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RESUMO 
Este artigo, elaborado através de pesquisas bibliográfica e documental, 
busca apresentar os impactos da política neoliberal na Seguridade Social 
brasileira. Para tanto, se desenvolve através de breve histórico do 
sistema de Proteção Social brasileiro, evidencia os avanços conquistados 
com a promulgação da Constituição Federal de 1988, como também 
expõe que sua operacionalização não se efetiva substancialmente, de 
acordo com o que foi instituído. Aponta especificidades em relação às 
políticas integrantes do tripé deste sistema e as repercussões da 
ofensiva neoliberal no país, além do agravamento do cenário nacional 
com a pandemia da Covid-19.  
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ABSTRACT 
This article, prepared through bibliographic and documentary research, 
seeks to present the impacts of neoliberal policy on Brazilian Social 
Security. Therefore, it develops through a brief history of the Brazilian 
Social Protection system, highlights the advances made with the 
promulgation of the Federal Constitution of 1988, as well as exposes 
that its operationalization is not substantially effective, according to 
what was established. It points out specificities in relation to the policies 
that are part of the tripod of this system and the repercussions of the 
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neoliberal offensive in the country, in addition to the worsening of the 
national scenario with the Covid-19 pandemic. 

 
Keywords: Social Security. Neoliberalism. Pandemic. Social Politics. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Seguridade Social brasileira se constituiu influenciada pelos princípios dos modelos de 

seguridade alemão e inglês, o bismarckiano e o beveridgiano, associando a lógica de proteção 

social com a lógica de seguro (BOSCHETTI, 2009).  

A partir da Constituição Federal de 1988, o tripé formado pelas políticas de Assistência 

Social, Saúde e Previdência Social passaram a integrar a Seguridade Social brasileira, que 

perpassa por avanços e retrocessos no decorrer de sua história, sobretudo desmontes com a 

ofensiva neoliberal, que visa beneficiar e amparar o grande capital em detrimento da proteção 

social da classe trabalhadora, gerando impactos sociais nocivos nas condições de vida da maior 

parte da população.  

Desde 2020, com o início da pandemia da Covid-19, este cenário que já era cruel, foi 

desnudado e agravado, demandando medidas emergenciais para seu enfrentamento. Mesmo 

diante das atuais crises social, econômica e sanitária, o Estado adotou políticas inconsistentes 

e fragmentadas, insuficientes para responder às demandas emergidas. 

Este artigo foi elaborado através de pesquisas bibliográfica e documental, com o 

objetivo de apresentar os impactos da política neoliberal na Seguridade Social brasileira. O 

texto é subdividido em três tópicos: histórico do sistema de Proteção Social nacional, 

especificidades de suas políticas integrantes e impasses do neoliberalismo na implementação 

da Seguridade Social no Brasil, relacionando os impactos agravados no cenário nacional com a 

pandemia da covid-19. Por fim, segue com a conclusão e referências. 

 

2 CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS DA SEGURIDADE SOCIAL NO BRASIL 

 

A proteção social e o direito à segurança social são temas da agenda da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) desde sua gênese, em 1919, visando “apoiar os seus Estados-

membros a alargar progressivamente sua abrangência, e a estabelecer os seus sistemas de 
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proteção social, com base nas normas de boas práticas acordadas internacionalmente” (OIT, 

2017, p. 6). 

Antes deste período, no início do século XX, já havia iniciado na Alemanha o primeiro 

projeto de seguridade social, denominado modelo bismarckiano, que possuía padrões 

semelhantes aos de seguros privados, limitado a seus contribuintes e com o objetivo de 

preservar a renda dos trabalhadores na ausência de trabalho (BOSCHETTI, 2009).  

Em 1942, foi publicado o Relatório de Beveridge, o qual foi considerado uma referência 

em relação à Seguridade Social no mundo, pois este modelo inglês, chamado de beveridgiano, 

introduziu relevantes alterações no campo dos seguros sociais, apoiando a ampliação das 

despesas do Estado com proteção social para o combate à pobreza (SALVADOR, 2007).  

Em 1943 é aprovada a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), medida que ampliou a 

proteção aos trabalhadores explorados, como também permitiu a acumulação capitalista no 

processo de industrialização brasileiro. 

Cada país, de acordo com sua realidade e projetos estatais, instituiu seu modelo de 

seguridade social. No Brasil, o sistema previdenciário era orientado pela lógica de seguro, 

conforme o modelo bismarckiano, através das Caixas e Institutos de Aposentadorias e Pensões. 

Na década de 1960, com a criação do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), ampliou 

sua abrangência e unificou seus benefícios e serviços. A Seguridade Social nacional em vigência 

foi formalizada na Constituição Federal de 1988, no art. 194, o qual prevê que ela é um conjunto 

integrado de ações para afiançar os direitos relativos à Saúde, à Previdência e à Assistência 

Social (BRASIL, 1988).  

É possível identificar que na Seguridade Social brasileira há a associação de princípios 

dos dois modelos citados anteriormente, bismarckiano e beveridgiano, pois restringe-se a 

Previdência aos trabalhadores contribuintes, universaliza-se o direito à Saúde e limita-se a 

política de Assistência Social a quem dela necessitar (BOSCHETTI, 2009). Uma tensa relação 

entre a universalidade e seletividade, que se configura entre consolidar uma “seguridade social 

pública, ampla e universal ou delimitar sua função pública às camadas mais pobres da 

população” (BOSCHETTI, 2003; 2006 apud SALVADOR, 2007, p. 82). 

As políticas de Saúde, Assistência Social e Previdência Social são apresentadas na 

Constituição Federal brasileira como direitos sociais, mas o acesso a elas nem sempre é efetivo. 

A política de Saúde possui caráter universalista, porém sem garantia substancial desta 
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abrangência na sua operacionalização, devido às inúmeras fragilidades que o Sistema Único de 

Saúde (SUS) possui. A Assistência Social, que é destinada a quem dela necessitar, tem sua 

demanda progressivamente ampliada, sobretudo diante da conjuntura política, econômica, 

social e sanitária do país. Mesmo havendo medidas para ampliar a abrangência das famílias 

elegíveis para transferência de renda, como o novo “Programa Auxílio Brasil”, a política 

permanece fragmentada e seletiva. A Previdência Social é ainda mais limitada, restringe o 

acesso aos formalmente assalariados, contribuintes autônomos e individuais.  

Em consequência da ofensiva neoliberal, do enfraquecimento dos movimentos sindicais, 

da reestruturação produtiva e da hegemonia do capital financeiro, ocorreu um movimento 

reformista conservador que culminou em uma trajetória de destruição da legislação trabalhista 

e potencializou um estado parco para questões sociais e vigoroso para os interesses do capital 

(BEHRING, 2009).  

O sistema de Proteção Social nacional sofre com sua mercantilização, sobretudo com o 

avanço do neoliberalismo, no âmbito da saúde e previdência, que englobam um amplo 

segmento privativo de produtos financeiros (SALVADOR, 2010). Tal sistema se torna cada vez 

mais incapaz de suprir as necessidades da população e de arcar integralmente com as 

complexas demandas.  

Em uma perspectiva histórica, a seguridade social é desenhada como espaço de disputas 

e negociações na ordem burguesa, com a possibilidade de investidas do capital de acordo com 

seus interesses (MOTA, 2008). Segundo Bravo et al. (2020, p. 12): 

 

Em contexto de agudização da crise do capital, as políticas sociais são os principais 
alvos da mercantilização, da focalização, da privatização, da transformação de bens e 
serviços em mercadorias destinadas a manter aquecido o consumo e a 
competitividade. As contrarreformas implementadas no Brasil nas últimas décadas, e 
agravadas a partir de 2016, que atingem diretamente a seguridade social, expressam 
a ofensiva capitalista em sua permanente busca por superlucros. Esses processos 
destrutivos dos direitos por meio da corrosão de seu financiamento constituem 
verdadeiros processos de expropriação dos direitos conquistados (FONTES, 2010; 
BOSCHETTI, 2016 apud BRAVO et al., 2020, p. 12) e favorecem enormemente a 
exploração da força de trabalho e a acumulação de capital. 

 

São utilizadas estratégias que delineiam a configuração da proteção social, 

potencializando-a não somente para os interesses da acumulação, como também para a 

reprodução de desigualdades, embora uma e a outra se associem. “[...] Uma forma estratégica 
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em manter o campo da proteção social com baixa estabilidade, de modo a que, mais facilmente, 

possa sofrer ajustes sob crises conjunturais ou estruturais do capital” (SPOSATI, 2013, p. 654-

655).  

 

3 O TRIPÉ (DES)ARTICULADO DA SEGURIDADE SOCIAL 

 

A partir da Constituição Federal Brasileira de 1988, evidencia-se o desenvolvimento da 

Política de Assistência Social, que conquistou avanços normativos em consequência do texto 

Constitucional e mobilização coletiva, como a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) em 

1993, a Política Nacional de Assistência Social (PNAS) em 2004, a Norma Operacional Básica 

(NOB/SUAS) em 2012, entre outras, que contribuem com a estrutura do Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS).  

Os serviços socioassistenciais correspondentes a esta política são ofertados 

gratuitamente à população e divididos em dois níveis de proteção social: básica e especial. A 

primeira visa prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e 

aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. A segunda, destina-se a 

atender as famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social (PNAS, 2004). Os serviços, 

programas, benefícios e recursos humanos desta Política desenvolvem ações ininterruptas e 

essenciais, que dependem de um financiamento regular e contínuo para se manter e se 

aprimorar. Estes, nos últimos anos, vêm enfrentando dificuldades em relação a sua 

sustentabilidade pela instabilidade dos repasses de recursos federais. 

Por ser uma política não contributiva, com ações que utilizam critérios de seletividade, 

principalmente no que se refere a benefícios, sua relação com o trabalho sempre foi conflituosa, 

aparentemente estabelecendo que ela é direcionada somente àqueles que não exercem 

nenhuma atividade remunerada. Mas o que se defende é uma seguridade social mais ampla, 

em que a lógica social supere a lógica securitária, e isso “requer reconhecer o espaço da 

assistência social em seu âmbito, sem superestimá-la e tampouco sem discriminá-la como um 

direito incompatível com o trabalho” (BOSCHETTI, 2009, p. 6). 

Atualmente, os programas de transferência de renda passaram a desempenhar a função 

dos salários dos empregos inexistentes, o que intensifica a histórica tensão entre assistência 

social e trabalho no país. Este cenário de escassez de oportunidades potencializa a ampliação e 
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a complexidade das demandas da assistência, a qual isolada e na vigência do modo de produção 

capitalista é infactível para a garantia do direito ao trabalho, assim como tantos outros. “Assim, 

a assistência social não pode e não deve substituir o trabalho, mas pode ser um elemento 

intrínseco de um sistema maior de proteção social, complementar aos direitos do trabalho, 

podendo contribuir para transferir renda do capital para o trabalho” (BOSCHETTI, 2009, p. 7-8). 

O trabalho e suas relações têm centralidade na trajetória histórica da Seguridade Social. 

A conjuntura do modo de produção capitalista, de cunho neoliberal, propicia a instabilidade do 

emprego, com flexibilização das leis trabalhistas, crescimento exponencial do trabalho 

informal, precarizado e desprotegido, situação que reflete diretamente no sistema de proteção 

social brasileiro. 

O Índice Global dos Direitos, publicado pela Comissão Sindical Internacional (CSI), 

apresentou o Brasil entre os dez piores países do mundo para trabalhadores em 2021, 

principalmente pela não garantia de direitos, ameaça à democracia, violência e repressão 

contra trabalhadores e sindicalistas, junto com Bangladesh, Bielorrússia, Colômbia, Egito, 

Filipinas, Honduras, Mianmar, Turquia e Zimbábue (CSI, 2021). 

A política de Saúde possui demandas crescentes, complexas, e apresenta dificuldades 

estruturais históricas, sendo que sua resolutividade parece cada vez mais inalcançável, 

principalmente com as recentes medidas de austeridade. O SUS legislado constitucionalmente 

não é substancialmente efetivado, nem sua cobertura é equânime no país, sobretudo pelas 

desigualdades econômicas e sociais, assim como pelas diversidades geográficas de cada região. 

A pandemia da Covid-19 iniciada em março de 2020, trouxe ainda mais impactos avassaladores 

à saúde da população e à incapacidade de resposta deste sistema. Neste contexto, o Estado ao 

invés de implementar medidas coesas para enfrentamento desta realidade, adotou políticas 

que contrariaram a ciência, comprometeram a contenção da transmissibilidade do vírus e 

contribuíram para o agravamento das crises sanitária, econômica e social do país. 

A previdência social brasileira necessitaria ser mais abrangente, sobretudo, devido ao 

aumento do trabalho informal, a flexibilização e precarização das relações de trabalho, pois nas 

configurações atuais, grande parcela da população não tem condições de arcar com a 

contribuição previdenciária, ou seja, permanece sem acesso a esta política e suas proteções. De 

acordo com o IBGE (2021), o Brasil possui 12 milhões de desocupados e 4,8 milhões de 
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desalentados e, mesmo com benefícios emergenciais, um em cada quatro brasileiros 

encontrava-se em situação de pobreza em 2020.  

Apesar da organização da seguridade social nacional se constituir da junção das políticas 

de saúde, assistência social e previdência, não há uma legítima integração entre elas. A efetiva 

articulação seria uma possibilidade de fortalecer um sistema mais denso, em que a lógica social 

pudesse ser priorizada em relação à lógica securitária. 

 

4 IMPASSES DO NEOLIBERALISNO NA IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL NO BRASIL 

 

As políticas sociais padecem com seus desmontes, com a limitação de seus orçamentos 

e tentativa de enfraquecimento do controle social. No caso da Seguridade Social, inúmeras 

variáveis impactam em seu financiamento, como o congelamento dos gastos pela Emenda 

Constitucional nº 95 (EC 95), o pagamento dos juros da dívida pública e o comprometimento de 

parte de seus recursos com a permissão da Desvinculação de Recursos da União (DRU), que foi 

prorrogada até dezembro de 2023 (SALVADOR, 2020). O avanço das contrarreformas arruína 

os pilares essenciais da seguridade social, sendo que sempre o “sentido das contrarreformas é 

a retirada de direitos dos trabalhadores para alimentar o capital financeiro com fundo público, 

de forma cada vez mais aprofundada pelo ultraneoliberalismo atual” (BEHRING; CISLAGHI; 

SOUZA, 2020, p. 117). 

O cenário é destrutivo, a hegemonia neoliberal, caracterizada por Antunes (2002, p. 235) 

como um contexto de “[...] reestruturação produtiva, privatização acelerada, enxugamento do 

estado, políticas fiscais e monetárias, sintonizadas com os organismos mundiais de hegemonia 

do capital como Fundo Monetário Internacional”, fragiliza cada vez mais o sistema de proteção 

social em benefício do capital, conforme descreve Salvador (2018, p. 9): 

 

A financeirização da riqueza no capitalismo atinge as políticas sociais, o conjunto de 
seus direitos, do seu financiamento e do seu orçamento. O cerne é a disputa no campo 
da economia política e de uma forte pressão para mais recursos para o pagamento de 
juros e amortização da dívida à custa do fundo público. [...] Como parte da política de 
ajuste fiscal, em curso desde 1993, que prioriza a realização de superávits primários 
para o pagamento de juros, encargos e amortização da dívida pública, o governo 
federal vem se apropriando das contribuições sociais destinadas a seguridade social. 
O corolário é o esvaziamento permanente do financiamento da seguridade social 
deixando os recursos públicos liberados para os condutores das políticas econômicas 
atenderem os interesses do capital. 
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A política social, em tempo de crise do capital, vem sendo objeto de contínuos ataques 

desde 1970, através das contrarreformas, com discursos da necessidade de corte de gastos para 

conter o déficit público. Porém, o que se visualiza, é que ocorre a transferência destes recursos 

em privilégio do capital. A reforma trabalhista de 2017, que altera a CLT, através da Lei nº 

13.467/17 e a previdenciária de 2019, que altera o sistema de Previdência Social, através da 

Emenda Constitucional 103/19, compõem deliberações severas de expropriação de direitos e 

redução do papel do Estado frente a realidade social, contribuem para a desproteção da classe 

trabalhadora e o aumento da desigualdade social. 

O Relatório Mundial das Desigualdades – 2022, produzido na Escola de Economia de 

Paris, demonstra que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo: em 2021, metade da 

população mais pobre do país possuía menos de 1% do total da riqueza nacional, enquanto o 

1% mais rico, cerca de metade (LABORATÓRIO MUNDIAL DAS DESIGUALDADES, 2021). 

O estrangulamento da política social frente à transferência da proteção social da esfera 

estatal para o mercado, revela posição estrutural do fundo público no capitalismo 

contemporâneo, sendo que o orçamento público acaba sendo financiado pelos mais pobres e 

apropriado pelos ricos (SALVADOR, 2010).  

A realidade brasileira, com hegemonia neoliberal, ao invés de possibilitar um sistema 

tributário mais equânime, impõe majoritariamente a tributação do consumo e é complacente 

com as dívidas tributárias de grandes capitais, comprometendo o orçamento público e 

prejudicando as condições de vida da maior parte da população. 

O discurso de déficit em relação as receitas e despesas da Seguridade Social é propício 

para o governo, pois assim, mais facilmente se justifica as contenções de gastos, reformas e 

medidas de austeridade, para coletivizar os prejuízos e escassear a abrangência dos benefícios 

e direitos. Para apresentar a seguridade como deficitária, os governos utilizam de diversas 

metodologias que ludibriam e não são compatíveis precisamente ao que está instituído na 

Constituição Federal em relação ao seu orçamento e despesas (ANFIP, 2021). 

A regressão de direitos e a restrição de orçamentos, principalmente com a EC nº95, que 

congelou as despesas públicas por vinte anos, independentemente das variáveis que podem 

incidir no país, dificultam a intervenção estatal para aprimorar e expandir suas políticas 

públicas, assim como ampliam a desigualdade social. De acordo com a ANFIP (2021, p. 45): 
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Com o Novo Regime Fiscal, não há como manter os direitos sociais existentes; não há 
como corresponder às demandas relacionadas à prestação dos serviços públicos; não 
há como equacionar os gargalos de infraestrutura; não há como o Estado exercer as 
suas funções distributivas, alocativas ou mesmo estabilizadoras. Uma grande 
quantidade de demandas por serviços públicos, obras de infraestrutura e outras ações 
governamentais serão obrigatoriamente delegadas aos instrumentos de mercado. 

 

Especificamente em decorrência do contexto pandêmico, foi promulgada em 2020, 

pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, a Emenda Constitucional nº 106, 

que estabeleceu o regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para 

enfrentamento de calamidade pública nacional (BRASIL, 2020), a qual permitiu implementar 

medidas para responder aos impactos mais agudos da crise social e sanitária que se agravaram. 

O Boletim nº2, publicado em 2020, no início da pandemia, pela Rede de Políticas 

Públicas & Sociedade, intitulado Covid-19: Políticas Públicas e as Respostas da Sociedade, 

apresentou que “81% da força de trabalho (75,5 milhões de pessoas) experimentaria algum tipo 

de vulnerabilidade em virtude dos efeitos da pandemia do Covid-19” (POLÍTICAS PÚBLICAS & 

SOCIEDADE, 2020, p. 1). 

As ações governamentais extraordinárias adotadas no enfrentamento à pandemia 

foram essenciais para amparar, ainda que parcialmente, as necessidades mais elementares da 

população, principalmente dos mais vulneráveis. Entretanto, foram medidas focalizadas, 

temporárias e insuficientes para responder aos drásticos impactos que escancararam e 

agudizaram questões estruturais já existentes na sociedade brasileira. 

 

CONCLUSÃO  

 

A configuração da Seguridade Social, composta pelo tripé das políticas de Assistência 

Social, Saúde e Previdência Social, instituída pela Constituição Federal Brasileira de 1988, foi 

uma conquista relevante, tendo em vista a concepção de um sistema público, mais abrangente, 

participativo, que reconhece os direitos sociais, visando a cidadania e a dignidade da pessoa 

humana. A assistência social foi instituída como política pública, rompendo com o caráter 

tradicionalmente assistencialista, o que possibilitou evoluções teóricas e normativas para o 

fortalecimento e organização de suas ações. A Política de Saúde conquistou outros patamares: 

ampliou sua cobertura que, historicamente estava condicionada ao vínculo empregatício 
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formal, passando a ter uma perspectiva universal e participativa de atendimento a partir do 

surgimento do SUS. A Previdência Social, ainda que seja restrita a seus contribuintes, expandiu 

sua organização, estrutura, custeio e ampliou as regras para aposentadoria dos trabalhadores 

rurais, com planos de benefício idênticos aos dos assalariados urbanos. 

Apesar de tais melhorias, significativos desafios ainda imperam para a materialização de 

um sistema mais amplo, concreto e coeso, pois em meio às políticas neoliberais, os gastos das 

políticas sociais são limitados, os direitos já conquistados pela classe trabalhadora são 

expropriados e a operacionalização da seguridade social se difere do que está instituído no 

texto constitucional.  

Para a construção objetiva de um sistema público de Seguridade Social, de abrangência 

universal, é necessário se contrapor às medidas expropriadoras de direitos impostas pela 

ofensiva neoliberal e defender a efetivação e articulação das políticas públicas, a expansão do 

sistema de proteção social em benefício da classe trabalhadora e a ampliação do acesso à 

população. Um desafio constante frente às contradições inerentes ao sistema vigente. 
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