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RESUMO: Este estudo tem como objetivo contribuir para a discussão acerca das políticas 
sociais, através da análise das estratégias para superação da pobreza sob a ofensiva 
neoliberal no contexto latino-americano, em particular no Brasil. Adota-se uma perspectiva 
histórico crítica e dialética, objetivando uma leitura da realidade em sua totalidade como forma 
de potencializar a compreensão da temática, a fim de sistematizar as transformações 
estruturais e históricas. Assim, entende-se que ocorreu uma (re)funcionalização das políticas 
sociais, com a implementação de programas sociais no contexto de globalização neoliberal.  
 

Palavras-Chave: Neoliberalismo. Política Social. Programas 

Sociais.  
 
 

ABSTRACT: This study aims to contribute to the discussion of social policies through the 
analysis of strategies for overcoming poverty in the neoliberal offensive in the Latin American 
context, particularly in Brazil. Adopts a critical historical and dialectical perspective, aiming a 
reality reading in its entirety in order to leverage the understanding of the subject, in order to 
systematize the structural and historical transformations. Thus, it is understood that there was 
a (re) functionalization of social policies, with the implementation of social programs in the 
neoliberal globalization. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O estudo em questão trata-se das investigações realizadas através do acúmulo de 

conhecimentos adquiridos no curso de Serviço Social, especificamente a partir da inserção no 
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Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Cientifica (PIBIC), e também como integrante do 

Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Trabalho, Reprodução Social e Políticas Sociais (GEST) 

CNPq. Com a pretensão de contribuir para a discussão acerca das políticas sociais, através 

da análise das estratégias para superação da pobreza sob a ofensiva neoliberal no contexto 

latino-americano. 

Norteou-se por meio da leitura dos dados bibliográficos e documentais, partindo de 

uma perspectiva histórico crítica e dialética, a fim de sistematizar as transformações 

estruturais nas condições históricas contraditórias. Compreendeu-se a conjuntura mundial e 

suas conexões com os países periféricos, como os latino-americanos, esse estudo 

fundamentou a ação do objeto de pesquisa.  

Este estudo está estruturado da seguinte forma: com duas seções, sendo a primeira 

“Crise do Capital e reconfiguração do papel do Estado”, que traz uma breve análise dos 

momentos históricos, dentre esses a crise dos anos 1970, que representou um forte processo 

de recessão econômica em escala mundial, mas em particular aos países latino-americanos 

que provocou diretamente impactos nas políticas sociais e nos direitos sociais. Essas 

mudanças advêm da crise do capital, que ocasionou novas configurações afetando a 

produção e a reprodução nas relações sociais. Surgindo o neoliberalismo, com mudanças na 

intervenção estatal no intuito de diminuir a satisfação dos direitos sociais. Tem-se assim, um 

receituário de medidas, entre elas: a privatização de empresas públicas, a liberalização 

financeira e comercial dos mercados e a redução dos gastos com políticas sociais, que se 

fizeram presentes na agenda neoliberal. 

A segunda seção “O sistema brasileiro de proteção social nos anos 1980-1990”, 

procedeu um estudo do sistema brasileiro de proteção social, com o surgimento da seguridade 

social, como das estratégias do Estado. Visto que, incide um contexto marcado por corte dos 

gastos estatais, intervindo com a entrada da política social focalizada, com os Programas de 

Transferência Condicionada de Renda (PTCR). A focalização desses programas em 

população-alvo passa a ser o alicerce desse contexto para remediar os agravos advindo da 

crise, ocorrendo uma desresponsabilização e desfinanciamento da proteção social pelo 

Estado em seus aspectos universais.  

Assim, o estudo consiste na tentativa de compreender o surgimento dessas novas 

estratégias de superação da pobreza, com entrada de programas sociais focalizados. Visto 

que, nos ideais liberais o objetivo dessas políticas é erradicar a pobreza, porém há uma 

diminuição dos gastos direcionados às políticas universais, como uma forma de silenciar a 

população dependente dessas transferências. Nesse sentido, a temática em questão 

constitui-se como discussão, que pode contribuir com a formação e a atuação profissional do 
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Assistente Social, tendo em vista que esse debate contemporâneo contempla os diversos 

fatores, dentre eles: o Estado, a Política, os Direitos Sociais, entre outros que permeiam a 

prática profissional, que através do respaldo crítico deve ir para além das limitações postas 

pela ordem vigente, buscando uma intervenção comprometida com a classe trabalhadora.  

 

 

 

2. A CRISE DO CAPITAL E A RECONFIGURAÇÃO DO PAPEL DO ESTADO  

 

 

Em 1970, houve o esgotamento do padrão americano de acumulação 

taylorista/fordista, substituído pelo modelo japonês de acumulação flexível, desenvolvido pela 

Toyota, no Japão. O toyotismo, impulsionou a economia mundial, abalada pela crise de 

superprodução no contexto do esgotamento do Welfare State1 no continente europeu. As 

mudanças na produção das indústrias automobilistas internacionais e o declínio do Estado 

Providência repercutiram nos países centrais, bem como nos países periféricos. A crise 

estrutural de 1970 resultou em grandes transformações societárias com base no processo de 

globalização e mundialização do capital.  

Constata-se, uma crise estrutural do capital em 1970, surgindo um período 

denominado de “onda longa de estagnação” do capitalismo, com mudanças em benefício do 

capital, dentre essas, tem-se:   

  
[...] mudanças das condições técnicas e políticas de exploração da força de trabalho 
por meio da chamada reestruturação produtiva; na recomposição da superpopulação 
relativa ou exército industrial de reserva, pressionando os salários para baixo; na 
fragilização da organização política dos trabalhadores (com a des-sindicalização, 
passivização e burocratização de sua organização política – sindicatos e partidos); e 
no redirecionamento do fundo público para o capital, com destaque para as políticas 
públicas direcionadas à reprodução do trabalho (BEHRING, 2008, p. 155).   

  

 

Conforme Behring (2008) nesse momento, a reação burguesa vai à busca da retomada de 

taxas de lucro e iniciativas com a flexibilização das relações de trabalho e dos direitos sociais, 

que foram conquistados anteriormente. Essa redução na taxa de lucro, promoveu “a adoção 

de novas medidas econômicas por parte dos países periféricos, sob orientação dos países 

centrais e de agências multilaterais” (NASCIMENTO; REIS, 2009, p. 184). Nota-se que “a 

relação entre os países capitalistas mais desenvolvidos (centrais, metropolitanos) e os menos 

                                                           
1 O denominado estágio de “Bem-Estar” Social, o Welfare-State, “em que o crescimento econômico operou uma significativa 

redução da pobreza absoluta e uma diminuição de desigualdades” (NETTO, 2007, p. 12). 
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desenvolvidos (subdesenvolvidos, periféricos), fundada nesta assimetria da dinâmica 

econômica, constituiu-se historicamente como uma relação de exploração” (NETTO, 2007, 

p.15).  

Para superar este momento foi necessária a adoção de medidas que permitissem ao 

capitalismo se recuperar e retornar seu auge, para tal feito fora realizada a recorrência aos 

ideais liberais, que resultou no novo modelo de modelo de desenvolvimento econômico e 

social – neoliberalismo – o qual provocou uma regressão dos direitos sociais universais, 

anteriormente arcados pelo Welfare State. O neoliberalismo foi implementado inicialmente no 

centro do capitalismo da Inglaterra e dos Estados Unidos, ele se expandiu através do 

Programa de Publicização, “[...] que se expressou pela criação de agências executivas e das 

organizações sociais, bem como da regulamentação do terceiro setor para a execução das 

políticas públicas” (BEHRING; BOSCHETTI, 2011, p. 154). Segundo Behring e Boschetti 

(2011), a reforma do Estado passa a ser denominada de contrarreforma, pois suas medidas 

provocaram uma desestruturação do Estado e uma perda dos direitos históricos e universais, 

obtidos pelas lutas dos trabalhadores.  

A ideologia neoliberal traz consigo uma mudança com o modelo de Estado 

keynesiano, se sustentado agora em um “Estado mínimo para o trabalho e máximo para o 

capital” (NETTO; BRAZ, 2011, p. 237).  Essa crise econômica e social, afetou os países latino-

americanos, com seu marco inicial em 1980, ocasionando a implantação do modelo 

neoliberal, baseado na lógica do capital globalizado a fim de encontrar saídas para o 

enfrentamento da crise.  De forma particular, os países latino-americanos vivenciaram a 

adoção das medidas neoliberais de contenção de gastos com políticas sociais, intensificando 

as formas de focalização dessas políticas neste continente, que não experimentou as políticas 

sociais universais nos moldes europeus do Welfare State.  

O contexto latino-americano é marcado por uma subordinação, que já faz parte do seu 

surgimento, acarretando consequências de dependência. A América Latina possui uma 

“herança estrutural extremamente heterogênea e desigual do ponto de vista social; 

dependente e periférica do ponto de vista econômico; e instável e autoritária do ponto de vista 

político-institucional” (SOARES, 2009, p. 34). No final da década de 1990, o neoliberalismo 

passa a demonstrar seus primeiros sinais de esgotamento de forma visível. Suas promessas 

não foram cumpridas, e a América Latina continuou imersa na dependência e no 

subdesenvolvimento.  
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As contrarreformas propostas pelo Consenso de Washington2 resultaram no aumento 

das desigualdades econômicas, sociais, culturais e regionais entre classes, povos e países 

da região. Esse contexto de mundialização do capital, que combinou desenvolvimento 

tecnológico com concentração de renda, impôs aos países de capitalismo periférico um 

conjunto de condições para se inserir no modelo de desenvolvimento das agências 

multilaterais3, a exemplo do Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional (FMI) e Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID).  

 

 

2.1 O sistema brasileiro de proteção social nos anos 1980-1990  

  

  

 

Ao longo do século XX, os países capitalistas perpassam por profundas 

transformações, marcando um momento de avanço na proteção social, com a consolidação 

do Estado Social. Um novo cenário que através das lutas dos trabalhadores resultou em 

conquistas. Para esse entendimento partiu-se do sistema de proteção social brasileiro na 

contemporaneidade, que é guiado pela Seguridade Social, com ênfase na centralidade da 

assistência social.   

  
Assim, nos anos 80, por força da pressão organizada dos trabalhadores, novas 
mudanças são realizadas no âmbito das políticas de proteção social, mudanças esta 
que vieram, inclusive, a ser institucionalizadas, no final da década, com a Constituição 
de 1988. (MOTA, 2000, p.142).   
 

  

A Seguridade Social surge por meio do reconhecimento dos riscos sociais do trabalho, 

através das lutas dos trabalhadores pelas insatisfações presentes no trabalho. 

Institucionalizada no Brasil, através da Constituição Federal de 1988, se guiava em um 

espaço próprio e integrado para a Política de Previdência, Saúde e Assistência Social, 

estruturando um sistema de proteção social ampliado. De acordo com o Art. 194 da 

Constituição de 1988, a mesma se respalda na:   

                                                           
2Foi a designação adotada, em 1989, pelo economista inglês John Williamson, para um conjunto de receitas 
econômicas estabelecidas durante a conferência organizada pelo Institute for Internacional de Economics (IIE), 
de Washington. Em linhas gerais, faziam parte desse receituário as privatizações, a abertura da econômica e o 
controle da inflação e do déficit público, que podem ser sinteticamente desdobradas nas seguintes teses: limitação 
dos gastos do Estado à arrecadação, com fito de eliminar o déficit público, redução nos gastos públicos e sua 
focalização; reforma tributária com vista a ampliar o peso dos impostos indiretos e diminuir a progressividade nos 
impostos diretos; liberalização/desregulamentação financeira e retirada do Estado do setor; taxa de competitiva 
de câmbio; liberalização do comércio exterior; privatização com venda da empresas estatais; desregulamentação 
do processo econômico e das relações trabalhistas; defesa da propriedade intelectual (MATOSO, 2010, p.34).    
3 São organismos com representantes de vários países, que surgem com a ideologia de financiarem projetos de desenvolvimento 
ou fornecerem ajuda a nações em dificuldade financeira.   
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universalidade da cobertura e do atendimento; uniformidade e equivalência dos 
benefícios e serviços às populações urbanas e rurais; seletividade e distributividade 
na prestação dos benefícios e serviços; irredutibilidade do valor dos benefícios; 
equidade na forma de participação no custeio; diversidade da base de financiamento; 
caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão 
quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos 
aposentados e do Governo nos órgãos colegiados.   

  

  

Nota-se que no campo da política de seguridade social a uma dualidade de disputas 

e interesses, que traz tanto o interesse da classe dominante como dos trabalhadores. A 

Seguridade Social se encontra em “campo de disputa, seja por parte do trabalho, seja por 

parte do capital que continuamente tenta adequá-los ao seu interesse hegemônico” (MOTA; 

MARAHÃO; SITCOVSKY, 2006, p.182), ficando explícito que esse novo processo surge para 

dar resposta à luta dos trabalhadores, sem desprezar o interesse do capital.  

Com base em Behring (2008) para compreender a seguridade social se faz necessário 

situa-la em um processo histórico. Assim,   

  
 
[...] permite pensar a seguridade social não apenas a partir de si mesma, mas na 
totalidade histórica em movimento, reconhecendo os limites e condições impostas 
pela política econômica e a conjuntura política, mas buscando traçar estratégias de 
enfrentamento e superação de limites [...] (Id., p. 153).   
 

 

A partir dos anos 1990, com a entrada da ofensiva neoliberal no cenário brasileiro, no 

governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC)4 a Seguridade Social passa por mudanças 

advindas do processo de reestruturação da economia capitalista. A mesma passa a ser 

inserida em outro contexto, com mudanças não de forma isolada, mas de acordo com as 

transformações ocorridas.  

Destarte, observa-se nesse cenário um desmonte na seguridade social com o objetivo 

de acumulação do capital, por um processo de privatização. Consolida-se nesse período uma 

separação no custo entre previdência social, assistência social e saúde, não se teve uma 

eficiência do orçamento para cada uma desta política, gerando assim uma fragmentação.  

  
 
Aprofundam-se traços conservadores que orientam as políticas sociais, as quais 
experimentaram fortes ataques nos anos finais do século XX. Fragmentação, 
focalização e seletividade passam a orientar as ações estatais na área social; e a 
combinação desses três elementos conformou o perfil regressivo das políticas sociais 
na Era FHC. A seguridade social sofreu fortes investidas nesse período 
(SITCOVSKY, 2010, p.111).   

                                                           
4 Vale salientar, que há um processo de continuidade do neoliberalismo com os novos governos de Luiz Inácio 

Lula da Silva, e posteriormente com o de Dilma Rousseff.  
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Ocorre um corte nos gastos sociais, de acordo com Behring (2008) diante dessa lógica 

os recursos para o financiamento das políticas que compõem a seguridade social passam a 

ter uma finalidade desviada, com uma disputa nos recursos e no orçamento social, do qual o 

orçamento passa a ser visto como uma arena de disputa entre os interesses em torno do 

sistema político. Os orçamentos que deveria ser para as políticas sociais, passam a serem 

para a dívida pública. O fundo público é estruturado internamente pelo Orçamento Geral da 

União (OGU), que prediz a destinação dos recursos públicos, sendo este dividido entre o 

financiamento de políticas sociais e políticas fiscais, para que beneficiem as agências 

multilaterais, e traga a aplicação da Desvinculação da Receita da União (DRU).  

Com base na política social o fundo público tem   

  
como um pressuposto geral das condições de produção e reprodução do capital, 
diminuindo sua alocação e impacto junto às demandas do trabalho, ainda que isso 
implique em desproteção e barbarização da vida social, considerando que este é um 
mundo onde não há emprego para todos, donde decorre a perversa associação entre 
perda de direitos e criminalização da pobreza (BEHRING, 2009, p. 46).  

  

 

O mesmo encontra-se vinculado à seguridade social, na forma do financiamento e 

orçamento, compõe uma apropriação do capitalismo contemporâneo, do qual “a relação do 

orçamento da seguridade social com as opções de políticas econômicas e sociais adotadas" 

(SALVADOR, 2010, p. 28), retratam estratégias do próprio capitalismo. Os fundos de 

participação e dos recursos do fundo público para a implementação de serviços e programas, 

são fragmentados e diminuídos. Uma análise recaí para uma redistribuição de renda, na 

direção de um orçamento fiscal, de sistema tributário, que só existe por conta da classe 

trabalhadora. Segundo Salvador (2010) o sistema financeiro do Estado brasileiro passa a ter 

um tributário do qual é composto por tributos indiretos, significando que os mais pobres 

pagam proporcionalmente mais tributos em relação à sua renda que os mais ricos. Destarte, 

este sistema é mantido principalmente pelos impostos da classe trabalhadora, ocorrendo uma 

redistribuição de renda.  

Apresentam-se nesse cenário as políticas macroeconômicas para manter o 

capitalismo, com o objetivo de atingir o crescimento econômico, com uma reprodução do 

capital e da força de trabalho. Dessa forma, os trabalhadores passam a ficarem à margem 

das políticas sociais. Associando o fundo público às políticas sociais no Brasil, verifica-se que 

este não reduz a desigualdade social, traz consigo uma lógica própria desse modelo 

neoliberal, com um financiamento regressivo. As políticas sociais têm um direcionamento 
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restritivo, no qual é direcionado a um público específico, trazendo direitos que não se efetiva 

como universal, e uma distribuição desigual dos recursos no âmbito da seguridade social.   

Ocorre segundo Behring (2008), o que alguns atores denominam de 

assistencialização da seguridade social, com uma alocação do fundo público para as políticas 

sociais de forma fragmentada para remediar a perda dos direitos da seguridade social. Essa 

nova lógica contraditória retrata que a forma de solucionar esses problemas, sendo estas 

expressões da questão social, acarretam resultados que:  

  
 
[...] regride-se ao Estado penal ou policial, criminalizando os pobres, instaurando o 
medo e a violência nas periferias urbanas, construindo mais e mais presídios e 
aumentando exponencialmente a população carcerária no Brasil e no mundo, sem 
falar do apoio social nas sessões de cartas de jornais de grande circulação a medidas 
como a redução da maioridade penal, pela qual nossas entidades nacionais já 
manifestaram posição contrária [...] (BEHRING, 2008, p. 156).  

  

 

O que acontece são respostas para manter a ordem social, para reproduzir a força de 

trabalho da classe trabalhadora. Tem-se no Brasil um Estado que controla e administra a 

pobreza, com base no financiamento de agências multilaterais. Uma estratégica política da 

qual “para lidar com os que não têm condições de ingressar no mercado formal de trabalho, 

e moldando o comportamento político, econômico e civil do exército industrial de reserva” 

(BEHRING, 2008, p. 157).  

É a classe trabalhadora, através da circulação do seu salário que mantém a 

seguridade social na garantia da reprodução do capital. Segundo Sitcovsky (2010) ocorreu 

um deslocamento de ações pertinentes à economia para a esfera da assistência, e as 

agências multilaterais, passam a reproduzir que a geração de renda não faz parte da 

organização capitalista e sim da política de assistência social.   

  
Esse deslocamento da economia para a assistência social tem articulação direta com 
a denominada crise da sociedade salarial. Nesses termos, com os novos arranjos 
decorrentes das transformações no mundo do trabalho, ou seja, com a precarização 
das relações de trabalho, as terceirizações, a crescente informalidade, o aumento da 
composição orgânica do capital, a expulsão da fábrica, a eliminação dos postos de 
trabalho, enfim, com o desemprego estrutural o trabalho assalariado protegido 
transforma-se em peça de museu (SITCOVSKY, 2008, p.159).    
 

  

Porém nesse marco entra em cena a política de assistência social, passando a cumprir 

o papel econômico e político. A população trabalhadora passa a depender de programas 

sociais, para garantir o acesso a rendimentos mínimos. Surgem assim, nesse marco os 

Programas de Transferência Condicionada de Renda (PTCR), onde "a parcela da população 

que não tiver suas necessidades atendidas nas vitrines do mercado, mediante os seus 
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salários, tornar-se-á o público alvo da assistência social (SITCOVSKY, 2010, p. 119). Dessa 

forma, os PTCR vem sendo implementado como a única estratégia de proteção social "[...] 

passando a assumir para uma parcela significativa da população a tarefa de ser a política de 

proteção social e não parte da política de proteção social” (MOTA, 2008, p. 271).   

Nota-se que a implementação dos PTCR latino-americanos, com especificidade no 

cenário brasileiro, se tornou na contemporaneidade uma das questões centrais para o 

enfrentamento da pobreza. A entrada desses PTCR tem como finalidade silenciar a população 

alvo dessas precarizações, para que a mesma não se revolte contra o capitalismo, visando o 

não acontecimento da luta da classe trabalhadora.  O desafio na contemporaneidade se 

encontra em reconhecer as artimanhas desses programas focalizados, sabendo que os 

mesmos têm práticas clientelistas, acarretando a utilização desses PTCR para uma 

manipulação política. 

Constata-se que esses PTCR têm visibilidade no marco do Estado neoliberal em 

tempos de capital financeiro em crise. Coggiola (2010), em seu texto Fome, Capitalismo e 

Programas Sociais Compensatórios, crítica esses PTCR, denominando de programas sociais 

compensatórios, que são destinados apenas a remediar algumas imperfeições do sistema 

capitalista, como a extrema pobreza. De acordo ao autor,  

  

a crítica a esses programas afirma que as políticas sociais criaram um novo modelo 
de clientelismo político associado ao controle dos cadastros e à cooptação dos 
movimentos sociais: o modelo “assistencialista” perpetuaria a dependência dos 
beneficiados, e estabeleceria uma divisão na classe trabalhadora entre os que 
recebem e os que não recebem sem trabalhar: Focalizadas apenas nos indigentes, 
seletivas e compensatórias, as políticas sociais vêm desenvolvendo estratégias 
fragmentadoras da pobreza e se colocando em um movimento contrário à 
universalização de direitos sociais (COGGIOLA, 2010, p. 47).  

 

De acordo a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), de dezembro de 1993, a 

assistência social é uma política social pública, que é direito do cidadão e dever do Estado, 

que em conjunto com a saúde e previdência formam o tripé da seguridade social, sendo esta 

considerada a política de proteção social brasileira. Ela é não contributiva e provê os mínimos 

sociais, realizada sobre um conjunto integrado de iniciativas públicas e da sociedade para 

garantir o atendimento as necessidades sociais. Seus principais princípios são: "a 

universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinário da ação assistencial 

alcançável pelas demais políticas públicas (LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, 

1993).  

Porém, no contexto atual a política de assistencial social tem um público alvo 

específico, a mesma passa a ser desenvolvida pelo Estado, como um direcionamento técnico 
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de boa focalização, otimização, prevalecimento do privado, voluntariado. Guiada na política 

macroeconômica, que tem como meta aumentar o econômico, e não se respalda na 

universalidade. Nota-se que esse público alvo específico são “os mais pobres, dentre os 

pobres, os mais vulneráveis, excluídos ou em situação de risco” (BEHRING, 2008, p.162). 

Essa política social bem focalizada representa também as lógicas dos indicadores sociais na 

área econômica ter que possuir uma eficácia, eficiência e efetividade, para dar uma reposta 

solucionada a população.  

Assim, o que se tem é um neoliberalismo como diz Behring (2008) requentado, mas 

não deixa de ter a mesma lógica. Visto que faz parte do capitalismo a produção e reprodução 

da pobreza e miséria, sendo está estrutural ao mundo do capital, com uma grande 

concentração de riqueza. É preciso de uma seguridade social articulada, “por que não 

constituir um setor público efetivo, eficiente e eficaz, além de universal?” (BEHRING, 2008, 

p. 172), porém nesse cenário não se tem como ter esses fatores, visto que é marcado por 

uma contradição sempre em busca da ampliação do capital. 

 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Ao estudar a conjuntura latino-americana, especificamente de 1980-1990, verificou-

se um processo de reforma e contrarreforma do Estado, fazendo incidir o neoliberalismo, que 

promoveu uma série de reajustes nas políticas sociais. Com isso ocorre a redução dos gastos 

com recursos destinados a programas sociais universais, no intuito que os países se insiram 

no contexto da competitividade internacional. Esse modelo de desenvolvimento assumido no 

decorrer da história, com base no capitalismo e numa economia periférica e dependente, cria 

um repetitivo ciclo de desigualdades sociais, assentada na não repartição das riquezas 

socialmente produzidas, mas mediante políticas sociais focais. 

A leitura executada revelou, que no cenário brasileiro os PTCR vem sendo a única 

estratégia da proteção social. Nota-se que a consolidação da seguridade social, trouxe um 

diferencial no cenário brasileiro, visto que foi estabelecido pela luta dos trabalhadores, sendo 

uma conquista institucionalizada no Brasil, através da Constituição Federal de 1988. Porém, 

na contemporaneidade percebe-se o seu desmonte, entrando em cena um processo de 

privatização com o objetivo apenas de uma acumulação do capital 

Comprova-se que não se tem a efetivação dos direitos sociais, fazendo a população 

se submeter a condição de trabalho precário.  Esse cenário conflituoso em que se insere o 
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atendimento de necessidades sociais por meio de programas pontuais é um campo de 

conflitos entre o social e o político, há muito vivenciado na história da sociedade. Um contexto 

que não representa a luta pela superação desse estágio, mas soluções momentâneas 

constitutivas da arena política, sendo invertido o sentido da cidadania, uma vez que são 

contemplados pelos PTCR os excluídos das políticas sociais que deveriam ser universais.  

Por isso, conhecer o processo histórico que desencadeou a criação de tais PTCR é 

de extrema relevância na elaboração de vias de fortalecimento. Evidencia-se que a partir de 

um viés crítico pode-se ser observado os efeitos gerados por essas estratégias de superação 

da pobreza, com a implementação e extensão desses PTCR, para assim, construir formas 

de superá-lo, tendo em vista que a desigualdade é inerente a este modo de produção 

capitalista. Isto significa que o conhecimento adquirido é imprescindível na busca por um 

novo modelo societário, que possa construir uma nova forma de sociabilidade, visando a não 

dominação de classe e as expressões da questão social, visando a igualdade econômica, 

política e social.  
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