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Resumo: O trabalho apresentado surge como desdobramento de pesquisa de mestrado 
acadêmico concluída no ano de 2014 e desenvolve a discussão entre políticas sociais e 
transferência de renda no Brasil. Considerando a função social destes programas ligada a 
reprodução da força de trabalho no país, a hipótese sustentada é de que estas iniciativas 
constituem-se como uma ação minimalista em face da pobreza e da desigualdade social 
maximizadas, funcionando como um paliativo. A conseqüência mais evidente no âmbito 
sócio-político deste programa é ser obstáculo na recomposição das classes e na 
organização dos trabalhadores, atuando através da despolitização e negação dos seus 
direitos.  
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Abstract: The presented work arises as a result of academic master's research completed in 
the year 2014 and develops the discussion between social policies and income transfer in 
Brazil. Considering the social function of these programs linked to the reproduction of the 
labor force in the country, the hypothesis is sustained that these initiatives constitute a 
minimalist action in the face of maximized poverty and social inequality, functioning as a 
palliative. The most evident consequence in the socio-political scope of this program is to be 
an obstacle in the recomposition of the classes and in the organization of the workers, acting 
through depoliticization and denial of their rights.  

Key-words: Social politics; Income transfer; Rights. 
 

1. APRESENTAÇÃO 

No final do século XX, especialmente no seu último decênio, a erradicação da 

pobreza passou a assumir centralidade na agenda social de organismos transnacionais, 

conformando um compromisso político não apenas para os países emergentes, mas para 

todo o globo. Por este motivo, a pobreza tornou-se o foco das ações governamentais, e 

sobre ela voltaram-se uma série de medidas com o objetivo da sua erradicação.  
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A transferência condicionada de renda é um mecanismo de enfretamento da pobreza 

que rapidamente adquiriu destaque nos debates internacionais como uma estratégia viável, 

eficaz e de baixo custo. São considerados programas de transferência de renda “aqueles 

destinados a efetuar uma transferência monetária, independente de prévia contribuição, a 

famílias pobres, assim consideradas a partir de um determinado corte de renda per capita 

familiar [...]” (GIOVANNI, SILVA & YAZBEK, 2007, p. 131).  

No Brasil, a década de 1990 representa o marco da adoção e introdução destes  

programas como principal estratégia da política de Assistência Social. Em geral, estes 

programas são destinados à parcela pauperizada da população, àqueles que se encontram 

nas camadas do exército industrial de reserva ou que são aptos a ser parte dele em algum 

momento de oscilação da acumulação do capital.  

Este trabalho surge como um desdobramento da pesquisa de mestrado acadêmico 

concluída no ano de 2014, e tem por objetivo realizar uma discussão sucinta a respeito do 

conceito de política social a partir do posicionamento de alguns autores que contribuem para 

este debate atualmente, colocando o redesenho das políticas sociais a partir da década de 

1990 e destacando o protagonismo da política de Assistência Social no Brasil nos anos 

2000, com ênfase nos programas de transferência de renda. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

A discussão sobre as políticas sociais no lastro das ciências sociais, como também a 

maioria dos conceitos que por ela seja abordado, não é algo unívoco, sendo sempre 

perpassada por posicionamentos plurais e controversos. Obviamente, as diferentes 

concepções que se colocam não são ingênuas, elas estão diretamente ligadas a uma 

concepção de mundo, no qual os interesses políticos e ideológicos conformam uma disputa 

entre as forças em cena, refletindo as formas interventivas que estas políticas expressam, 

pretendendo funcionar na maioria das vezes como solução para os “problemas” que 

emergem.  

Partindo da concepção teórico-metodológica que norteia a realização deste trabalho, 

compreendemos as políticas sociais como a forma que o Estado, capturado pela lógica do 

capital, encontrou para lidar com as expressões da “questão social” no capitalismo 

contemporâneo, que tem seu fundamento hipotecado as relações de exploração do capital 

sobre o trabalho. 

Ainda, pela lógica da vertente crítico-dialética em Marx, a “questão social” coloca-se 

como um leque de expressões insuprimíveis nos marcos da sociedade burguesa. Assim, 
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queremos desde logo evidenciar o caráter paliativo das políticas sociais para resolver as 

seqüelas que o desenvolvimento do capital impôs a realidade da vida social, de maneira que 

a sua intervenção se dá de maneira limitada sobre as expressões da “questão social”, 

provocando apenas eufemismos, e não a sua resolução.  

É nesse sentido que Iamamoto (2010) nos diz: “a “questão social” explica a política 

social, mas a política social não explica a questão social tout court” (p.185). Portanto, as 

expressões contraditórias do desenvolvimento do capital explicam a formulação de políticas 

interventivas, mas, pelo seu caráter incipiente, segmentado, focalizado e seletivo, estas 

políticas não conseguem expressar a magnitude da “questão social” contemporânea.  

Além disso, devemos pontuar que em geral o aparecimento dessas políticas está 

relacionado à capacidade de mobilização da classe trabalhadora. Elas surgem, portanto, 

com a função de atender às demandas geradas a partir da contradição entre capital e 

trabalho, e a sua conquista geralmente permeada por fortes contradições e conflitos advinda 

da luta de classes.   

Em resumidas contas, o surgimento das políticas sociais no modo de produção 

capitalista pode ser entendido como um fenômeno associado à constituição da própria 

sociedade burguesa, quando se colocam as lutas sociais em defesa de condições dignas de 

existência e reprodução da classe trabalhadora, e se dá de maneira desigual nas diferentes 

partes do mundo. 

Behring e Boschetti (2008) colocam que não há precisão em delimitar um período 

específico para o surgimento das primeiras iniciativas que se configuram como políticas 

sociais, mas é com os movimentos de massa social democrática e a formação dos estados-

nação da Europa ocidental no fim do século XIX que ela surge.  

Neste período, a partir dos ideais liberais as ações sociais se ampliam e ganham 

algum planejamento. As demandas colocadas pela classe trabalhadora foram atendidas por 

melhorias tímidas, passando a ser obrigatórias pelo Estado capitalista. Todavia, mesmo que 

o seu aparecimento se dê timidamente até o pós 1929, a sua generalização vai acontecer 

exatamente da passagem do capitalismo concorrencial para a fase monopolista, no 

Segundo Pós-Guerra, com o surgimento do Welfare State nos países da Europa Ocidental.  

Com a entrada no século XX os ideais liberais passam a ser questionados e, 

sobretudo as contradições que este pensamento instaurara. A consequência disso foi à 

emergência de processos político-econômicos dos quais se destacam o crescimento do 

movimento operário, obrigando a burguesia a reconhecer os seus direitos, apesar de que 

esta última não acena para o rompimento da lógica capitalista; e o surgimento do capital 

monopolista, no qual cada vez mais o mercado passou a ser liderado por grandes 
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monopólios, advindos do processo de concentração e centralização do capital, e a criação 

de empresas que passaram a depender de um alto volume de investimentos (BEHRING & 

BOSCHETTI, 2008).  

Sobre este momento, Netto esclarece que 

 

É só a partir da concretização das possibilidades econômico-sociais e 
políticas segregadas na ordem monopólica [...] que a “questão social” se 
põe como alvo de políticas sociais. [...] No capitalismo concorrencial, a 
“questão social”, por regra, era objeto da ação estatal na medida em que 
motivava um auge de mobilização trabalhadora, ameaçava a ordem 
burguesa ou, no limite, colocava em risco global o fornecimento da força de 
trabalho para o capital – condições externas a produção capitalista. No 
capitalismo dos monopólios, tanto pelas características postas pelo novo 
ordenamento econômico quanto pela consolidação política do movimento 
operário e pelas necessidades de legitimação política do Estado burguês, a 
“questão social” como que se internaliza na ordem econômico-política 
(NETTO, 2011, p.29-30).   

 

Para o referido autor, é a partir da vigência política, econômica e social da ordem 

monopólica é que as expressões da “questão social” se colocam como cerne da intervenção 

das políticas sociais, e no leque do seu enfretamento se inscrevem medidas públicas e 

privadas.  

Na sua concepção, a funcionalidade das políticas sociais ao Estado monopolista é 

indiscutível para a reprodução da sociedade de classes. Elas funcionam como instrumento 

de preservação e controle da força de trabalho pelo Estado burguês, no sentido de 

assegurar condições adequadas para o pleno desenvolvimento do capital, através da 

produção de consensos efetuados, no sentido de adquirir legitimação das categorias e 

setores beneficiados.  

Nesse mesmo sentido, Netto discute ainda a relação entre questão social e política 

social situando a função social do Estado no referido contexto afirmando em seus próprios 

termos que  

 

[...] a funcionalidade da política social é inequívoca. [...] se expressa nos 
processos referentes à preservação e ao controle da força de trabalho – 
ocupada mediante a regulamentação das relações 
capitalistas/trabalhadores; lançada no exército industrial de reserva através 
dos sistemas de seguro social. [...] o peso dessas políticas sociais é 
evidente, no sentido de assegurar as condições adequadas ao 
desenvolvimento monopolista. [...] oferecem um mínimo de respaldo efetivo 
a imagem do Estado como “social”, como mediador de interesses 
conflitantes (NETTO, 2011, p.30-31). 
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Também, no entendimento de Netto, as estratégias de enfrentamento do Estado 

burguês para com as expressões da “questão social” são perpassadas por uma forte 

tendência a refilantropização. A partir da colocação do autor, se observa que pelo retorno à 

filantropia, o Estado se retira como protagonista do enfretamento das expressões da 

“questão social” que emergem e relega a responsabilidade destas ações a sociedade civil, 

que se organiza em nome da cultura do “possibilismo” e se coloca a enfrentar as demandas 

apresentadas. 

Para Mauriel (2008), o termo política social surge como uma política para toda a 

sociedade como forma de preocupação com as seqüelas da industrialização, o que sugere 

que política social está diretamente ligada a proteção social, com o objetivo de garantir a 

realização dos fins de uma determinada sociedade.  

Mauriel admite que as políticas sociais são as formas de contenção ou regulação que 

o Estado burguês impôs ao trabalho no marco dos monopólios, pela via do consenso. Tendo 

em vista que as políticas sociais, em suma, partem da concepção de conhecimento e 

organização social da sociedade, estas políticas implicam diretamente a formação de 

consensos que visam atenuar os antagonismos de classe e intervir nas expressões da 

“questão social”.  

Para a autora, as políticas sociais são definidas por processos políticos, culturais e 

ideológicos particulares, que ao fim atuam na produção de consensos variados a fim de 

manter o controle da classe trabalhadora. A sua análise indica, portanto, que além da 

dimensão econômica é necessário levar em conta a dimensão histórica na qual estas 

políticas estão sendo inseridas, de forma que se torna necessário compreender em qual 

realidade ela está inserida.  

Ela adverte que a forma de interpretação da “questão social” contemporaneamente, 

largamente influenciada pelos ideais liberais, obscurece a relação entre o mercado de 

trabalho e o bem-estar, de forma que se opera um aniquilamento dos discursos que 

coloquem a economia, as relações de produção e o mundo do trabalho em evidência. Essa 

forma ideológica de conceber a solução para a “questão social” pela via das políticas sociais 

tem a finalidade de garantir o pleno funcionamento do mercado, ou seja, garantir que os 

pilares de sustentação do modo de produção capitalista mantenham-se intactos. Assim, no 

entendimento da autora, as políticas sociais contemporâneas reproduzem e até exacerbam 

a desigualdade predominante, e são esvaziadas de conteúdo social-democrata.  

No entendimento de Cignolli (1985) as políticas sociais são formas de organização 

das formas de consumo coletivo e da acessibilidade social do trabalhador, de forma que 

estas políticas chegam a determinar inclusive as necessidades da população. A questão 
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fundamental destas políticas é a da “produção social das condições de reprodução da força 

de trabalho em relação ao processo de acumulação” (p.11).  

O autor chama atenção para o processo no qual a valorização do capital tende a 

negar a força de trabalho como fonte de valor, e consequentemente os trabalhadores se 

transformam de produtores em consumidores. Importante é ressaltar que para ele nas 

sociedades de capitalismo maduro, o Estado paga para que uma parte da força de trabalho 

não produza, mas continue consumindo.   

Nesse sentido, a partir do estudo sobre a política social no Brasil, Cignolli afirma que 

o país possui uma singularidade:  

 

não é necessário investir na produção de uma parte da força de trabalho 
para manter a acumulação. A intervenção do Estado é parcial neste 
aspecto, e se limita a certas categorias graças ao lugar estratégico que 
ocupam no processo produtivo para satisfazer necessidades técnicas da 
produção ou para atender a pressão reivindicativa dessas categorias. Além 
disso, [...] as intervenções do Estado não são para socializar o ‘consumo’, 
mas para privatizá-lo. Fatores estruturais, de um lado, e conjunturais, de 
outro, permitem ao Estado aplicar certas políticas não obstante quão 
perversas elas possam ser. Podemos formular a hipótese de que a 
especificidade do modo de acumulação no Brasil corresponde a uma forma 
específica de Estado que se torna um fator de peso no processo de 
reprodução do capital e que se caracteriza entre outros aspectos pela 
repressão e superexploração da força de trabalho. É um estado que 
expropria a riqueza social da Nação para garantir a taxa de lucro dos grupos 
oligopólicos (ibidem, p.110-111). 

 

Em Behring (2011), o estudo sobre a política social evidencia a concepção 

mandeliana para interpretar o capitalismo tardio, indicando que esta perspectiva é completa 

e adequada para uma interpretação válida da crise capitalista de 1970. A partir deste 

entendimento, ela problematiza algumas pistas para pensar a política social 

contemporaneamente.  

Tendo por base a conjuntura da constituição dos padrões de proteção social pelo 

mundo, a autora toma a conjuntura de crescimento dos seguros sociais a partir de 1929 por 

base para concluir que as políticas sociais funcionam como mecanismos anticrise. Para ela 

o Estado institui sistemas nacionais de seguridade como uma estratégia anticíclica, pois “os 

seguros permitem que a queda no consumo não seja tão brusca” (BEHRING, 2011, p.168). 

Para ela, os seguros sociais por si só não conformam uma ação anticrise, mas as políticas 

sociais se articulam com uma série de mecanismos dos quais ela constitui parte para este 

fim. 
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Também, a autora coloca que o surgimento dos programas sócio-assistenciais estão 

associados a uma resposta ao desemprego estrutural, exponenciado como uma tendência 

concreta do capitalismo contemporâneo, em razão da dispensa de força de trabalho do 

âmbito produtivo em detrimento da inserção de tecnologias, e também da 

supercapitalização, ou seja, “da industrialização da esfera da reprodução, em setores que 

não produzem mais-valia diretamente, mas que, indiretamente, aumentam a massa de mais-

valia” (idem, ibidem, p.170).  

Além desta argumentação, a autora chama atenção não apenas para a função 

econômica das políticas sociais, mas especialmente para a função política destas.  

Obviamente, a funcionalidade das políticas sociais no capitalismo tardio não se articula 

apenas a contenção das crises, mas também aponta para a garantia de legitimidade da 

ordem em vigência pela produção de consensos e controle dos trabalhadores.  

É certo que sob a fase contemporânea do capital dos monopólios, ao contrário dos 

seus anos dourados, as políticas sociais sofreram grandes alterações em suas 

configurações. Operou-se um verdadeiro desmantelamento destas políticas, que passam a 

funcionar de forma seletiva e focalizada, atendendo apenas de maneira compensatória as 

necessidades da classe trabalhadora. As várias facetas da “questão social” são entendidas 

fora de uma perspectiva de totalidade e enfrentadas como problemas particulares, 

desligados entre si, sendo atacadas apenas suas refrações.  

Desta forma, na década de 1990, com a inserção da lógica neoliberal e do processo 

de reformas orientadas para exclusivamente atender a lógica do mercado, as políticas 

sociais foram redesenhadas, tomadas por medidas restritivas, que atendessem a lógica da 

privatização e com um público-alvo seleto e subdividido. Daí procede “o trinômio do 

neoliberalismo para as políticas sociais – privatização, focalização/seletividade e 

descentralização” (BEHRING & BOSCHETTI, 2008, p. 155-156).  

Verifica-se então a desconstrução dos direitos garantidos, uma vez que a inserção 

do projeto neoliberal altera substancialmente o padrão de seguridade social estabelecido 

constitucionalmente e lança por terra o horizonte da universalidade. Isto porque, o sistema 

de seguridade social proposto pela Constituição de 1988 no Brasil não chegou mesmo a 

efetivar-se. As suas propostas baseadas em princípios universais esbarraram nas 

orientações macroeconômicas e político-ideológicas do Estado burguês neoliberal. A 

proposição da constituição cidadã, portanto, perdeu viabilidade prática.  

Nesse contexto, Cobo (2012) confere destaque a situação dos sistemas de 

seguridade da América Latina pelas suas frouxas configurações, de forma que estes 

causam um impacto muito pequeno para eliminar riscos e assegurar níveis de segurança e 
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bem-estar. Para a autora, diferente do que ocorre nos países da Europa, na América Latina 

os sistemas de proteção social são inconclusos, possuindo portanto, uma capacidade de 

cobertura muito limitada.  

Na verdade, “nosso sistema de seguridade social tem se mostrado incapaz de 

enfrentar o empobrecimento crescente e a desproteção social de amplo contingente da 

população brasileira [...]” (GIOVANNI; SILVA; YAZBEK, 2007, p.28).  

A afirmação de que a Seguridade Social Brasileira está longe de afirmar um genuíno 

mecanismo de proteção social ganha potencialidade ao se analisar as condições nas quais 

se encontram o funcionamento destas políticas no âmbito público, que padecem pelos pífios 

investimentos e descaso por parte do Estado.  

Behring (2011) observa ainda na sua análise que a partir da crise de 1970, os 

resquícios do pacto keynesiano ao ser substituído pelo neoliberalismo, assim como a sede 

incessante de superlucros pelo capital, geraram certo mal estar com o corte dos gastos 

sociais, o que canalizou para uma crise de legitimidade ou até mesmo de credibilidade 

política do Estado. Nesse sentido, a classe burguesa necessita de estabelecer condições 

para instituir novos objetos de consenso com a finalidade de manter a supremacia do 

mercado.  

Correlacionado com o argumento de Behring está o de Mota (2011) quando afirma 

que a partir da crise de 1970, e da conseqüente crise de legitimação do Estado no sentido 

de garantir o consenso com a classe trabalhadora, a classe burguesa acaba instaurando 

uma cultura de crise, que aponta para uma forma de garantir a sua perpetuação como 

classe hegemônica na sociedade capitalista.  

Mota, partindo de uma concepção de crise orgânica, ancorada na perspectiva 

gramsciana, posiciona-se sobre as crises não apenas como uma perturbação econômica, 

mas uma crise global, que se espraia por todas as esferas da vida social, perpassando o 

político, o social, o institucional assim como o cultural. Trata-se de uma concepção na qual 

os momentos de crise abrem-se novas possibilidades para o desenvolvimento do capital, já 

que os velhos padrões chegam a se esgotar.   

Nesse mesmo sentido, nas situações de crise encontram-se abertas as brechas para 

que haja uma tensão política que podem canalizar para a reestruturação da hegemonia do 

capital ou fazer erigir as bases para que esta hegemonia seja questionada e superada.  

 

Enquanto a classe dominante procura rearticular-se para recompor a sua 
hegemonia, as classes subalternas também podem ampliar seus modos de 
articulação e de consenso de classe para reverterem as relações 
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hegemônicas a seu favor. [...] Há indicações de que a direita tem levado a 
melhor no atual enfrentamento da crise, porque ela vem conseguindo 
socializar a sua concepção da gênese da crise, inscrita na relação 
Estado/mercado/democracia e, ao fazê-lo, consegue formar uma cultura de 
crise que, comportando uma determinada direção política, é constituidora de 
hegemonia (MOTA, 2011, p.98-99). 

  

Portanto, a autora destaca que é pela produção de consensos que o capital 

consegue se rearticular e se recompor enquanto classe dominante. Em poucas palavras, a 

tese da cultura de crise afirma a existência de uma cultura política que solapa os 

referenciais teóricos, políticos e ideológicos da classe trabalhadora, afirmando que a crise 

afeta a todos igualmente e, portanto, torna-se necessário o sacrifício destes para achar uma 

saída. Também, e a luta pela recuperação da economia beneficia a todos, em detrimento da 

sua colaboração. 

Merece destaque nesta tese a argumentação de Mota quando observa que  “a 

burguesia tenta obter o consenso ativo das classes subalternas, baseado em questões que 

afetam o cotidiano das classes trabalhadoras, considerando-as como situações decorrentes 

da crise” (idem, ibidem, p.101). Podemos inferir a partir dessa afirmação que a situação de 

crise, que geralmente é temporária, aparece como justificativa para as condições 

permanentes nas quais os trabalhadores se colocam, decorrentes da superexploração da 

força de trabalho no capitalismo contemporâneo, principalmente na periferia do mundo. E 

vale lembrar que a pobreza enquanto expressão da “questão social” se coloca no leque das 

conseqüências do desenvolvimento do capital que se aprofundam de maneira exponencial 

nas situações de crise.  

 

Portanto, a partir da década de 1980, o capital procura enfrentar as suas 
próprias contradições implementando iniciativas que permitam a 
recomposição das suas taxas de lucro, ao tempo em que se desenvolvem 
iniciativas que as legitimem socialmente. É neste sentido que as classes 
proprietárias e dominantes, a partir das últimas décadas do século XX, 
necessitam exercitar-se como classe dirigente, implementando seu projeto 
classista através de uma direção restauradora, criando (reinventando) 
iniciativas conservadoras sob o influxo das ideias liberais.  (MOTA, 2012, 
p.31).  

 

As indicações da autora são válidas tanto para a crise de 1970 como para a crise 

que se instaura a partir dos anos 2000, a partir da bolha no mercado imobiliário norte-

americano. Mas é a partir desta última que começa a emergir um discurso que parece 

conferir ao capital uma espécie de juízo moral, que defende “o capitalismo sério, real, 

produtivo, democrático e redistributivo” (MOTA, 2012, p.33). Estavam postas, portanto, as 
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condições que marcariam outro momento histórico do enfrentamento à crise do capital 

financeiro. Estamos falando da estratégia novo desenvolvimentista, ou social-liberal. Falar 

de social liberalismo parece mesmo uma contradição em termos. No entanto, não deixando 

de atender a lógica contraditória que é própria do capital, esta é uma estratégia de 

superação da crise do capital que aponta para o crescimento econômico concomitante ao 

desenvolvimento social como a única via para a saída de tal situação. Vivenciamos assim 

um retorno da ideologia desenvolvimentista, que obviamente aponta para uma passivização 

ainda maior da classe trabalhadora numa estratégia de conservação e modernização do 

capital. 

Contudo, “a arte do Banco Mundial e dos teóricos que propugnaram um novo 

desenvolvimento foi retornar essa ideologia de modo que todo o substrato neoliberal 

permanecesse inalterado” (LEHER, 2012, p.14). Certamente, este é o neoliberalismo de 

roupa nova, que engloba a combinação entre financeirização, crescimento econômico e 

políticas sociais compensatórias em suas interfaces e opera a produção de consensos 

diversos para chegar a realização dos interesses do capital.  

Este aparato ideológico, baseado no ideário difundido pelos organismos multilaterais 

ao orientar a formação de políticas macroeconômicas, não se limita apenas a políticas, 

programas e iniciativas governamentais, mas aponta para uma forma de sociabilidade 

baseada no consenso para compatibilizar crescimento econômico e desenvolvimento social 

(MOTA, op.cit.).  

A concepção está ancorada na perspectiva de que o crescimento econômico 

canaliza automaticamente para o desenvolvimento social, como uma via única. Gonçalves & 

Filgueiras (2007) fazem importantes considerações acerca dessa concepção. Na 

perspectiva dos autores, a concepção que norteia a orientação do Banco Mundial para a 

economia retira a responsabilidade do Estado e responsabiliza os mais pobres pelo baixo 

crescimento econômico.  

O Banco Mundial opera uma perspectiva pela qual a pobreza é justificada por ela 

mesma, além de se constituir como um mal que é responsável pela perpetuação dos efeitos 

negativos nas taxas de crescimento. Em suma, para este organismo, a pobreza se constitui 

como um obstáculo para o desenvolvimento econômico. Na verdade, fica claro que esta 

concepção obscurece a estrutura da propriedade privada e a própria natureza do 

capitalismo pela produção e reprodução da pobreza e das desigualdades sociais, a partir do 

livre posicionamento do mercado.  

Tendo em vista que os autores explicam que se forma realmente uma relação 

tautológica entre a pobreza e o capital humano, isto é, o acesso a educação, saúde, 



 

11 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

instrução, escolaridade, a saída encontrada para sair deste verdadeiro ciclo de reprodução 

instituído pelo Banco Mundial é aumentar os investimentos nos pobres pela via das 

transferências de renda, já que estes não podem participar adequadamente do mercado, 

seja como empregados, empreendedores ou até mesmo como consumidores (GONÇALVES 

& FILGUEIRAS, 2007).  

A conseqüência destas medidas para as políticas sociais é o reforço a lógica da 

seletividade e da focalização, se apoiando num conceito restrito de pobreza, na qual ela é 

nivelada por baixo, ou seja, deixando de fora aqueles segmentos da considerada classe 

média que são identificados como privilegiados.  

Também, essa classificação se baseia numa concepção em que a classificação dos 

pobres ou muito pobres é feita a partir dos próprios pobres, deixando de lado a perspectiva 

que aponta para o montante de riqueza produzido. Esta é uma forma de deixar de lado os 

rendimentos do capitalismo financeiro, pois só mostra a desigualdade por aqueles que já 

são classificados como pobres. Obviamente, esta é uma forma de esconder a realidade da 

luta de classes, operando de certa forma uma disputa dos pobres entre eles mesmos e 

preservar o consenso estabelecido (idem, ibidem).  

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sem dúvida, o desequilíbrio frente aos sistemas de proteção social inconclusos 

soma-se ao processo de desmantelamento das políticas sociais operado pela lógica 

neoliberal e a nova ideologia do desenvolvimento, o que acabou por atribuir uma difícil tarefa 

as políticas compensatórias, de forma que seus objetivos pretendiam ir além das suas reais 

possibilidades.  

Nesse sentido, programas que deveriam funcionar de forma complementar em 

relação as demais políticas da seguridade social, acabam servindo como o único e principal 

mecanismo de proteção social e funcionam na lógica da reprodução da força de trabalho. 

Sem dúvida, no Brasil esta estratégia assume o carro chefe das políticas implementadas no 

governo Lula, e a assistência social toma o lugar de centralidade na seguridade social.  

Por todas as considerações feitas, parece claro que programas desta natureza não 

funcionam apenas no nível das boas intenções, como pretendem demonstrar seus 

mentores, preocupando-se em acabar com a fome e a pobreza extrema. Mas percebemos 

que os seus objetivos reais voltam-se para a produção de consensos na tentativa de 

resolução dos conflitos inerentes à relação entre capital e trabalho, evidenciando uma 

tentativa de neutralização da classe trabalhadora na luta de classes, a fim de garantir a sua 

docilização. As conseqüências mais evidentes no âmbito sócio-político da existência deste 
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programa é o seu funcionamento enquanto obstáculo na recomposição das classes e na 

organização dos trabalhadores, atuando através da despolitização e negação dos seus 

direitos.  

REFERÊNCIAS  

 

BEHRING, Elaine. Brasil em contrarreforma: desestruturação do Estado e perda de direitos.  
2ª Ed. São Paulo: Cortez, 2008.  

______. Política Social no capitalismo tardio: a crise do capital decifrada. In: Política Social 
no capitalismo tardio. São Paulo: Cortez, 2011.  
BEHRING, Elaine & BOSCHETTI, Ivanete. Política Social: fundamentos e história. 5ª 
Edição. Biblioteca Básica de Serviço Social, vol.2. São Paulo: Cortez, 2008.  

CIGNOLLI, Alberto. Estado e Força de Trabalho: introdução à política social no Brasil. 
Tradução de Júlio Assis Simões. Coleção Primeiros vôos. São Paulo: Brasiliense, 1985.  

COBO, Bárbara. Políticas focalizadas de transferência de renda: contextos e desafios. São 
Paulo: Cortez, 2012. 

GIOVANNI, Geraldo Di; SILVA, Maria Ozanira da Silva e; YAZBEK, Maria Carmelita. A 
política social brasileira no século XXI: a prevalência dos programas de transferência de 
renda. 3ª Ed. Revista e atualizada. São Paulo: Cortez, 2007. 

GONÇALVES, Reinaldo; FILGUEIRAS, Luiz. Pobreza e política social. In: A economia 
política do governo Lula. Rio de Janeiro: Contraponto, 2007.  

IAMAMOTO, Marilda Vilela. Capital fetiche, questão social e serviço social. In: Serviço 
Social em tempo de capital fetiche: capital financeiro, trabalho e questão social. 4ª Edição. 
São Paulo: Cortez, 2010. 

LEHER, Roberto. Ideologia do desenvolvimento, pobreza e hegemonia. In: MOTA, Ana 
Elizabete (Org.). Desenvolvimentismo e construção de hegemonia: crescimento econômico 
e reprodução da desigualdade. São Paulo: Cortez, 2012.   

MAURIEL, Ana Paula Ornellas. Combate a pobreza e desenvolvimento humano: impasses 
teóricos na construção da política social na atualidade. Tese de Doutorado. Campinas: 
Universidade Estadual de Campinas, 2008.  

MOTA, Ana Elisabete. Cultura da crise e seguridade social: um estudo sobre as tendências 
da previdência e da assistência social brasileira nos anos 80 e 90. 6ª Edição. São Paulo: 
Cortez, 2011.   

______. Redução da pobreza e aumento da desigualdade: um desafio teórico-político ao 
Serviço Social brasileiro. In: MOTA, Ana Elizabete (Org.). Desenvolvimentismo e construção 
de hegemonia: crescimento econômico e reprodução da desigualdade. São Paulo: Cortez, 
2012.   

NETTO, José Paulo. Capitalismo Monopolista e Serviço Social. 8ª Edição. São Paulo: 
Cortez, 2011. 


