sociais: luta pela 
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determinação do valor da força do trabalho e atendimento as necessidades objetivas 
do capital. Nesse sentido, as políticas sociais são mais que condições de reprodução 
das condições de vida do trabalhador: são formas de realização dos direitos sociais e, 
consequentemente, da cidadania. 

 

Portanto, direito de cidadania é algo conquistado da base para a parte superior da 

pirâmide social e não algo concedido de cima para baixo. As concessões sociais se diferem de 

um direito social pelo seu caráter de favor ou ajuda. Com fins populistas e eleitoreiros, são 

moeda de troca para que outro direito seja negado, desmobilizando e desarticulando as classes 

subalternizadas. Se por um lado, as políticas sociais são concessões sociais instrumentalizadas 

para interesse das classes dominantes, por outro, são passíveis ao interesse das classes 

subalternizadas a partir de mobilização, consciência política e pressão popular. Nesse ponto, a 

assistência social é um instrumento estatal mediador da relação entre-classes, potencialmente 

promotor da construção e consolidação de um direito de baixo para cima. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O aprofundamento dos pressupostos teóricos elencados pelos autores supracitados 

revela que jamais houve consolidação plena da cidadania no Brasil. Entre períodos históricos 

democráticos e ditatoriais, ocorreram práticas manipuladoras e desmobilizantes, por via das 

relações entre Estado e sociedade civil. Trataram-se de simulacros de cidadania que 

conceitualmente abordados, assemelharam-se pela representação de um modelo societário 

excludente, desigual, conservador, autoritário e com uma medida de crueldade socialmente 

naturalizada.  

Estes simulacros de cidadania são decorativos, apresentando garantia de direitos, mas 

sendo essencialmente incompletos e vazios dos mesmos. Surgem da relação entre classes 

sociais, em que concessões são chamadas de direito e os direitos são regulados ou negados 

pelo Estado serviçal da classe dominante, de forma condizente com a lógica do capital em um 

país periférico. A aceitação das classes subalternizadas é garantida por discursos político-

ideológicos intencionalmente manipuladores dos sujeitos desprovidos de direitos e sem 

consciência das condições em que vivem, isto é, passivos diante da exploração que sofrem. 

Dessa forma, os simulacros de cidadania promovem o distanciamento entre sujeito e os 
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interesses de sua classe social, não havendo, portanto, intenção em fomentar cidadãos ativos 

e críticos. 

Perante o monopólio do poder político-econômico por parte de estamentos e elites, 

compreende-se que a falta de consciência de classe é uma das causas da manutenção da 

desigualdade social e do círculo vicioso promotor de pobreza absoluta e relativa. A articulação 

e mobilização das forças democrático-progressistas de 1988 a 2016, alinhadas a vontade 

política das gestões federais petistas, proporcionaram a construção de direitos sociais e 

expansão das políticas sociais, o que consequentemente reduziu a pobreza relativa e 

ineditamente aproximou a assistência social da garantia de direitos de cidadania. Não obstante, 

a ofensiva neoliberal e neoconservadora, expressa no golpe de 2016 e na ascensão da extrema-

direita, desconstruiu direitos sem resistência popular.  

Cabe frisar que a consciência de classe e a formação de cidadãos proativos e críticos 

precisam avançar entre a classe subalternizada para que direitos conquistados não sejam 

desconstruídos. Neste rumo, a assistência social e o SUAS têm um papel fundamental na 

conscientização de classe e fomento de cidadãos proativos, críticos, participativos e 

mobilizados em seus interesses. Neste espaço contraditório de conflito entre classes e 

pressupostos teóricos da cidadania que a assistência social tem uma posição fundamental e 

potencializadora de uma ou outra perspectiva, conforme atua na mediação de classes. 

A partir da delimitação da cidadania, concluímos que ao propor a transformação social, 

a perspectiva marxista é norteadora da luta pela construção e garantia de direitos civis, 

políticos, sociais, econômicos e qualquer direito humano das classes subalternizadas. O Brasil 

precisa reconstruir e consolidar direitos historicamente desconstruídos ou negados aos 

sujeitos. 
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