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Resumo: Este artigo tem por objetivo identificar os desafios e os limites das políticas sociais 
no contexto brasileiro, como também propõe algumas reflexões sobre como as políticas de 
combate à pobreza entram na agenda governamental e, com isso, enfatiza uma articulação 
entre as políticas sociais, a pobreza e os direitos sociais. A partir desta análise, buscamos 
compreender que o enfrentamento da pobreza torna-se uma tarefa árdua no contexto 
brasileiro, pois temos que lidar com as contradições existentes no sistema capitalista e com 
a supressão dos direitos sociais. 
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Abstract: This article aims to identify the challenges and the limits of social policies in the 
Brazilian context, but also discusses certain as the poverty policies enters the government 
agenda and there by emphasizes a link between social policies, poverty and social rights. 
From this analysis we understand that the fight against poverty becomes a chore in the 
Brazilian context, since we have to deal with the contradictions in the capitalist system and 
the suppression of social rights. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As políticas sociais assumem características particulares no contexto brasileiro, como por 

exemplo, na década de 80 houve uma luta contra o autoritarismo político e com isso a noção 

de cidadania e a luta por justiça social eram um dos elementos propulsores no ideário social 

e, o êxito em torno das políticas sociais era algo que soava positivo não só para a 

população, mas para os seus idealizadores. 

Assim, é partir da Constituição Federal de 1988 que identificamos mudanças 

significativas para pensar a forma pela qual o Estado passa a compreender a questão 

social. Segundo Lobato (2009) o primeiro elemento desta concepção diz respeito à garantia 

dos direitos sociais implementados a partir das políticas sociais; o segundo refere-se a 

abrangência, ou seja, a incorporação de novos problemas à agenda pública e com isso o 

desenvolvimento de políticas mais específicas para determinados segmentos, que antes não 
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eram contemplados no âmbito das políticas sociais e, o último elemento é a ampliação, ou 

seja, o reconhecimento dos problemas sociais. 

Porém, é na década de 90 que identificamos um enfoque para as questões de eficiência 

atrelada à reforma do Estado que se repercutiu na racionalização dos gastos sociais com as 

políticas sociais. Ou seja, se por um lado, foi criada uma expectativa a partir da Constituição 

de 1988 em torno da ampliação dos direitos, na década seguinte houve um desmonte dos 

mesmos. 

A partir desta conjuntura social e política em que há uma retração do Estado no campo 

das políticas sociais é que surgem ações do Estado voltadas para o combate à pobreza que 

assumem o caráter de políticas mais focalizadas para a população considerada pobre. 

Através deste panorama histórico em torno das ações do Estado com relação ao 

atendimento das demandas sociais propostas pela população é que se pauta a análise 

deste artigo. Pretendemos identificar como o Estado lida com as formas de proteção social, 

e como surgem políticas mais focalizadas para a população pobre. A partir dessas 

inquietações, também pretendemos compreender os limites da atuação do Estado frente às 

fragilidades impostas no âmbito do enfrentamento à pobreza. 

O presente artigo foi estruturado da seguinte forma: no primeiro momento enfatizamos o 

que a literatura discute sobre o conceito de pobreza e posteriormente apontamos o contexto 

histórico do surgimento das políticas sociais presente no contexto brasileiro. No segundo 

item contextualizamos o surgimento das políticas de combate à pobreza e os seus impasses 

e por fim traçamos as nossas considerações acerca do limites do Estado frente à cobertura 

das políticas sociais, principalmente àquelas voltadas para o combate à pobreza. 

 
2. POLÍTICA SOCIAL NO BRASIL E O IMPACTO DO PROJETO NEOLIBERAL: COMO 
LIDAR COM O ENFRENTAMENTO DA POBREZA?  
 

Antes de nos debruçarmos sobre as formas de proteção social e sobre a análise das 

políticas de transferência de renda, cabe-nos, mesmo que previamente, identificar o que 

estamos entendendo por pobreza. Assim, a pobreza deve ser entendida de acordo com as 

especificidades culturais e com o processo de desenvolvimento de cada país, ou seja, se 

deve analisar o contexto social e a abordagem que configura a definição sobre pobreza em 

cada contexto. 

Definir o conceito de pobreza implica em considerar os procedimentos que levam 

cada país a avaliar seus traços de pobreza, tendo como referência a realidade social 

especifica. Utilizando-se deste conceito, Rocha (2003) define pobreza como: 

 
Pobreza é um fenômeno complexo, podendo ser definido de forma genérica como a 
situação na qual as necessidades não são atendidas de forma adequada. Para 
operacionalizar essa noção ampla e vaga, é essencial especificar que 



 

3 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

necessidades são essas e qual nível de atendimento pode ser considerado 
adequado. A definição relevante depende basicamente do padrão de vida e da 
forma como as diferentes necessidades são atendidas em determinado contexto 
socioeconômico. Em última instância ser pobre significa não dispor dos meios para 
operar adequadamente no grupo social em que se vive (ROCHA, 2003, p. 9) 

 

A discussão sobre a pobreza tem sido bastante enfatizada desde o início dos anos 

setenta a partir de discussões oriundas do meio acadêmico, como também de instituições 

envolvidas com este assunto, pois esses espaços começaram a identificar que o 

crescimento econômico não estava eliminando as desigualdades sociais. 

Para melhor compreender esse assunto, devemos destacar que a variável renda tem 

sido um dos elementos utilizados para mensurar os níveis da pobreza. Ou seja, para avaliar 

as linhas de pobreza o critério da renda ajuda a identificar os aspectos de desigualdade 

social e de exclusão social, porém este critério é muitas das vezes questionado devido às 

fragilidades que podem ser encontradas na utilização desta variável. 

O que pretendemos destacar é que há uma diversidade de condições 

socioeconômicas e também culturais existentes em cada país que se justificam através dos 

conceitos específicos de pobreza, no qual cada país atribui à sua realidade.  

 Diante dessas discussões sobre como podemos conceituar a pobreza e sobre a sua 

complexidade em torno das necessidades sociais, eis um questionamento: como podemos 

articular uma análise entre a pobreza e a política social no contexto brasileiro? O primeiro 

elemento chave que devemos identificar é que as políticas sociais brasileiras tiveram a sua 

trajetória histórica e política diferenciada dos países de capitalismo avançado. Com isso, 

alguns elementos demarcam esta diferença como: a dependência econômica, o grande 

predomínio do sistema capitalista colonialista, as representações políticas das décadas de 

regimes autoritários e dentre outros fatores. 

A partir deste panorama devemos compreender que na primeira metade do século 

XX, diante dos efeitos sociais negativos do avanço do capitalismo, houve entre os países de 

capitalismo avançado a construção de políticas econômicas e sociais que pretendiam 

melhorar as condições de vida da população. 

 
As políticas keynesianas promoveram, conjuntamente com a reformulação do papel 
do Estado, mais segurança socioeconômica aos trabalhadores e, portanto, menor 
grau de exclusão social, impondo limites aos riscos inerentes de fraturas sociais 
nas economias capitalistas deste então. (POCHMANN, 1999, p.11). 
 
 

 Diante da implementação destas políticas, pode-se dizer que houve uma redução 

nos níveis de pobreza e de desigualdade social, pois os países de capitalismo avançado 

criavam condições favoráveis para o trabalho e para a assistência de seus cidadãos. 

Apesar da efetivação de políticas sociais que tinham como objetivo assegurar o 

pleno emprego e a assistência aos trabalhadores pode-se destacar que no início dos anos 
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70, com o aprofundamento da crise econômica do capitalismo, esses países começavam a 

gerir uma nova forma de conduzir a sociedade e, dentre essas formas ganharam destaque 

no plano internacional as políticas de cunho neoliberal. 

Os impactos da política neoliberal na economia mundial impuseram transformações 

no processo de produção capitalista, pois as novas tecnologias substituíram o trabalho 

humano e ao mesmo tempo aumentaram os níveis de desemprego estrutural, implicando no 

aumento das desigualdades sociais, principalmente nos países onde não foram 

implementadas políticas de bem estar social. 

 Esses fatores também se repercutem no emprego formal, pois cresce cada vez mais 

o emprego informal que traz como consequência para os trabalhadores uma ocupação 

irregular e de baixa qualidade no mercado de trabalho e, com isso convivem com formas 

precárias de subsistência, já que o pleno emprego fica comprometido. 

 De maneira geral, podemos afirmar que diante desses ajustes ocorridos nos setores 

econômico e social, houve nos países latino-americanos uma precarização nas relações de 

trabalho e, atrelada à essa questão identificou-se uma redução da capacidade de geração 

de novos empregos, piorando cada vez mais a remuneração da força de trabalho. 

Com isso, as políticas sociais comprometidas em amenizar, ou mesmo em eliminar, 

as formas de exclusão social encontraram impasses na garantia em atribuir oferta de 

serviços de qualidade e, paralelo a essa questão houve uma redução dos recursos para a 

área social. 

Em se tratando do contexto brasileiro, pode-se salientar que as políticas sociais, 

anteriores à década de 80 foram implementadas de forma vertical, ou seja, centralizadas no 

nível federal e sem a interferência da sociedade civil e com isso, não se ateve para as 

especificidades regionais, pois havia um controle excessivo do Estado sobre a população, 

fazendo com que se tornasse mais acirrada as desigualdades sociais. 

A partir dos anos 80 observamos uma nova ênfase das ações estatais em conjunto 

com a sociedade civil através dos movimentos sociais, como também a efetivação de 

políticas públicas que tiveram como objetivo estabelecer um diálogo entre as esferas 

governamentais e as necessidades apresentadas pela população. 

Em 1988, a sociedade brasileira avança no sentido de colocar em pauta a 

democracia representativa junto com uma democracia participativa, colocando ênfase nas 

gestões democráticas, principalmente no que diz respeito ao processo de descentralização 

das políticas públicas, como forma de exercer o controle social e de estimular a participação 

da população na efetivação das políticas sociais. 

A Constituição Federal de 1988 também apontou progressos que impactaram na 

diminuição dos índices de pobreza. Na Educação, com o princípio da universalização do 

ensino primário; na Seguridade Social avançou no sentido de propor inovações na 
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experiência brasileira, como por exemplo: na Saúde foi implementado o Sistema Único de 

Saúde- SUS, sendo gratuito e executado de forma integrada, descentralizada e 

regionalizada; na Previdência Social tem-se a igualdade dos direitos de todos os 

trabalhadores e por fim, no campo da Assistência Social, verifica-se a transformação do 

direito que sai da esfera do favor e passa a proteger os cidadãos que dela necessitar, 

visando à melhoria das condições de vida e de cidadania. 

O que cabe destacar é que as propostas garantidas pela Seguridade Social, no que 

tange a garantia das formas de proteção social fora colocada em xeque devido às propostas 

neoliberais que impôs mudanças na forma de conduzir a economia, como também 

aumentou a polarização entre ricos e pobres. 

Segundo Sposati (2011) a herança que os países latino americanos trazem das 

políticas sociais no século XX é a restrita cobertura das políticas sociais, pois em vez de 

estarem em consonância com os direitos sociais, acabam se restringindo em políticas de 

combate à pobreza.  

 

3. POLÍTICA DE COMBATE À POBREZA X DIREITOS SOCIAIS 

 

Conforme identificamos no item anterior, as propostas apresentadas na Constituição 

de 1988 trouxeram mudanças nas formas de proteção social, principalmente no que diz 

respeito aos direitos da Seguridade Social, que contempla as políticas sociais. Mas como 

garantir um direcionamento ao modelo constitucional se há um privilégio nas políticas de 

combate à pobreza? 

 Este questionamento nos remete apontar o que Burlandy (2003) analisa sobre a 

questão de justiça social. Segundo a autora, este conceito se torna importante na medida 

em que passamos pelo crivo da análise sobre o que é justo e o que é injusto, ou seja, estas 

escolhas demandam elencar critérios e seleções em torno das políticas sociais.  

Os sistemas de seguridade social têm adquirido um caráter misto em relação aos 

princípios de justiça distributiva, ou seja, garantem o acesso a todos, como questão de 

direito, distribuem recursos por meio de regras de seletividade, de acordo com as 

necessidades, e mantém o vinculo entre benefício e contribuição a partir do mérito. Estes 

princípios adquirem diferenças significativas “de acordo com cada contexto de 

implementação, resultando em sistemas mais ou menos equitativos.” (Figueiredo apud 

Burlandy, 2003, p. 19) 

Assim, a questão do que é justo ou injusto passa a por uma análise que remete uma 

discussão entre as ações promovidas entre Estado, sociedade civil e até mesmo o mercado, 

sendo que essas relações dependem do contexto, pois não existe um critério único de 

justiça social. 
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 Diante desses apontamentos, Burlandy (2003) faz um panorama acerca da atuação 

do Estado frente o sistema de proteção social baseado em critérios de equidade e, como o 

projeto neoliberal vem direcionando o papel do Estado, começa a existir uma ação mais 

restrita por parte do Estado e uma concentração de ações por parte do Estado para os 

segmentos mais pobres. 

 A partir deste contexto é que se torna importante discutir a dinâmica do processo de 

focalização para que possamos compreender a discussão colocada em voga. Segundo 

Burlandy (2003) o conceito de focalização, na década de 70, se referia a uma seletividade 

de funções do Estado como estratégia para superação da pobreza. Seguindo os parâmetros 

de análise da autora, o termo na década de 80 passa a ser entendido enquanto uma 

seletividade dos gastos sociais para os mais pobres e na década de 90, através dos 

parâmetros traçados pelo Banco Mundial, este passa a ser entendido como uma seleção de 

ações coletivas promovidas pelo Estado e não uma mera concentração nos mais pobres. 

 A partir do princípio de focalização definido pelo Banco mundial, traçado na década 

de 90, há também outra concepção que é da Comissão Econômica para a América Latina e 

Caribe (CEPAL) que traz uma análise sobre o termo da focalização, ou seja, nesta ótica “o 

termo focalização refere-se ao processo de definição e seleção de grupos-alvo para os 

programas governamentais e não a retração de gastos sociais” (Burlandy, 2003, p. 23), ou 

seja, nesta concepção a focalização estaria centrada em grupos específicos, mas 

combinadas com políticas universais.  

 Este debate sobre a focalização se torna pertinente para pensar o contexto brasileiro, 

pois devemos identificar como estamos lidando com o aparato político e organizacional das 

políticas sociais. De acordo com Lobato (2009) há um privilégio de políticas centradas no 

combate à pobreza em detrimento de políticas mais universais e, como o enfoque da 

pobreza está condicionado à renda, há limites em articular outros bens e serviços 

necessários para este público alvo inserido nos programas sociais brasileiros e com isso 

Lobato (2009, p. 726) afirma que: “a ênfase nos benefícios sociais da ação privilegiada 

sobre os pobres tem obscurecido as severas restrições impostas às políticas universais e 

não garantem a queda da desigualdade.” 

Como forma de complementar esta análise podemos enfatizar a concepção de 

Sposati (2011) sobre a estratégia governamental de combate à pobreza, ressaltando que 

estas políticas tendem a ser focalistas e emergências, pois para combater a pobreza é 

necessário uma articulação com a política econômica. 

 A implementação de políticas focais de combate à pobreza nos faz pensar na 

fragmentação das ações das políticas e ao mesmo tempo em seu desenho operacional, pois 

identificamos a existência da baixa qualidade da cobertura dos serviços ofertados, o mau 

uso dos recursos no âmbito da política e o contínuo processo de corrupção em torno do 
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repasse de verbas. Estes entraves constituem um baixo impacto nas condições de 

desigualdade social no Brasil.  

 A proposta apresentada pela Constituição Federal de 1988 traz elementos 

significativos para pensarmos no conceito de cidadania, porém a forma pela qual o Estado 

vem coordenando a política pública coloca em xeque os direitos constitucionais. 

 Com a ênfase na focalização das políticas de combate à pobreza, cujo público alvo 

são os pobres, isso acaba repercutindo num impasse na medida em que aqueles que estão 

em condição similar e não se enquadram neste perfil acabam encontrando dificuldades no 

acesso a bens e serviços públicos de qualidade. Diante desses dilemas façamos jus ao 

pensamento de Sposati (2011, p.111) que: “o enfrentamento da miséria ou da pobreza não 

se dá somente pela renda do trabalho, mas por um conjunto de suportes que envolvem a 

qualidade das políticas públicas”. 

 Em suma, o ideal de proteção social que almejamos deve ir além das políticas focais 

para que possamos ter como horizonte mecanismos que irão impactar nos níveis de 

desigualdade social. Outro desafio a ser enfrentado é promover uma articulação entre as 

políticas sociais para que possamos atender de uma forma mais justa as necessidades 

sociais da população brasileira, que tanto almejou, mas que nunca obteve de forma plena. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através da análise apresentada podemos concluir que somos levados a acreditar 

que as formas de proteção social estão atreladas à perspectiva de equidade e de justiça 

social que se efetiva a partir da interlocução das demandas apresentadas pela sociedade 

civil e das respostas do Estado à essas demandas.  

Outros elementos de destaque percorrem o campo das políticas sociais, ou mais 

especificamente das políticas de transferência de renda, já que devemos compreender o 

processo de descentralização das políticas, bem como a intersetorialidade e as formas de 

controle social. 

Com relação à descentralização, podemos apontar algumas dificuldades para a 

efetivação da mesma, pois o processo de descentralização assume um lugar marcado pela 

fragilidade dos mecanismos de gestão das políticas sociais e com isso os constrangimentos 

presentes no processo de descentralização impactam na gestão das políticas sociais 

brasileiras na medida em que se encontram articuladas com os diferentes níveis de governo. 

Outra questão fundamental nesta análise é a importância de realizar a 

intersetorialidade, pois uma política não consegue dar conta de todas as demandas e com 

isso comungamos com a ideia de Magalhães e Bodstein (2009) onde ressaltam que um dos 

problemas relacionados à eficácia de um programa está atrelado as dificuldades de 
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interação entre os níveis de governo, que atravessam processos administrativos, fiscais, de 

cooperação e de interesses entre as esferas governamentais. 

 Assim, construir formas de articulação entre as políticas públicas requer pensar 

nestas estruturas mais hierárquicas presentes na composição das políticas, como também 

pressupõe  que identifiquemos os diferentes interesses dos setores em que as políticas se 

encontram inseridas, que segundo Sposati (2011) a falta da intersetorialidade compromete 

as ações das políticas sociais. 

 E, por fim destacamos o último elemento de suma importância no âmbito das 

políticas sociais que é a maneira pela qual o controle social deve ser efetivado. Devemos 

olhar para a sociedade brasileira e identificar as relações que foram traçadas entre a esfera 

pública e o Estado, pois para existir um efetivo controle social é necessário que tenhamos 

um histórico de participação democrática.  

Diante desta lógica, identificamos que o legado histórico do Brasil e os marcos 

políticos são marcados pelo colonialismo, por um longo processo de escravidão, por 

transições políticas marcadas por golpes de Estado, sem uma participação significativa da 

sociedade civil, e atrelado à esta questão há uma inibição do processo democrático, ou seja, 

o marco analítico pelo qual o Brasil foi construído coibiu as experiências democráticas. 

Como forma de sintetizar esse debate, ressaltamos que as fragilidades existentes no 

contexto brasileiro fizeram com que a implementação e a execução da política social 

encontrassem entraves, pois devemos primeiramente efetivar os direitos sociais para a 

população, ou seja, as políticas públicas devem atender os direitos de cidadania em vez de 

fragmentar a sua atuação em segmentos considerados pobres, no qual subjugam através da 

renda.  

A análise deste artigo nos permitiu compreender que não adianta angariar recursos 

para uma determinada população que esteja em situação de pobreza e extrema pobreza 

sem garantir meios pelos quais este segmento consiga se manter na sociedade.  

A leitura sobre os impasses ocorridos na implementação de uma política social 

sinaliza os entraves do aparato governamental na garantia do acesso a bens e serviços de 

qualidade. Assim, concluímos que há um grande desafio em articular a atuação do Estado 

em consonância com as demandas apresentadas pela sociedade e, com isso devemos 

sempre propor estratégias e meios pelos quais a sociedade consiga atingir a cidadania 

plena, tão distante em nosso contexto, mas que a sociedade ainda almeja por esses 

direitos. 
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