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EDITORIAL

Rev. Pol. Públ. São Luis, v. 13, n. 1, p. 9-10,  jan./jun. 2009

Proteção Social no Brasil e na América Latina

é o tema da Revista de Políticas Públicas (RPP) v.
13, n. 1, periódico científico semestral do Programa
de Pós-Graduação em Políticas Públicas da
Universidade Federal do Maranhão.

Trata-se de um tema atual e relevante no campo
das Políticas Públicas de corte social. Sabe-se que
no Brasil e, em geral, na América Latina, mesmo
considerando a heterogeneidade da realidade
econômica, social e política dos países desse
continente, não podemos considerar que se instituiu
um Estado de Bem-Estar de abrangência universal.
O que alcançamos foi o desenvolvimento de
Sistemas de Proteção Social baseados no mérito,
com traços corporativos e centrados no privilégio
de determinados grupos sociais, em detrimento de
direitos socialmente reconhecidos. Desse modo, os
benefícios e serviços ofertados para amplo
contingente de populações pobres e indigentes têm
sido insuficientes, descontínuos e fragmentados,
direcionando-se para corrigir distorções decorrentes
de modelos econômicos concentradores de renda,
gerando e aprofundando a desigualdade e
impedindo a expansão horizontal dos direitos
sociais, com histórica submissão das políticas
sociais às políticas econômicas.

Nesse sentido, a Política Social tem assumido
uma perspectiva marginal e assistencialista,
desvinculada das questões macroeconômicas.

A partir da última década do século passado, no
âmbito da reestruturação produtiva da economia,
sob a orientação da ideologia neoliberal, também
vêm ocorrendo profundas transformações no
campo das Políticas Sociais na América Latina. O
traço mais marcante, nesse processo, é o desmonte
da universalização de direitos sociais e,
consequentemente, a substituição de políticas e
programas universais por programas focalizados na
pobreza e na extrema pobreza. Não resta dúvida

que essa incursão tem contribuído para maior
visibilidade da pobreza, sem, porém, explicitar as
determinações estruturais geradoras da pobreza e
da desigualdade social. Com isso, é estabelecido o
risco de limitar a reflexão e a intervenção social a
melhorias imediatas de condições de vida dos
pobres, somente mantendo, controlando a pobreza
e potencializando a legitimação do Estado, além de
criar a ilusão de que o problema da pobreza será
resolvido pela Política Social.

Tem-se um contexto conjuntural de
desconsideração do bem-estar social estável,
sustentável, coletivo e universal. Seguindo essa
lógica, institui-se na América Latina e no Brasil a
prevalência dos programas de transferência de
renda, substituindo serviços por transferência
monetária, cujo foco são famílias pobres e
extremamente pobres a quem são requeridas o
cumprimento de um conjunto de condicionalidades
no campo da educação e da saúde.

Sob a orientação da teoria do capital humano, a
educação se apresenta como capaz de romper com
a pobreza das famílias que, individualmente, devem
se responsabilizar pela manutenção de seus filhos
em escolas e pela ida aos postos de saúde, mesmo
que não recebam educação de boa qualidade e o
atendimento à saúde seja precário, insuficiente e
de baixa qualidade.

A RPP passa a ser estruturada a partir de 2009
em três partes. A primeira compõe o Dossiê
Temático constituído de artigos, entrevista e resenha
de livro abordando a temática selecionada para cada
número da Revista. A segunda parte é composta
por outros artigos que abordam questões de
relevância para as Políticas Públicas e a terceira
parte é constituída por um conjunto de
comunicações sobre a RPP e de notícias sobre
eventos ou ocorrências relevantes no campo das
Políticas Públicas.



10

Rev. Pol. Públ. São Luis, v. 13, n. 1, p. 9 -10,  jan./jun. 2009

O tema do presente número da RPP: Proteção

Social no Brasil e na América Latina  é
desenvolvido pelos seguintes artigos:

O primeiro artigo trata da questão do
envelhecimento, abordada por Maria do Socorro
Silva Alencar, que se reporta aos dilemas impostos
ao sistema de saúde, com especial destaque às
ações de atenção básica à saúde da família.

Tem-se, em seguida, o artigo de Pierre Salama
que apresenta uma discussão mais específica sobre
a proteção social na América Latina, onde são
abordadas as reformas da Seguridade Social no
âmbito das transformações produtivas, com
destaque ao processo de globalização e a
financeirização da economia.

A terceira contribuição é um artigo de Elizeu
Serra de Araújo, que trata das reformas da
Previdência Social no Brasil, ocorridas nos
Governos dos presidentes Fernando Henrique
Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva, situando e
problematizando essas reformas no contexto da
proteção social no Brasil.

Mónica Solange Martino Bermúdez, no artigo
seguinte, busca fundamentos teóricos no Marxismo
e em Foucault para compreender as transformações
nas Políticas Sociais no campo da infância e da
família, a partir dos anos 1990.

No último artigo do Dossiê, três autoras, Jussara
Maria Rosa Mendes, Dolores Sanches Wünsch  e
Maria Juliana Moura Corrêa, tratam da proteção
social e da saúde do trabalhador, apresentando a
proposta de evidenciar a conformação do sistema
de proteção social e suas mediações sociais e
históricas, resgatando questões centrais que
balizam a discussão sobre proteção social,
particularmente, as que afetam a saúde do
trabalhador.

Enriquecendo ainda o tema Proteção Social no

Brasil e na América Latina, tem-se uma entrevista
com Vera Teles, realizada por Maria Carmelita
Yazbek e Raquel Raichelis Degenszajn, muito
elucidativa sobre questões relevantes da proteção
social.

 Finalmente, é apresentada uma resenha do livro
de Esping-Andersen e Bruno Palier, sob o título: As
três Lições do Estado-Providência, na qual Elenise
Faria Scherer apresenta e analisa a contribuição
dos autores que abordam os desafios que o Estado-
Providência deverá enfrentar no início do século XXI
em razão das grandes mudanças na sociedade pós-
industrial. Esses desafios são configurados pelos
autores do livro em três dimensões: a família e a
revolução das mulheres; as crianças e a igualdade
de oportunidades e o envelhecimento e equidade.

Compondo, ainda, o presente número da RPP,
tem-se um conjunto de artigos que tratam de
questões atuais e pertinentes para aprofundamento
de estudos no campo das Políticas Públicas, os
quais abordam a Economia Solidária; novas formas
de gestão das políticas indigenistas; educação,
desenvolvimento humano e qualidade da educação;

cultura da não-violência; redes cooperativas e
políticas públicas no campo da cultura.

Esperamos que o presente número da RPP
possa continuar contribuindo para divulgação e
socialização de temas pertinentes ao estudo das
Políticas Públicas no Brasil e na América Latina.
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