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RESUMO 
O objetivo deste artigo é abordar aspectos da proteção social brasileira 
na pandemia, com base na discussão dos atos normativos que mostram 
de modo concreto a instrumentalização da proteção social em contexto 
de crises, econômica e pandêmica. As análises apontam os efeitos 
socioeconômicos da pandemia evidenciam que Bolsonaro não se 
preocupa com a proteção social, e suas iniciativas visam a obtenção de 
retorno eleitoral. A pesquisa é uma revisão bibliográfica e análise 
documental. Os resultados foram estruturados em duas seções: a 
primeira traz a perspectiva da proteção social, com características das 
políticas sociais de filiação neoliberal. A segunda elenca a realidade da 
proteção social brasileira, especialmente do SUAS, através da análise 
dos impactos sociais do Auxílio Emergencial, do Programa Auxílio Brasil 
e da Lei que dispõe sobre os critérios de concessão ao BPC. As 
considerações finais apontam para monetização e descontinuidade dos 
serviços socioassistenciais afiançados na política de assistência social. 

 
Palavras-chave: Proteção social. Pandemia. Estado neoliberal. 
 

ABSTRACT 
The objective of this article is to address aspects of Brazilian social 
protection in the pandemic, based on the discussion of normative acts 
that concretely show the instrumentalization of social protection in the 
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context of crises, economic and pandemic. The analyzes point to the 
socioeconomic effects of the pandemic and show that Bolsonaro is not 
concerned with social protection, and his initiatives aim to obtain 
electoral returns. The research is a literature review and document 
analysis. The results were structured in two sections: the first brings the 
perspective of social protection, with characteristics of social policies of 
neoliberal affiliation. The second lists the reality of Brazilian social 
protection, especially SUAS, through the analysis of the social impacts of 
the Emergency Aid, the help Brazil Program and the Law that provides 
for the criteria for granting the BPC. The final considerations point to the 
monetization and discontinuity of social assistance services guaranteed 
in the social assistance policy. 

 
Keywords: Social protection. Pandemic. neoliberal state 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Um mundo internacionalizado requer um Estado dócil aos influxos neoliberais e, ao 

mesmo tempo, forte para traduzir essas demandas em políticas nacionais. Desse modo o 

capitalismo provoca o acirramento das desigualdades entre grupos e classes sociais, entre 

regiões e países (MACHADO et al., 2018), acentuadas nos momentos de crises.  

Em relação à realidade do Brasil, nos últimos dois anos o país tem vivido duas grandes 

crises que têm afetado a vida dos mais pobres a crise sanitária em decorrência da pandemia e 

a crise econômica agravada sob os efeitos da pandemia. A sobreposição dessas crises tem 

evidenciado que o governo Bolsonaro nunca teve uma política de proteção social. Considerando 

as orientações ultra neoliberais e neoconservadoras adotadas anteriormente, suas iniciativas 

são claramente instrumentais, voltadas para a obtenção de retorno eleitoral. 

O objetivo central do artigo consistiu em abordar aspectos da proteção social brasileira 

na pandemia, com ênfase na política de Assistência Social que é reafirmada pelo Sistema Único 

da Assistência Social — SUAS, tendo como foco das discussões três Atos Normativos do governo 

federal: (1)  o Auxilio Emergencial; (2) o Programa Auxilio Brasil; e (3) a lei que alterou a Lei 

Orgânica da Assistência Social — LOAS, que dispõe sobre os critérios de concessão ao Benefício 

de Prestação Continuada — BPC; considerando que esses  atos normativos revelam de modo 

concreto a instrumentalização da proteção social, o que afeta diretamente a vida daqueles que 

necessitam de proteção social por meio da política de Assistência Social. 
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Importante destacar que nesse período de dois anos de pandemia, o governo federal 

sancionou e aprovou cerca de mais de 1543 atos normativos, portarias, decretos e leis, notas 

técnicas, recomendações (a sua maioria de cunho orientativo) que vão ao encontro do projeto 

ultra liberal de contrarreforma que legitimam, culminando no desmonte do Sistema Único da 

Assistência Social — SUAS. 

Este artigo é resultante de pesquisa teórica, pois as discussões têm como base uma 

revisão bibliográfica realizada com base na leitura de jornais, revistas e periódicos; e uma 

análise de documentos oficiais, tais como regulamentos, leis, decretos e portarias, entre outras 

fontes oficiais (COSTA; COSTA, 2015). Esta pesquisa ocorreu em duas etapas: a primeira foi a 

leitura de textos sobre neoliberalismo, capitalismo, Estado e política de assistência social e, no 

segundo momento, foi realizado levantamento de atos normativos elaborados pelo Ministério 

da Cidadania que servem para nortear o trabalho dos profissionais das unidades públicas 

estatais dos Centro de Referência da Assistência social — CRAS e do Centro de Referência 

Especializado da Assistência Social – CREAS,  durante o atual período de pandemia. 

O trabalho está divido da seguinte forma: na primeira parte, aborda a realidade da 

proteção social brasileira a partir de uma breve análise dos impactos sociais de três Atos 

Normativos do Ministério da Cidadania — o Auxilio Emergencial, o Programa Auxilio Brasil, que 

substituiu o Bolsa Família, e, por fim, a alteração na Lei Orgânica da Assistência Social — LOAS, 

que dispõe sobre os critérios de concessão ao Benefício de Prestação Continuada – BPC —, nos 

quais são evidentes aspectos contraditórios no que se refere normativamente a uma proteção 

social pautada no direito de cidadania e que na prática se apresentam em defesa do capital, 

através da proteção focalizada na extrema pobreza, na seletividade dentre os mais pobres e 

miseráveis, tendo como critérios de inclusão ou não, a baixa ou nenhuma renda per capita. 

Na segunda seção, trazemos a perspectiva da proteção social em contexto neoliberal, 

traçando as características das políticas sociais de filiação neoliberal cujas discussões 

fundamentaram-se nas análises de Pereira e Siqueira (2010), que trazem ao debate os três 

principais traços das políticas sociais em tal contexto e que contraditoriamente respondem às 

demandas sociais postas pelo capital. Chega-se às considerações finais apontando para a 

monetização e descontinuidade dos serviços socioassistenciais considerados seguranças 

 
3 Levantamento realizado no site do Ministério da Cidadania (www.gov.br/cidadania) no período de março de 2020 
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afiançados na política de Assistência Social, na qual a proteção social segue cada vez mais 

seletiva e focalizada na extrema pobreza, e insuficiente para cobrir as necessidades das famílias 

que demandam proteção social, desviando-se da lógica do direito de cidadania.   

 

2 PERSPECTIVAS PARA A PROTEÇÃO SOCIAL BRASILEIRA E PARA O SUAS NA OFENSIVA 

NEOLIBERAL 

 

O neoliberalismo difunde a ideia de que o bem-estar social pertence ao foro privado dos 

indivíduos e de seus grupos sociais. As respostas às manifestações sobre a questão social são 

deslocadas da esfera do Estado para a do mercado e a sociedade civil, não admitindo os direitos 

sociais como função estatal, opera, assim, uma profunda despolitização da questão social, ao 

desqualificá-la como questão pública. Alteram-se também os mecanismos e particularidades 

das políticas sociais desenhadas num modelo de proteção social universalizante, guiado pelo 

critério de necessidades sociais e da equidade, tendo como base o direito social de cidadania, 

passando a assumir as características de políticas seletivas e focalizadas, desenvolvidas a partir 

da identificação da extrema pobreza. (PEREIRA; SIQUEIRA, 2010).  

A aceleração das políticas ultraconservadoras e ultra neoliberais encontrou, no governo 

de Jair Bolsonaro, um solo fértil para crescer e se alastrar sem medidas. Os sucessivos cortes e 

a privatização na saúde pública, na previdência e assistência social fazem a diferença nas ações 

do Estado para conter ou não a pandemia no Brasil (CASTILHO; LEMOS, 2021). 

Ao mesmo tempo em que vivenciamos os efeitos e dificuldades da pandemia do 

Coronavírus e jogados/as à sorte pela falta de uma política sanitária e econômica que enfrente 

de forma fundamentada, planejada, responsável, vemos estarrecidos/as o avanço sem 

precedentes da política de austeridade fiscal levada a cabo pelo Ministério da Economia, que 

tem como único horizonte o Estado brasileiro todo privatizado. 

 Como já antecipava Boschetti (2016, p. 1): “vivemos um verdadeiro tornado 

antissocial”, que tem na aprovação das alterações da previdência social, o desmonte da ideia 

de seguridade social como um sistema integrado de proteção social, o que inclui a saúde e a 

assistência social. Mesmo assim, têm sido o Sistema Único de Saúde (SUS) e o Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS) a salvação da proteção social brasileira no contexto da pandemia, 

juntamente com o acesso aos poucos direitos previdenciários. Essa lógica, de uma seguridade 
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social inconclusa, somada e adensada a uma ideologia anti-Estado presente no governo de 

Bolsonaro fragiliza ainda mais o que restou do sistema de proteção social.  A destruição 

implementada pelo governo, que constitucionalmente tem o dever de financiar e implementar 

políticas de proteção social, revela a agudização do ultra neoliberalismo e genocídio perpetrado 

pelo Estado. 

O investimento nas políticas setoriais que integram a seguridade social prevista 

constitucionalmente seria o contraponto de um Estado Social, fruto do pacto social da década 

de 1980 e de um padrão civilizatório para o País. Um dos efeitos perversos das políticas 

econômicas de austeridade fiscal do neoliberalismo, no caso do Brasil, é que nunca o Estado foi 

tão necessário como agora. Políticas de privatização do Estado, por meio do desmonte, 

destruição e mercantilização das políticas de seguridade social; terceirizações irrestritas; 

contrarreformas trabalhista e previdenciária; desemprego em massa; crescimento da 

informalidade; aumento da violência estatal; degradação e demonização dos serviços e 

servidores/as públicos e sucateamento sistemático. 

Todo esse contexto acarreta fatores que mudam os mecanismos e particularidades das 

políticas sociais desenhadas num modelo de proteção social universalizante, guiado pelo 

critério de necessidades sociais e da equidade, tendo como base o direito social de cidadania; 

onde as políticas sociais passam a assumir as características de políticas seletivas e focalizadas, 

desenvolvidas a partir da identificação da extrema pobreza.  

A partir dessa mudança de direção das políticas sociais inseridas no contexto neoliberal, 

Pereira e Siqueira (2010) delineiam algumas particularidades da política social de filiação 

neoliberal. Os autores citam as três principais: (1) focalização na pobreza extrema, com a 

principal característica: “a naturalização da pobreza e a responsabilização dos indivíduos pelo 

seu bem-estar” (PEREIRA; SIQUEIRA, 2010, p.213). Isso ocorre porque a situação de 

desigualdade social é identificada como habituais diferenças entre as pessoas, e não geradas 

socialmente pela mesma lógica que produz riqueza de um lado, concentrada e centralizada, e 

de outro lado, a pobreza pelo acesso precário aos bens e riquezas produzidas. As consequências 

dessa individualização são devastadoras uma vez que culpa os indivíduos pela situação de 

pobreza, desresponsabiliza o modelo socioeconômico capitalista que a produz e invisibiliza e 

mascara os determinantes da pobreza.  
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Uma outra particularidade reside na (2) privatização da política social da qual Pereira e 

Siqueira (2010) explicam que resulta a transferência significativa de políticas sociais e prestação 

de serviços para segmentos da sociedade civil organizada. Assim, na esfera de realização de 

programas, projetos e serviços públicos, as Organizações Não Governamentais (ONGs), 

Organizações Sociais (OS) e as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) se 

tornaram instâncias executoras de serviços sociais essenciais à população usuária das políticas 

sociais no cenário brasileiro. O remanejamento de iniciativas e serviços sociais públicos para 

organizações não governamentais resultou na constituição do terceiro setor, como âmbito de 

iniciativas voltado a defesa e ampliação dos direitos sociais.  

Os autores ainda apontam para uma terceira particularidade: (3) monetarização das 

políticas sociais ou a centralidade dos programas de transferência de renda (PEREIRA; 

SIQUEIRA, 2010, p. 221) consiste em protagonizar os programas de transferência de renda de 

forma imediatista, em detrimento da oferta de serviços socioassistenciais básicos de caráter 

universalizante. Essa particularidade consiste no enfraquecimento das ações estatais uma vez 

que o Estado enfraquece suas políticas de proteção e foca em ações emergenciais que 

estigmatizam ainda mais o público-alvo por torná-lo merecedor de um serviço com base no 

critério da miséria e da extrema pobreza (PEREIRA; SIQUEIRA, 2010). As referidas 

particularidades das políticas sociais no neoliberalismo são legitimadas dentro do Sistema Único 

da Assistência Social através dos atos normativos, que se apresentam como orientações em 

defesa dos direitos dos que necessitam de proteção social, mas que na verdade possuem como 

pano de fundo a defesa do capital.  

Contudo o que circunscreve a política social, neste atual contexto de pandemia, é que a 

sua implementação se dá por fundamentação no neoliberalismo, que tem como implicação a 

subordinação dos direitos sociais à lógica orçamentária; da política social à política econômica; 

e subverte o preceito da intervenção para garantia de direitos em defesa da desregulamentação 

estatal que valoriza o capital sobre o social, em um processo que abandona o valor humano em 

nome do lucro e do crescimento econômico, conforme destacam Souza e Queiroz (2018). Nesse 

sentido, o Estado defensor de uma política ultra neoliberal se ancora na oferta de serviços 

mínimos de proteção social, nas parcerias público-privadas, como mecanismos para evitar 

conflitos e legitimar a ordem do capital. 
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3 A REALIDADE DA (DES) PROTEÇÃO SOCIAL A PARTIR DOS ATOS NORMATIVOS DO 

MINISTÉRIO DA CIDADANIA 

 

A pandemia da Covid-19, que chegou ao Brasil no início de 2020, atingiu o país em meio 

à aplicação de uma agenda de reformas centrada na austeridade e na redução do papel do 

Estado. O teto de gastos, instituído pela Emenda Constitucional (EC) n. 95, de 15 de dezembro 

de 2016, deu origem à Lei do Novo Regime Fiscal, que tem apresentado severos impactos nas 

políticas sociais como um todo (PAES; MELO, 2022). 

Desde 2016, a investida neoliberal de desmonte da proteção social tem se consolidado 

de maneira mais avassaladora, no que se refere às políticas sociais de defesa de direitos. O 

desmonte do sistema público de proteção social, segundo Behring e Boschetti (2006), consiste 

na expressão política das respostas construídas pelo capital mundializado no enfrentamento de 

sua crise de acumulação, em que o Estado se torna objeto de uma reformatação por meio de 

um abrangente processo de reformas, para dar respostas às demandas do capital. 

Apesar dos sucessivos cortes na política de Assistência Social, lembremos aqui a Portaria 

n.º 2362/2019 publicada pelo então Ministro da Cidadania, Osmar Terra, que resultou no corte 

de cerca de 40% dos recursos federais e pôs em risco o pacto federativo e a continuidade dos 

serviços dessa política (BRASIL, 2019). O governo Bolsonaro, em decorrência da Pandemia de 

Covid-19 e à pressão do Congresso, liberou recursos extraordinário de R$ 2,5 bilhões para 

fortalecer as atividades do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). O foco central dessa 

medida foi possibilitar que municípios com maior ocorrência de coronavírus tivessem condições 

de prover Benefícios Eventuais à população. A Medida Provisória n.º 953/20 previu ações de 

enfrentamento ao coronavírus, no campo da saúde pública e no contexto do SUAS, atendendo 

tantos usuários/os cadastrados/as quanto aqueles/as que se encontram sem as mínimas 

condições de prover seus sustentos (BRASIL, 2020). 

Essa ação, juntamente com a aprovação do Auxílio Emergencial, pensada primeiramente 

pelo governo no valor de R$ 200 e, após pressão do parlamento, alterada para R$ 600 e R$ 

1.200 (mães solteiras chefes de família), que se estendeu até outubro de 2021 (BRASIL, 2021). 

Posteriormente, foi sancionado um novo decreto que manteve as regras e o valor do benefício 

reduzido, sendo: R$ 150 para famílias de uma só pessoa, R$ 250 para famílias de duas ou mais 
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pessoas e R$ 375 para mães chefes de família. É obvio que esses valores não foram suficientes 

para dar conta da crise sanitária e econômica vivenciada no País. 

O contexto de agravamento das condições de vida pela pandemia num país que tem 

uma taxa de informalidade de 39,9% (36,8 milhões) da população ocupada (IBGE, 2020) tem 

levado, inevitavelmente, uma parcela considerável da população brasileira a tornar-se usuária 

do SUAS. 

Com o fim das parcelas do auxílio emergencial, gerou-se insegurança em relação à renda 

mínima, especialmente com o fim do programa Bolsa Família e sua substituição pelo Programa 

Auxílio Brasil. As regras de seletividade, focalização na extrema pobreza, foram ainda mais 

utilizadas, como o aumento da renda per capita. 

A Lei 14.284/21, que institui o Auxílio Brasil — programa de assistência financeira a 

famílias de baixa renda que substitui o Bolsa Família —, foi publicada com dois vetos que nos 

chamam a atenção: entre os vetos presidenciais está o artigo 21, que obrigava o programa a ter 

dotação orçamentária suficiente para atender todos os possíveis beneficiários. A justificativa 

para o veto foi que “a proposição contraria o interesse público, pois a vinculação de 

atendimento de todas as famílias elegíveis acarretaria ampliação das despesas” (SOUSA; 

CAMPELLO, 2022, p. 5), adotando claramente princípios estigmatizantes e seletivos. 

Outro trecho vetado foi o artigo 42, que estabelecia metas para taxas de pobreza. Nesse 

caso, a justificativa foi que o dispositivo "resultaria em impacto na despesa pública diante do 

compromisso imposto ao Executivo para o seu cumprimento, sem a devida estimativa do seu 

impacto orçamentário" (SOUSA; CAMPELLO, 2022, p. 5). Contudo, os pagamentos do novo 

programa social começaram a ser feitos em novembro pela Caixa Econômica Federal, com valor 

médio de R$ 217,18. A partir de dezembro, os beneficiários tiveram direito também a uma 

complementação extraordinária, com isso, os pagamentos chegaram a R$ 400. Um decreto 

também publicado no Diário Oficial estendeu esse benefício extraordinário complementar até 

dezembro de 2022, de início, o Auxílio Brasil alcança 14,6 milhões de famílias que já eram 

atendidas pelo Bolsa Família.  

Quando se pensa que já chegamos ao limite da desproteção social, o Governo Federal 

sanciona a  Lei n.º 14.176, de 22 de junho de 2021, altera a Lei n.º 8.742, de 7 de dezembro de 

1993 (Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS ) para estabelecer o critério de renda familiar 

per capita para acesso ao Benefício de Prestação Continuada —BPC; estipular parâmetros 
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adicionais de caracterização da situação de miserabilidade e de vulnerabilidade social; e dispor 

sobre o auxílio-inclusão de que trata a Lei n.º 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa 

com Deficiência); autoriza, em caráter excepcional, a realização de avaliação social mediada por 

meio de videoconferência; e dá outras providências. 

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é um benefício assistencial garantido pela 

Constituição, para proteger e incluir os idosos acima de 65 anos e deficientes vulneráveis de 

qualquer idade, assegurando a renda de um salário mínimo mensal para prover a subsistência 

desses grupos, desde que não possuam outros meios de renda e de sobrevivência. Os critérios 

para conseguir o BPC são: ter mais de 65 anos (para os idosos); não receber outro benefício do 

INSS; ser baixa renda; possuir inscrição no CadÚnico; comprovar a impossibilidade de participar 

de atividades de natureza física, mental e sensorial por ao menos dois anos, para pessoas com 

deficiência.  

As mudanças trazidas pela lei 14.176/21, definem os critérios para a concessão do BPC 

para pessoas com renda familiar per capita de até um quarto do salário mínimo. Critério que 

pode variar até meio salário mínimo do ano vigente, desde que comprovados outros fatores, 

como a condição de miserabilidade e vulnerabilidade do grupo familiar em que está inserido o 

solicitante do benefício. E ainda: o grau de deficiência; a dependência do solicitante em 

consequência da incapacidade em realizar atividades do dia a dia; a implicação da renda familiar 

com despesas médicas, alimentos especiais e medicamentos. 

Nesse caso, tornou-se difícil comprovar a adequação ao critério de renda de meio salário 

mínimo, independentemente de qualquer requisito. Sem essa providência, estará inviabilizado 

o recebimento do BPC por pessoas com deficiência de baixíssima renda. Outra mudança que a 

lei trouxe foi a regulamentação do Auxílio-Inclusão, previsto no Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, que instituiu o benefício assistencial de 50% do salário mínimo vigente, sendo que 

este será pago àqueles que já recebem o BPC e comecem a trabalhar com remuneração de até 

dois salários mínimos, segurados pela Previdência Geral.  

Ao receber esse auxílio, o beneficiário não receberá mais o BPC, recebendo então uma 

espécie de complementação de renda garantindo sua subsistência. Caso deixe de trabalhar, 

poderá solicitar novamente o BPC e o receberá integralmente. Tanto o BPC quanto o novo 

auxílio não poderá ser pago em conjunto com qualquer benefício por incapacidade pagos pelo 

Regime Geral de Previdência, ou com pensões, por exemplo.  
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Quanto à realização da avaliação social, de que tratam o § 6.º do art. 20 e o art. 40-B da 

Loas, por meio de videoconferência (art. 3.º, I), torna-se inviável, pois o público-alvo do BPC é 

de baixíssima renda, sendo evidente, assim, a impossibilidade de acesso à internet e às 

tecnologias, bem como a falta de autonomia nesse campo. Cabe ainda destacar que muitas 

pessoas teriam dificuldade, em razão do impedimento e/ou da idade avançada, de se manterem 

de forma remota em um atendimento relativamente longo para essa população.  

A assistência social é garantida no artigo 203 da CF/88, visando à proteção do cidadão. 

No inciso V está exposto: “a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa 

portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria 

manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei”. Acontece que as 

novas leis que regulamentam os dispositivos constitucionais carregam critérios que dificultam 

esse acesso. Como o caso das pessoas idosas que devem comprovar o comprometimento de 

sua renda com gastos à própria saúde, com medicamentos não oferecidos pelo SUS, gastos 

extras etc.; mas também devendo informar a dependência de terceiros para poder exercer as 

atividades diárias, indo contra o próprio Estatuto do Idoso, na garantia de necessidades para 

poder sobreviver (SOUSA; CAMPELO, 2022). 

Os documentos acima nos mostram a realidade que circunscreve a proteção social e que 

o desmonte das políticas sociais faz parte do projeto neoliberal que se expressa na 

naturalização do ordenamento capitalista e das desigualdades sociais, bem como no desmonte 

das conquistas sociais da classe trabalhadora, consubstanciados nos direitos sociais, que têm 

no Estado uma mediação fundamental. Esses atos normativos vão ao encontro das tendências 

da política social implementada a partir da lógica neoliberal, em especial do ultra 

neoliberalismo autoritário, e reforçam seu caráter ultras seletivo, focalizado e aquém do 

atendimento mínimo das necessidades sociais dos mais pobres. 

 

CONCLUSÃO 

 

Desde a Constituição de 1988, a proteção social no Brasil vinha se sedimentando na 

organização de um sistema de políticas públicas abrangente. Mas, desde a nova etapa do ajuste 

fiscal neoliberal iniciado em 2016 e aprofundado pelo governo Bolsonaro, interrompe-se essa 

trajetória, reduzindo a proteção social a uma implementação desconexa e monetizada de ações 
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que tendem a ser pouco inclusivas e lançar os mais pobres na incerteza de um modelo de 

políticas sociais sem continuidade, nem sustentabilidade (SOUSA; CAMPELLO, 2022) 

Esse é o caso do Programa Emergencial e Programa Auxílio Brasil, benefícios monetários 

de transferência de renda, emergencial e sem perspectiva de continuidade. A Lei que 

regulamenta o segundo Programa prevê validade até dezembro de 2022. Quanto ao Benefício 

de Prestação Continuada — BPC, o legislador deveria estar preocupado sumariamente com as 

necessidades dos grupos vulneráveis e não dificultando o acesso a um benefício garantido na 

própria Constituição Federal. 

Diante de todo o aparato governamental, bem robusto em atos normativos, não há um 

plano de enfrentamento nem sequer iniciativas por parte do Ministério da Cidadania da 

existência de um plano pós pandemia, algo sólido para a proteção social brasileira no 

enfrentamento às vulnerabilidades sociais e econômicas agravadas na pandemia. O 

esvaziamento de ações concretas e planejamentos no longo prazo faz com que o SUAS assuma 

as perspectivas de focalização na pobreza extrema, monetarização das políticas sociais e a 

centralidade dos programas de transferência de renda. 

O Brasil precisa reorganizar a sua política de proteção social, ajustando-a às demandas 

do nosso tempo. O que significaria ampliação da malha de proteção social para enfrentar as 

múltiplas e complexas vulnerabilidades sociais vividas por uma parcela expressiva da 

população. Essa reorganização demanda abordagem multidimensional e integrada articulando 

as dimensões social e econômica, políticas intersetoriais, trabalho interprofissional e 

recuperação e investimento nos equipamentos públicos. Necessita-se de uma proteção social 

ancorada num modelo sustentável de financiamento, para que possamos recuperar a 

credibilidade das políticas públicas, sobretudo na sua capacidade de enfrentamento das 

desigualdades sociais.  
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