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Simpósio: 22 - POLÍTICAS PÚBLICAS, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL 
 
RESUMO: As atuais pesquisas demonstram que no Brasil onze por cento de nossa população 
vive abaixo da linha da pobreza, de forma prática uma em cada dez pessoas não tem acesso a 
direitos humanos como a alimentação. Essa também é uma questão que infelizmente se repete 
na América Latina, que segundo a ONU é a região mais desigual, do ponto de vista econômico, 
do mundo. Nesse contexto de exclusão, a Seguridade Social que no ordenamento jurídico 
brasileiro é formada pela Previdência Social, Assistência Social e pela Saúde tem um papel 
relevante na efetivação dos direitos fundamentais e na elaboração de políticas públicas em geral, 
que democraticamente envolvam o Estado e a sociedade civil, especialmente os grupos 
organizados que representam o interesse da coletividade. Percebemos que mesmo com um 
pagamento mensal de mais de quatro bilhões de reais em benefícios previdenciários e a 
distribuição de vários milhões em programas assistências como o “bolsa-família”, ainda há uma 
massa de pessoas em situação de extremo desamparo apontando para uma inefetividade 
daquelas ações, ou seja, é necessário que a academia proporcione discussões que apontem 
possíveis soluções  para se  promover a proteção social através de ações que sejam realmente 
eficazes. Assim, nossa intenção é demonstrar por maneira qualitativa e quantitativa é relevante 
a participação de entidades da sociedade civil organizada, especialmente da Anasps - 
Associação Nacional dos Servidores Públicos, da Previdência e da Seguridade Social, para que 
conjuntamente ao Estado sejam criadas e avaliadas as ações públicas que sejam efetivas para a 
diminuição das desigualdades sociais no Brasil e que possam ser replicadas em outros países.  
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