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reflexões acerca da universalidade versus focalização 
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RESUMO 
 
Este trabalho tem como objetivo analisar de que forma o 
processo de neoliberalização refletiu nas políticas sócias, ao 
desconfigurar o princípio da universalidade a partir do discurso 
focalista neoliberal. Para tanto, foi realizado uma pesquisa 
bibliográfica, em que buscou-se discorrer sobre alguns 
determinantes históricos, sociais, políticos e econômicos dessa 
conjuntura, desde a trajetória das políticas sociais até a 
ascensão do neoliberalismo e suas implicações no campo 
social, o qual foi avassalador no desmonte estatal e 
consequentemente na destituição dos direitos sociais.  
 
Palavras-chave: Neoliberalismo. Políticas sociais. 
Focalização. Desmonte estatal. 
 
ABSTRACT 
 
This paper aims to examine how the process of 
neoliberalization reflected in policies partners, to deconfigure 
the principle of universality from focalista neoliberal discourse. 
To this end, a bibliographical research was conducted, in which 
sought to expound on some historical, social determinants, that 
political and economic juncture, since the trajectory of social 
policies until the rise of neoliberalism and its implications in the 
social field, which was overpowering in the disassemble result 
in dismissal and social rights.   
 
Keywords: Neoliberalism. Social policies. Focusing. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em seu percurso histórico o sistema capitalista foi atravessado por várias crises 

econômicas e na maioria das vezes que tenta se reerguer desenvolve medidas que ataca 

principalmente o setor social, fazendo cortes nos gastos sociais, estagnando o tripé da 

seguridade social (saúde, assistências e previdência). Com isso, desrrespeitando os direitos 

sociais já conquistados, ao passo que na busca incessante por lucros a preferência é pela 

superioridade do mercado e o Estado deve servir a este quando lhe for conveniente.    

Dessa forma, na conjuntura das ideias neoliberais há uma formatação de um 

Estado mínimo para o social e máximo para o capital. E na contra corrente, buscam-se cada 

vez mais a lógica do curto prazo, onde se priorizam a execução de políticas que apresentem 

resultados imediatos sem levar em conta a qualidade dos serviços que estão sendo 

prestados. Nesse sentido, o conceito de focalização vem ganhando terreno na elaboração 

das políticas sociais, por meio de programas cada vez mais seletivos com ênfase na 

pobreza extrema e que na maioria dos casos propiciam o assistencialismo, e o que era para 

ser visto como um direito acaba se tornando um favor.  

Destarte, este trabalho buscará trazer essas reflexões com o objetivo de 

apreender as implicações da neoliberalização nas políticas sociais evidenciando a discussão 

sobre universalidade versus focalização. Desse modo, a organização metodológica deste 

trabalho encontra-se da seguinte forma: primeiramente faremos uma breve análise dos 

principais elementos que constituíram o trajeto das políticas sociais, em seguida iremos 

tecer algumas considerações sobre o processo de neoliberalização e suas inflexões nas 

políticas sociais, e por fim abordaremos o processo de segmentação e focalização diante da 

desconfiguração do princípio da universalidade.  

   

2  A TRAJETÓRIA DAS POLÍTICAS SOCIAIS: uma breve análise dos aspectos sócio-

histórico. 

 

De acordo com Behring e Boschetti (2010), não há como situar o momento exato 

em que surgem as primeiras ações caracterizadas como políticas sociais, no entanto 

podemos dizer que as políticas sociais, enquanto “pratica política têm seu surgimento 

associado ao trânsito do capitalismo da livre-concorrência à idade dos monopólios” 
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(GRANEMANN, 2006, p. 11) no período em que o capitalismo alcança seu estágio maduro e 

o Estado passa a agregar novas funções.  

Na conjuntura anterior ao capitalismo as responsabilidades sociais assumidas 

pela sociedade tinham como finalidade a manutenção da ordem social e possuíam um 

caráter punitivo, em que a questão social era tida como caso de polícia. Sendo executadas 

por meio de legislações, como foi o caso das leis inglesas, como a Lei de domicilio de 1662, 

a lei de Spenhamland Act, Nova lei dos Pobres entre outras, as quais obrigavam o exercício 

do trabalho, proibindo a mendicância e a vagabundagem. Dessa maneira, as pessoas 

pobres viam-se forçadas a submeter-se a qualquer tipo de trabalho que lhes fosse proposto 

(BEHRING; BOSCHETTI, 2010).  

  Com o desenvolvimento da sociedade capitalista o trabalho deixa de lado o 

sentido de humanização sendo apresentado como atividade natural onde a força de trabalho 

passa a ser tratada como mercadoria tendo como fim o lucro, o que consequentemente vai 

gerar um processo crescente de exploração do capital sobre o trabalho, como afirma 

Iamamoto (2009, p. 20) 

O capital, ao subordinar toda a sociedade, impõe-se em sua lógica quantitativa 
enquanto riqueza abstrata, que busca incessante crescimento, aprofunda as 
desigualdades de toda natureza e torna paradoxalmente invisível as mediações que 
viabilizam esse processo e, consequentemente, o trabalho vivo que cria riqueza e os 
sujeitos que o realizam. Conduz à banalização do humano, resultante de sua 
indiferença frente à esfera das necessidades das grandes maiorias e dos diretos a 
elas atinentes.  

 

É diante desse processo que ocorrerá uma agudização da questão social, 

expressas nas relações de desigualdades sociais configuradas na exploração da classe 

trabalhadora em meio a situação de pobreza e negação dos direitos. As extensas jornadas 

de trabalho em condições precarizadas em troca de um valor ínfimo, a exploração 

exacerbada da mão de obra de mulheres, crianças e idosos impulsionam as lutas dos 

trabalhadores, através de manifestações e greves. Essa pressão exercida pelos 

trabalhadores faz com que a burguesia buscasse traçar estratégias para controlar a situação 

valendo-se tanto da repressão do aparato estatal quanto de legislações fabris. Aqui a 

questão social passa a ser discutida no espaço estatal. Assim as políticas sociais e as 

medidas de proteção social funcionaram como respostas para o enfrentamento dessa 

situação (BEHRING; BOSCHETTI, 2010).  

Contudo, o desenrolar do século XIX ao século XX é marcado pelas ideias do 

liberalismo, onde o mercado era tido como “instância de regulação das relações sociais e 

como garantidor da igualdade de oportunidades e de benefícios a todos os homens” 

(GRANEMANN, 2006, p. 12). Na concepção liberal o Estado não deveria intervir na 

economia sua função era proteger a propriedade privada, assegurar a liberdade individual e 
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atuar na economia, apenas, em momentos de emergência, dessa forma o Estado agia em 

favor da classe burguesa. O que tornava mais difícil o reconhecimento dos direitos sociais, 

pois estes iam de encontro com os fundamentos do capitalismo, tendo em vista que os 

liberais consideravam as que políticas sociais contribuíam para o ócio, desestimulando o 

interesse pelo trabalho (BEHRING; BOSCHETTI, 2010).  

  

Mas, é no final do século XIX e início XX que o Estado capitalista passa a 

constituir ações sociais de maior abrangência e de cunho obrigatório. Algumas iniciativas 

que nortearam as políticas sociais foram as criações de seguros sociais, caixas de 

poupança e previdência, em sua maioria ligadas a proteção social dos trabalhadores, como 

foi o caso das leis Bismarckianas2.  Segundo Granemann (2006), o Estado vai intervir nos 

processos econômicos, de forma efetiva, quando ocorre a crise de 1929, também conhecida 

como a grande depressão. A qual foi desencadeada pela grande concentração e 

centralização bancaria, onde o mercado tornou-se subordinado aos monopólios e o capital 

bancário passou a comandar todas as operações comerciais e industriais (IAMAMOTO, 

2009), havendo uma fusão entre capital industrial e capital bancário dando origem ao capital 

financeiro e início a uma acirrada competição intercapitalista de grandes empresas.  

A crise gerou uma paralisação do emprego e da produção e consequentemente 

um excesso de capital em detrimento da escassez de lucros, se manifestando 

“fundamentalmente como falta de demanda efetiva por produtos, sendo nesses termos que 

a busca de soluções começou” (HARVEY, p. 124, 1992). Viu-se, então, a necessidade de 

reativar o emprego e o consumo. É nesse período que ocorre um crescimento das políticas 

sociais, principalmente com as medidas Keynesianas, as quais tinham como objetivo 

amortecer a crise recorrendo a intervenção estatal na economia. Assim, o Estado se 

transformou em produtor e regulador, mas sem se desvincular dos ideais capitalistas.  

Cabe ao Estado, a parti de sua visão de conjunto, o papel de reestabelecer o 
equilíbrio econômico, por meio de uma política fiscal, creditícia e de gastos, 
realizando investimentos ou inversões reais que atuem nos períodos de depressão 
como estímulo à economia (BEHRING; BOSCHETTI, p. 85, 2010).  

 

O Keneysianismo tinha como perspectiva o desenvolvimento do pleno emprego 

e maior igualdade social, assim buscou-se associar ao modo de produção Fordista3, o qual 

                                                           
2
 Otto Von Bismarck foi um chanceler alemão que durante seu governo no período de 1880 instituiu 

algumas leis como as “de acidente de trabalho, de seguro doença, de proteção por invalidez, e uma 
certa proteção à aposentadoria” (GRANEMANN, 2006, p. 14) 
3
 Sistema de produção desenvolvido por Henry Ford em meados de 1914, que tinha como meta a 

produção em massa para o consumo em massa visando uma sociedade democrática, racionalizada, 
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tinha como estratégia a produção de mercadorias mais baratas e em larga escala para que 

houvesse o maior consumo. Esse pacto proporcionou “(...) o consumo em massa, instituindo 

políticas de regulação econômica com ação do Estado na geração de empregos, tonto no 

setor público quanto no setor privado” (BOSCHETTI, 2010, p. 67). Havendo, também, uma 

maior cobertura do Estado, por meio do investimento em políticas sociais que estavam 

vinculadas, em sua maioria, ao direito do trabalho, aumentando, dessa forma, os 

rendimentos e os salários, o que possibilitava a capacidade de consumo. Nesse sentido, as 

políticas sociais se configuraram como respostas a crise econômica.  

Assim, o Keynesianismo e o fordismo, associados, constituem os pilares do 
processo de acumulação acelerada do capital no pós-1945, com forte expansão da 
demanda efetiva, altas taxas de lucros, elevação do padrão de vida das massas no 
capitalismo central, e um alto grau de internacionalização do capital, sob o comando 
da economia norte-americana (BEHRING; BOSCHETTI, p. 88, 2010). 

 

Essa onda longa expansiva do capital, mais conhecida como “anos de ouro”, 

levou ao desenvolvimento de ações estatais chamadas de Estado de bem-estar, o Welfare-

State. Em que a proposta era estimular a produção, realizar obras públicas, monitorar os 

indicies de emprego, desenvolver políticas de proteção social (saúde, educação, habitação, 

previdência etc), proporcionando, durante esse período, uma expressiva melhoria na 

qualidade de vida da classe trabalhadora, assim como, um aumento da lucratividade 

(GRANEMANN, 2006).  O que só foi possível, de acordo com BOSCHETTI (2010, p. 68), 

porque  

A universalidade das políticas sociais e a ampliação dos direitos se deram no 
confronto das forças sociais em disputa entre uma determinada perspectiva social-
democrática de gestão da crise de 1929 e uma perspectiva de luta coletiva 
organizada pela classe trabalhadora para ampliação dos direitos e melhoria das 
condições de vida e de trabalho.  

 

Porém, no final da década de 1960, o período dos anos de ouro passa por um 

processo de desgaste sendo seguido de severas crises econômicas, aumento da dívida 

pública e privada entre outros fatores, que vem a ocasionar no “rompendo com o pacto dos 

anos de crescimento, com o pleno emprego keynesiano-fordista e com o desenho social-

democrata das políticas sociais” (BEHRING; BOSCHETTI, 2010, p. 112). Tendo em vista 

que, o Estado passou a ser acusado como um dos principais responsáveis pela crise devido 

sua atuação e intervenção em larga escala. Essa conjuntura abrirá espaço para a retomada 

das ideias liberais como medidas de contenção para a crise e uma reconfiguração no papel 

do Estado.   

                                                                                                                                                                                     
modernista e populista. Nesse sistema, Ford introduziu a jornada de oito horas a cinco dólares como 
recompensa para os trabalhadores da sua linha de montagem (HARVEY, 1992).  
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3. O DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA NEOLIBERAL 

 

Conforme Simionatto (2009), a crise geral do capitalismo, ocasionada na 

transição entre os anos 1960 e 1970, e as respostas articuladas pelo grande capital 

implicaram em mudanças significativas em diferentes espaços da vida social. O sistema 

capitalista intensifica as relações sociais de desigualdade, criando novas formas de 

produção, substituindo a mão de obra humana por recursos tecnológicos que venham a 

otimizar o tempo e aumentar o lucro reduzindo custos de produção. Esse cenário deu 

origem a reestruturação produtiva4 e ao neoliberalismo. 

Esses se caracterizam, essencialmente, por profundas mudanças na forma da 
produção, com a precípua finalidade de retomar o aumento da taxa de lucro e pela 
afirmação, com todas as suas consequências, de que dever‐se‐ia deixar ao mercado 

a responsabilidade pelo equacionamento dos problemas da humanidade (TONET, 
2009, p. 02). 

O neoliberalismo enquanto reação teórica e política era contrário o 

desenvolvimento de um Estado intervencionista e afirmavam que as ações promovidas pelo 

Estado “estavam fadadas à tendenciosidade política, que dependia da força dos grupos de 

interesse envolvidos (como os sindicatos, os ambientalistas ou grupos de pressão 

corporativos)” (HARVEY, 2012, p. 30). Dessa forma, a existência de um Estado forte seria 

necessária, apenas, para sucumbir o poder dos sindicatos e para administrar o dinheiro, 

porém na atuação dos gastos sociais e nas interferências econômicas deveria ser ínfimo 

(ANDERSON, 1995).  Esse cenário atingiu diretamente a classe trabalhadora e a 

consciência de classe, como afirma Asssis (2006, p. 03) 

As metamorfoses do mundo do trabalho – que, ao lado da redefinição do papel do 
Estado, gera uma complexificação da questão social, [...] impedem que se perceba a 
centralidade da classe e da luta de classes na sociedade contemporânea. 
Consequentemente, ocorre a fragilização da identidade, uma vez dissociada das 
classes, escondendo, assim, o conflito entre as classes antagônicas e gerando a 
particularização da identidade. A idéia de emancipação, por sua vez, diante da 
fragilização da identidade e da consciência de classe, dilui-se no interior da 
sociedade.  

 

                                                           
4 “Pode-se destacar o processo de reestruturação produtiva que, como nova forma de acumulação de 

capital, trouxe determinações com graves consequências para o mundo do trabalho. A revolução 
tecnológica, a automação, a robótica, ocorridas na década de 1980, inseriram-se nas relações de 
trabalho e de produção do capital, emergindo, assim, novos processos de trabalho.” (ASSIS, 2006, 
p.06) 
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A reconfiguração da máquina estatal passou por ajustes estruturais que se 

caracterizava pelos cortes nos gastos sociais, diminuição dos custos com a força de 

trabalho e redimensionando o fundo público, com o intuito de atender as demandas do 

capital, (SILVA, 2011). Apresentando, assim, um cenário de destituição dos direitos sociais 

de caráter antidemocrático. Enfraquecendo, não só, o Estado que é extremamente funcional 

à ordem atual, mas, sobretudo a organização dos trabalhadores (SANTOS, 2007).  

Na prática, isso se traduz em medidas de ajuste econômico e retração das políticas 
públicas de proteção social, numa conjuntura de crescimento da pobreza, do 
desemprego e do enfraquecimento do movimento sindical, neutralizando, em grande 
medida, os avanços e conquistas sociais alcançadas pelas classes trabalhadoras 
(MOTA, 2009, p. 08). 

De acordo com Harvey (2012), todo esse processo, de desigualdade e desmonte 

dos direitos sociais, ocorre em função da intensa desconfiança dos neoliberais na 

democracia, por considerarem que governar segundo o interesse da maioria é um risco para 

os direitos individuais e a liberdade constitucional. Dessa maneira, há uma tendência destes 

beneficiarem a governança por especialistas e elites. Em consequência, o Estado se tornou 

bem mais amplo para o capital privilegiando o processo de privatização dos serviços 

prestado a população (como saúde, previdência, educação...) e para aqueles que não têm 

condições de usufruir dos serviços privados o Estado ira atendê-los através da política dos 

mínimos sociais (GRANEMMAN, 2006).  

No Brasil o neoliberalismo se apresenta de forma mais marcante em meados 

dos anos 1990, nos governos de Fernando Collor e Fernando Henrique Cardoso (mais 

conhecido como governo FHC). A seguridade social, fruto das lutas da classe trabalhadora, 

um dos maiores avanços da Constituição Federal de 1988 representando o compromisso 

dos direitos sociais, foi desprezada (SILVA, 2011).   O país passou por um desmonte e 

destruição para que pudesse se adequar a lógica do capital. Nesse processo segundo 

Behring e Boschetti (2010, p. 153), 

Houve a entrega de parcela significativa do patrimônio público ao capital estrangeiro, 
bem como a não-obrigatoreidade das empresas privatizadas de comprarem insumos 
no Brasil, o que levou ao desmonte de parcela do parque industrial nacional e uma 
enorme remessa de dinheiro para o exterior, ao desemprego e ao desequilíbrio da 
balança comercial.   

Todas essas intervenções rebateram formatação das políticas sociais havendo 

uma desresponsabilização por parte do Estado neste âmbito. O que levou a redução 

significativa no campo da seguridade social em benefício de um sistema individualista, onde, 

“em geral se atribuem os fracassos pessoais a falhas individuais, e com demasiada 
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frequência a vítima é quem leva a culpa!” (HARVEY, 2012, p. 86). Diante dessa conjuntura, 

desenvolve-se políticas sociais cada vez mais segmentadas, ancoradas no discurso 

neoliberal de privatização, focalização/seletividade e descentralização (BEHRING; 

BOSCHETTI, 2010, p. 155). 

 

4 UNIVERSALIDADE VERSUS FOCALIZAÇÃO: 

 

O processo de neoliberalização trouxe serias consequências para as políticas 

sociais afetando, principalmente, a concepção do princípio da universalidade. Tendo em 

vista que, as medidas de ajustes anticrise implicaram diretamente em cortes com os gastos 

sociais, na lógica de um Estado mínimo para o social e amplo para o capital, tornando as 

políticas sociais cada vez mais focalizadas “por operarem na direção oposta do que 

estabeleceu a seguridade social e o direito à universalidade no acesso aos padrões de vida 

socialmente aceitáveis” (GRANEMANN, 2006, p. 20).   

Soma-se isso a disseminação de um discurso de cunho neoliberal, de traços 

pós-moderno, pautado de uma análise fragmentaria da realidade e de curto prazo em que 

se prioriza a respostas guiadas pelo imediatismo, onde se visualiza apenas o local e o 

pontual. A realidade e a experiência humana passam a ser expressas apenas por signos de 

linguagem, onde a interpretação desse processo não tem espaço para outras possibilidades 

analíticas (TONET, 2006). Dessa forma, o conceito de universalidade vem sendo engolido 

por uma pseudo democracia da focalização, “buscando‐se convencer que as abordagens 

individualistas e culturalistas permitem uma aproximação maior com o mundo vivido pelos 

sujeitos sociais” (SIMIONATTO, 2009, p.07). 

Nesse sentido, faz-se necessário tecermos algumas considerações sobre a 

concepção de universalidade e focalização e sua relação com a política social. Para tanto, 

iremos nos respaldar, com mais afinco, nas análises de Pereira e Stein (2010).  

Conforme Pereira e Stein (2010), a política pública passa a despertar maior 

interesse no campo intelectual e político, enquanto objeto de estudo, a partir da expansão 

do intervencionismo estatal. Em que se verifica a relação participativa do Estado com a 

sociedade, mediante a prestação de serviços as demandas sociais frente aos direitos 

conquistados pelos movimentos. É nesse contexto que o princípio de universalidade se 

insere, sendo sinalizado no Plano Beveridge e no Welfare State, no qual o Estado era 
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responsável pela manutenção das condições de vida dos cidadãos, cabendo a ele 

desenvolver ações de caráter público e universal (BEHRING; BOSCHETTI, 2010, p. 94). 

Como podemos observar anteriormente, nesse período a política social se integrou a um 

conjunto de direitos e deveres, onde os direitos eram creditados ao cidadão e os deveres 

eram de prestação dos poderes públicos (PEREIRA E STEIN, 2010).  

No Brasil a perspectiva de proteção social de caráter universal é prevista pela 

Constituição de 1988. Porém, a universalidade, aqui, não visa assegurar direitos iguais a 

todos, contudo a saúde é configurada como universal e a assistência é prevista para quem 

dela necessitar (BEHRING; BOSCHETTI, 2010).  O que fere seu sentido real de 

universalidade, pois de acordo com Pereira e Stein (2010, p. 111), a adoção desse princípio 

está relacionado ao 

(...) objetivo democrático de não discriminar cidadãos no seu acesso a bens e 
serviços que, por serem públicos, são indivisíveis e deveriam estar à disposição de 
todos. Não descriminar, por esta perspectiva, significa não estabelecer critérios 
desiguais de elegibilidade que humilhem, envergonhem, estigmatizem e corrompam 
o status de cidadania de quem precisa de proteção social. Significa também não 
encarar a política pública (especialmente a de assistência social) como fardo 
governamental ou desperdício a ser cortado a todo custo.     

 

Entretanto, com desmonte dos direitos sociais desencadeado pela crise de 1970 

e reforma neoliberal a formatação das políticas sociais são orientadas por mecanismos e 

práticas sociais como a focalização na pobreza extrema; privatização das políticas sociais; 

centralidade dos programas de transferências de renda; e regressividade tributaria 

(PEREIRA; SIQUEIRA, 2010). Além disso, a execução do princípio da universalidade no 

contexto de uma sociedade capitalista, que se desenvolve em detrimento das desigualdades 

sociais, onde o mercado se sobrepõe em favor dos interesses das classes dominantes, se 

perde de vista. Com isso, as políticas são incorporadas na ideia de focalização e 

seletividade devido ao fato de se acreditar que estas “se aplicam com mais eficácia e 

moralidade dos critérios redistributivos e igualitaristas; enfrentam-se situações de pobreza e 

de exclusão de forma mais orientada (sem perder o foco) e efetiva” (PEREIRA; ESTEIN, 

2010, p. 113). 

No âmbito da gestão pública prioriza-se os resultados obtido em curto prazo 

como forma de legitimar-se na política, mesmo sem levar em consideração a qualidade dos 

serviços, e nesse caso a seletividade prevalece. O que está em jogo, então, não é uma 

seletividade que busque visualizar as necessidades mais urgentes para intervir da melhor 
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forma possível, mas sim uma seletividade em função da diminuição dos gastos sociais 

(PEREIRA; ESTEIN, 2010).       

Na concepção de Pereira e Siqueira (2010), esses arranjos resultam em efeitos 

perversos para quem necessita das políticas sociais. Um deles é o caso da naturalização da 

pobreza, responsabilizando o sujeito pela situação que se encontra. Pois para os neoliberais 

a desigualdade social é algo inevitável e os indivíduos dependem de suas habilidades para 

competir.   

Outros problemas encontrados na elaboração de políticas focalizadas refere-se a 

hierarquização das situações que são determinadas em função dos objetivos estipulados 

por cada programa, daí a dificuldade de identificar corretamente as demandas e suas 

necessidades. Se um dos impulsos para a preferência de políticas seletivas e focais é a 

redução com os gastos, acaba que ocorre exatamente o contrário, pois, à medida que se 

busca realizar a identificação correta e as informações dos usuários para que se possa ter o 

cotrole dos recursos, os custos serão ainda maiores (PEREIRA; STEIN, 2010).  

Consequentemente, do ponto de vista político, verifica-se que os mecanismos 
reguladores das políticas sociais focalizadas contêm vícios arcaicos e anacrônicos, 
como constrangedores e vexatórios testes de meios (comprovação compulsória de 
pobreza); a fraudemania (mania de ver em cada pobre que recorre a proteção social 
do Estado um fraudador); condicionalidades ou contra partidas, como se o alvo da 
proteção tivesse alguma falta pessoal a expirar; e o estigma, que transforma 
cidadãos de direitos em incômodos “dependentes” da “ajuda” estatal (PEREIRA; 
STEIN, 2010, p. 116).  

 

O que se põe em questão aqui é o quanto os mecanismos utilizados na 

execução de políticas de caráter seletivo e segmentados desqualifica os direitos sociais e se 

transformam e manobras políticas de cunho assistencialista, fazendo da proteção social um 

fardo para o orçamento público. Apresentando serviços de má qualidade e de difícil acesso, 

tornam seus usuários totalmente dependentes por estabelecer critérios que deixam os 

pobres numa situação de privação. Além disso, por não fortalecer a ideia de prevenção 

acabam por desfavorecer grupos que não estão dentro do público alvo, mas que se 

encontram vulneráveis. Assim, sob o falso lema da eficácia e da racionalidade na alocação 

de recursos escassos, a focalização das políticas sociais na indigência da pobreza produz, 

ao contrário do que é difundido, cruéis consequências (PEREIRA; SIQUEIRA, 2010, p.213). 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS. 
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As políticas sociais se constituíram como fruto dos direitos conquistados pela 

luta dos movimentos sociais na tensão entre Estado e sociedade havendo avanços 

principalmente no contexto pós-guerra, no qual o Estado atuou de forma mais efetiva por 

meio das políticas keynesianas e o Estado de Bem-Estar social. Porém, com as crises 

estruturais vivenciadas pelo capitalismo os direitos sociais vem sendo cotidianamente 

destituído mediante ao avalanche do ideário neoliberal por meio dos processos de 

privatização dos serviços públicos, desresponsabilização da máquina Estatal e políticas 

sociais segmentadas e seletivas com foco na pobreza extrema. 

Quando o sistema entra em crise as medidas tomadas segue a lógica em 

benefício do capital e com maiores consequências para a classe trabalhadora. Implicando 

na racionalização dos gastos. E as políticas sociais que deveriam atender as demandas 

sociais de forma universal, enquanto direito, passa a ser restrita a determinados grupos 

funcionando como um paliativo que visa soluções e respostas rápidas.  O que se percebe, 

como aponta Pereira e Stein (2010, p. 125), é que a predileção por políticas sociais focalista 

ocorre em virtude da “insuficiência pratica do princípio da universalidade ou à inviolabilidade 

do intento de pós-guerra de implementar e manter em funcionamento políticas universais”.    

Isso ocorre, porque, o Estado encontra-se em função dos interesses do 

mercado, mesmo que o discurso dos neoliberais disseminem que o Estado não deve intervir 

na economia para que haja maior liberdade e flexibilidade. Porém, o que se percebe é que 

em momentos de crise o mercado recorre ao Estado e consequentemente provoca inflexões 

diretas no campo social. 
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