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RESUMO 

 

 

A monografia tem o objetivo de dissertar sobre o Programa Bolsa Família (PBF) sob a ótica 

social e burocrática. O trabalho se divide em dois capítulos. O primeiro apresenta o PBF e seus 

primeiros efeitos em sua experiência de uma década e meia de existência. O segundo procura 

responder se o PBF é um programa social democrata, além de uma conclusão.    
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ABSTRACT 

 

 

The monograph aims to discuss the Bolsa Família Program (BFP) from the social and 

bureaucratic point of view. The work is divided into two chapters. The first presents the BFP 

and its first effects in its experience of a decade and a half of existence. The second seeks to 

answer if the BFP is a social democrat program, plus a conclusion. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Programa Bolsa Família (PBF) foi criado em de 20 de outubro de 2003 através da 

Medida Provisória 132, e posteriormente convertido em lei em 09 de janeiro de 2004, pela Lei 

Federal nº 10.836.  A partir deste feito, extensos debates foram realizados visando discutir a 

sua natureza. Os seus opositores, principalmente os contrários ao governo de Luiz Inácio Lula 

da Silva, argumentavam sempre que o Bolsa Família não possuía nenhum caráter inovador, 

uma vez que o programa se deu pela fusão de políticas de assistência social anteriormente 

existentes1.  

O fato é que o Bolsa Família tornou-se linha divisória entre formas distintas de enxergar 

o Brasil e sobre o papel do Estado diante da população pobre. Prova irrefutável da singularidade 

do programa é a proporção em que ele se alastrou pelos estratos sociais elegíveis, e o quanto 

ele foi discutido, para o bem e para o mal, na mídia brasileira. 

         Existe muita dificuldade de interpretação sobre o que é o programa e a relevância dele. 

Muitos o taxam como uma política puramente eleitoreira, que causa ônus aos cofres públicos e 

que não deveria sequer existir. Fazendo uso de argumentos falaciosos, discurso de medo e uma 

falsa preocupação com o futuro dos pobres, os contrários ao PBF tentam elencar diversas 

alternativas inalcançáveis no momento em substituição à transferência2. Ao mesmo tempo que 

muitos creem que problemas estruturais de grande complexidade, como é o caso  da pobreza e 

a falta de oportunidades, conseguem ser essencialmente modificados pela simples presença do 

PBF, sem tecer críticas consistentes quanto a sua formatação3. 

Esse trabalho almeja discutir, de forma sucinta, alguns relevantes artigos publicados 

acerca do tema, com o intuito de realçar as múltiplas facetas do PBF, buscando então levantar 

questões sobre quais características da formatação atual deveriam ser realçadas ou rechaçadas, 

e quais elementos externos poderiam ser incorporados em prol do seu aprimoramento. 

                                                             
1 Programa Nacional de Renda Mínima vinculada à Educação – Bolsa Escola (Lei nº 10.219, de 11 de abril de 

2001 – Governo Fernando Henrique Cardoso); Cadastramento Único do Governo Federal (Decreto nº 3.877, de 
24 de julho de 2001 – Governo Fernando Henrique Cardoso); Programa Nacional de Renda Mínima vinculada a 

Saúde – Bolsa Alimentação (Medida Provisória nº 2.206-1, de 6 de setembro de 2001 – Governo Fernando 

Henrique Cardoso) e Programa Auxílio-Gás (Decreto nº 4.102, de 24 de janeiro de 2002 – Governo Fernando 

Henrique Cardoso). 
2 Abordagem do Programa Bolsa Família pela mídia brasileira. Disponível em: < 

https://www.youtube.com/watch?v=D-P_3MvNkao&feature=youtu.be> e A verdade sobre o Bolsa Família. 

Disponível em: < https://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,a-verdade-sobre-o-bolsa-familia,70002255217> 

3 Brazil to keep Allowances for the Poor. Disponível em: < 

https://www.nytimes.com/2015/09/19/world/americas/brazil-to-keep-allowances-for-the-poor.html> e Bolsa 

Família é modelo para os países “ricos”. Disponível em: < https://www.revistaforum.com.br/deu-no-new-york-

times-bolsa-familia-e-modelo-para-paises-ricos/>   
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O presente trabalho se divide em dois capítulos. O primeiro discorrerá sobre a história 

do programa, suas características básicas e resultados positivos. O segundo capítulo irá abordar 

o programa sobre um viés mais burocrático, buscando também dialogar com a ideia de que o 

PBF seria uma política social-democrata.  
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CAPÍTULO 1 - O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E SEUS PRIMEIROS EFEITOS 

 

          O Programa Bolsa Família é uma transferência de renda do Governo Federal. Foi 

instituído pela Medida Provisória 132, de 20 de outubro de 2003, e posteriormente convertido 

em lei em 09 de janeiro de 2004, pela Lei Federal nº 10.836. O PBF foi a junção do Programa 

Nacional de Renda Mínima vinculado à Educação – Bolsa Escola, instituído pela Lei nº 10.219, 

de 11 de abril de 2001; do Programa Nacional de Acesso à Alimentação - PNAA, criado 

pela Lei n o 10.689, de 13 de junho de 2003; do Programa Nacional de Renda Mínima vinculada 

à Saúde - Bolsa Alimentação, instituído pela Medida Provisória n o 2.206-1, de 6 de setembro 

de 2001; do Programa Auxílio-Gás, instituído pelo Decreto nº 4.102, de 24 de janeiro de 2002, 

e do Cadastramento Único do Governo Federal, instituído pelo Decreto nº 3.877, de 24 de julho 

de 2001. 

A República Federativa do Brasil, que em 1990 já estava entre as 15 economias mais 

importantes do mundo, apresentava horrendos indicadores sociais. 19.223.239 brasileiros acima 

de 15 anos que não sabiam ler nem escrever4. Uma nação que a passos largos vinha se tornando 

poderosa e influente, era palco de 52 mortes de crianças até um ano de idade a cada 1.000 

nascidas vivas. Já nos anos 2000, o Brasil ainda apresentava um índice lamentável de 

mortalidade infantil, 30,07 a cada 1.0005, desnutrição, baixa estatura associada à absorção 

insuficiente de nutrientes, etc. Todos os instrumentos de averiguação da condição social 

confirmavam que, em momento algum, o crescimento da economia brasileira foi sinônimo de 

paridade social e iguais oportunidades. O aumento do PIB nunca trouxe dignidade e bem estar 

aos brasileiros, principalmente às crianças brasileiras. 

O retrato do povo brasileiro já no início dos anos 2000 era triste. Dados confirmam que 

o governo brasileiro utiliza menos de 7% do PIB para a saúde e menos de 5% para a educação. 

Mesmo que repentinamente houvesse canalização maciça de recursos para esses setores de 

base, a colheita seria tardia e mais uma geração seguiria injustiçada, flagelada, incapacitada e 

faminta. Quem carece do básico hoje, quem tem fome hoje, não pode aguardar dois, cinco anos 

pelos primeiros resultados de um investimento. Diante do paradoxal cenário, de um país tão 

rico ser tão pobre e desigual, uma medida interventora fez-se necessária. 

                                                             
4 Censo IBGE 1991. Pg 134. Disponível em: 

<https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/82/cd_1991_n1_caracteristicas_populacao_domicilios_br.

pdf> 
5 Observações sobre a evolução da mortalidade no Brasil: o passado, o presente e perspectivas. Pg. 8. Disponível 

em: < https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/tabuadevida/2009/notastecnicas.pdf> 
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Os programas citados acima, que podem ser considerados germe do PBF, atendiam a 

cinco milhões de brasileiros. Após o fortalecimento do Cadastro Único, que desde 2003 tornara-

se o principal instrumento para captação e organização de informações, o Programa Bolsa 

Família pôde abranger um número efetivamente maior. Atualmente, 13,7 milhões de famílias 

brasileiras – que corresponde a quase 50 milhões de pessoas, ou seja, um quarto da população 

total do país – em situação de pobreza e extrema pobreza usufruem do benefício.  

Para isso, é necessário que as famílias apresentem renda per capita de até R$ 134,00 e 

tenham em sua composição mulheres gestantes, nutrizes, crianças entre zero e doze anos, ou 

adolescentes até quinze anos. Posteriormente, houve a criação do Benefício Variável Jovem 

(BVJ), que é uma modalidade do PBF definido pela Medida Provisória 411/07. O BVJ é 

vinculado aos jovens de 16 e 17 anos, com o intuito de que tenham suporte material para 

concluírem a reta final dos estudos sem que haja evasão escolar, visto que tradicionalmente os 

adolescentes eram desligados do PBF aos 15 anos. Há também aqueles que recebem o benefício 

sem o cumprimento de condicionalidades, mas trata-se de pessoas em situação de miséria, o 

que faz do programa um embrião de uma espécie de renda mínima garantida ao cidadão. 

No livro Programa Bolsa Família, uma década de inclusão e cidadania (2013) 

produzido pelo IPEA, Marcelo Neri e outros colaboradores elencam muitos pontos exitosos do 

programa não só para os diretamente contemplados, mas para a sociedade brasileira de modo 

geral. No capítulo 11 intitulado Efeitos Macroeconômicos do Programa Bolsa Família: Uma 

Análise Comparativa das Transferências Sociais, é elucidado que a análise é focada no fluxo 

de renda circular, ou seja, “onde o impulso dado às despesas de consumo das famílias estimula 

a produção dos setores de atividades, que, por sua vez, incrementa o lucro das empresas e a 

remuneração do trabalho, retornando para as famílias e reiniciando o ciclo econômico” (Neri, 

2013). 

Em curto um espaço de tempo, o PBF produziu efeitos positivos sobre a renda das 

famílias beneficiadas, atenuando também a desigualdade. Em A Nova Classe Média: O Lado 

Brilhante dos Pobres, Marcelo Neri (2010) acrescenta que “aumentos do Bolsa Família e de 

outros programas não previdenciários tendem a beneficiar predominantemente a classe E que 

tem 18,5% de seus proventos desta modalidade de renda”. No período de 2001 a 2008, a renda 

dos 10% mais pobres aumentou em 72%. O índice de Gini teve redução neste período, onde 

66% de sua queda advém da renda do trabalho e 17% da queda se deu graças ao PBF6. 

                                                             
6 Centro de Políticas Sociais/FGV. Miséria, Desigualdade e Políticas de Renda: O Real do Lula. Disponível em 

PDF: <CPS_Apres_port_FIMV.pdf> 
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Todas as vezes que alguém desejar discutir políticas públicas, sejam elas no âmbito da 

saúde, da educação ou da segurança, deveriam ser obrigadas a reler essa informação inúmeras 

vezes, antes e depois de qualquer debate, para compreenderem que o olhar para o Brasil é 

enxergar que milhões de pessoas tem 18,5% da renda familiar composta pelo Bolsa Família! 

Todos os benefícios sociais brasileiros têm um custo total de 446,6bi de reais, o que 

corresponde a apenas 13,7% do PIB7. Comparado a outros benefícios, O Bolsa Família atende 

imediatamente aos lares pobres e extremamente pobres durante o longo intervalo de tempo que 

esses indivíduos não estariam aptos a serem contemplados por outras formas de assistência, 

como o Benefício de Prestação Continuada, por exemplo. Somado ao fato de produzir um 

impacto benéfico instantâneo na renda de seus favorecidos, o PBF concede algumas vitórias à 

coletividade. A cada 1% de aumento do PIB para o BPF, ocorre o crescimento de 1,75% da 

atividade econômica. A cada R$ 1 acrescidos ao valor do PBF, cresce R$ 2,40 o consumo das 

famílias8.  

 

REFLEXOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM SÃO GONÇALO, RJ 

 

São Gonçalo é um município da região metropolitana do Rio de Janeiro. A população 

da cidade é estimada em 1.049.826 segundo o IBGE, sendo então a segunda mais populosa do 

estado e a décima sexta cidade mais populosa do Brasil. São Gonçalo é limítrofe com os 

municípios de Itaboraí e Niterói, e fica situada a apenas 22 km de distância da capital do estado. 

Apesar de na primeira metade do século 20 São Gonçalo ter sido um grande polo industrial, 

sendo apelidada até como Manchester Fluminense, o município sempre foi palco de indicadores 

sociais nada bons, alguns muito graves que perduraram até pouquíssimo tempo. 

De acordo com os levantamentos do PNAD de 1991 e 2000, o município possuía IDH 

de 0,543 e 0,641, respectivamente. Contando com 779.832 e 891.119 mil habitantes nos anos 

mencionados acima, a população adulta com mais de 25 anos era constituída por 53,2% sendo 

alfabetizada e com ensino fundamental incompleto em 1991 e 47,7% em 2000. No ano de 2000, 

apenas 35,30% dos ocupados maiores de 18 anos possuía ensino médio completo. A 

mortalidade infantil até os 5 anos de idade era de 35,3 a cada mil habitantes em 1991 e 21,9 a 

cada mil habitantes em 2000.  

                                                             
7 Fonte: Matriz de informação social (SAG/MDS), Brasil (2009;2011;2013), CEF (2010). Disponível em: 

<http://aplicações.mds.gov.br/sagi/mi2007/tabelas/mi_social.php>. 
8 Programa Bolsa Família: uma década de inclusão e cidadania. Capítulo 11, página 201. 
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Apesar de nem a prefeitura e nem os grandes veículos de comunicação terem produzido 

algum tipo de material denso sobre os impactos do Programa Bolsa Família em São Gonçalo, 

os índices que obtiveram melhoramento após a implementação do programa e os dados oficiais 

do IBGE e Ministério do Desenvolvimento Social permitem que esse tipo de comparação possa 

ser feita com segurança. A renda per capita de São Gonçalo cresceu 72,12% nas últimas duas 

décadas, e a proporção de pessoas com renda per capita inferior a R$ 140,00 encolheu de 

21,94% em 1991 para 6,19% em 2010. 

A cidade almeja conceder a si própria o título eufemista de grande cidade 

empreendedora9 para camuflar sua real característica de cidade dormitório que, além de 

produzir poucas oportunidades de emprego dentro do seu próprio território, possui apenas 

12,4% da sua população em empregos formais. É difícil definir com precisão o número de 

trabalhadores informais no município em virtude do maior percentual não estar vinculado ao 

SEBRAE, mas apesar das poucas oportunidades políticas e estruturais, sabe-se que São 

Gonçalo é um município trabalhador, que sempre ganha destaque diante das suas alternativas 

otimistas para angariar o pão de cada dia10.  

O dado de grande importância para poder mensurar a importância do PBF nessa cidade 

da região metropolitana do Rio é o fornecido pelo IBGE em 2010, de que 34,5% da população 

sobrevive com ½ salário mínimo. Com base nesse dado e de outros levantamentos do Ministério 

do Desenvolvimento Social é que será feita uma comparação sobre os indicadores da cidade 

antes e pós Programa Bolsa Família. 

São Gonçalo possui IDH mensurado em 0,739 em 2010, inferior à sua vizinha Niterói 

(0,837) e à capital Rio de Janeiro (0,799). Isso é somatório da grande onda de violência da 

cidade, entre outros problemas estruturais. No entanto, em relação às condicionalidades 

vinculadas ao PBF, principalmente no que diz respeito ao contingente de crianças e jovens na 

escola, há motivos de comemoração.  

O PETI – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil fora criado em 1996 pelo 

Governo Federal visando combater o trabalho de crianças em carvoarias da região de Três 

Lagoas (MS)11. Pouco a pouco o programa foi se expandindo para tornar-se um instrumento de 

                                                             
9 São Gonçalo na briga pelo título de cidade empreendedora. Disponível em: 

<http://www.saogoncalo.rj.gov.br/imprime.php?cod=3299> 
10 Biquíni de fita adesiva da Anitta já está a venda em comércio popular. Disponível em: < 

http://www.saogoncalo.rj.gov.br/imprime.php?cod=3299> e Ambulante faz sucesso com paródia de “La casa de 

Papel”. Disponível em: < https://odia.ig.com.br/diversao/2018/05/5538262-ambulante-faz-sucesso-com-parodia-

de-la-casa-de-papel.html#foto=1> 
11 Ação Estratégica de Erradicação do Trabalho Infantil. Disponível em: <http://mds.gov.br/assuntos/assistencia-

social/servicos-e-programas/peti> 
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combate e prevenção ao trabalho infantil em todo o país. Apenas em 2005 o PETI foi 

incorporado ao Programa Bolsa Família. Em 2011, o PETI foi integrado como um programa de 

caráter intersetorial, integrante da Política Nacional de Assistência Social, e isso se deu através 

da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS). A partir de 2013 o programa foi redesenhado 

para uma política cada vez mais eficaz de erradicação do trabalho infantil. Esse novo desenho 

também tornou-se possível graças à nova formatação da maneira de catalogar trabalho infantil 

do Censo IBGE 2010. Tendo ciência dessa estruturação, será explorado de forma sucinta a 

diminuição do Trabalho Infantil em São Gonçalo com suporte no Censo de 2010. O censo de 

2000 revela a presença de 3.935.489 jovens em formas de trabalho que não eram a de jovem 

aprendiz. Contudo, devido à ausência desse tipo de política no Censo de 2000, não há a presença 

de dados consistentes para avaliar a particularidade do caso gonçalense. 

Para ser contemplado com o Programa Bolsa Família, assim como outros programas 

sociais, é necessário que as famílias façam parte do Cadastro Único. Em São Gonçalo, 113 mil 

famílias são cadastradas e delas, 96.128 com renda até ½ salário mínimo estão com os dados 

em dia, ou seja, a focalização do benefício está de acordo com as normas12. Traduzir esses 

números é constatar que a Taxa de Atualização cadastral municipal é de 77,83%, estando acima 

da média nacional que é de 73,16%. Esse controle é feito pelo CRAS – Centro de Referência 

de Assistência social, que é dividido em 18 polos que abrangem a um certo número de bairros 

a fim de melhor atender à população. 

De acordo com o relatório do MDS gerado em julho de 2018, existem 61.909 famílias 

beneficiárias do Programa Bolsa Família, o que corresponde a 13,81% da população total do 

município. Desse contingente, 38.180 famílias estariam em condições de extrema pobreza caso 

não recebessem o benefício. Em junho deste mesmo ano, a União fez um repasse de R$ 

10.862.928,00 ao município. Existem oscilações do valor recebido conforme a região onde se 

reside, grau de insuficiência financeira, número de filhos, etc., mas a média do município é de 

R$ 175,47 por família. 

Ancorado em dados fornecidos pelo IPEA, o MDS afirma que a cada R$ 1 concedido 

às famílias por intermédio do programa resulta no crescimento de R$ 1,78 do Produto Interno 

Bruto do município. O programa cobre 113,04% das famílias extremamente pobres da cidade. 

Essa estimativa está fundamentada nas informações extraídas do Censo Demográfico realizado 

pelo IBGE. 

                                                             
12 Bolsa Família e o Cadastro Único em seu município. Disponível em:< www.mds.gov.br> e <330490-SÃO 

GONÇALO.pdf> 
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52.469 beneficiários do PBF são crianças e jovens, com idade entre 6 e 17 anos. Dessas 

crianças é exigida a frequência escolar de pelo menos 75% todos os meses. Desse contingente, 

41.530 foram acompanhadas no último bimestre, que faz a média municipal de frequência 

escolar ser de 79,15%, não tão distante da nacional que é de 91,07%. 

Analisando alguns tópicos sobre a vulnerabilidade social, é possível constatar alguns 

avanços significativos comparando os anos 2000 e 201013. O número de crianças de 0 a 5 anos 

fora da escola que em 2000 representava 65,58% no município caiu para 51%. Ainda é um 

contingente alto de crianças dessa faixa etária fora da escola, porém essa deficiência não é 

exclusivo do município da região metropolitana fluminense, mas uma deficiência nacional14. O 

número de crianças de 6 a 14 anos fora da escola caiu de 4,86% para 3,29% O número dos 

ocupados com mais de 18 anos e ensino médio completo saltou de 35,30% em 2000 para 

51,03% em 2010. 

O Diagnóstico Intersetorial Municipal de São Gonçalo, assinado em 2016, traz 

percepções muito otimistas sobre a relação do Programa Bolsa Família e a redução do trabalho 

infantil. Apesar da publicação em 2016, o documento analisa dados fornecidos pelo Censo 

2010. A direção do PETI no CRAS é sempre realizada um técnico ou uma equipe técnica de 

referência da Proteção Social Especial. A competência de prevenção ao trabalho infantil no 

CRAS é a de ter equipes de vigilância socioassistencial para identificação dos locais onde possa 

estar havendo trabalho infantil, além de diversos eventos com a comunidade, buscando alertar 

a pais e filhos sobre a inadequação que o trabalho infantil causa e os efeitos nocivos que irão 

perdurar até a vida adulta. O repasse mensal da União para o PETI é de R$ 17.000,00. 

A faixa etária entre 0 e 17 anos é composta por 254.670 (25,5% da população total). 

Desse contingente, 254.385 está concentrada na área urbana, contra 285 crianças e jovens da 

área rural do município. O Censo de 2010 identificou 3.040 jovens em situação de trabalho 

infantil. O critério para considerar trabalho é a regularidade de ao menos 1h semanal e 

possuindo remuneração. Desse contingente, 374 jovens estão vinculados a tarefas 

regulamentadas como Jovem Aprendiz, e 590 crianças estão na forma de trabalho degradante, 

que é o trabalho doméstico. O Serviço de Conveniência e Fortalecimento de Vínculos possui a 

capacidade de atender a quase 3 mil jovens que se caracterize nessa condição ou para um 

trabalho de prevenção com a família. Segundo os dados de final de 2015, 1903 jovens e seus 

                                                             
13 Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. São Gonçalo, RJ. Disponível em: 

<http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/sao-goncalo_rj> 
14 PNAD Contínua 2017: Um terço das crianças de 0 a 3 anos do Brasil está fora da creche por falta de vaga. 

Disponível em: <adenoticias.ibge.gov.br> 
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familiares são acompanhados, acolhidos e instruídos no SCFV, e até o momento não detectaram 

nenhuma criança ou jovem em condição de trabalho ilegal. 

Apesar de haver 40 mil crianças e jovens, de 0 a 17 anos, sem estudar no município, é 

bastante satisfatório analisar o quanto as políticas sociais tem sido direcionadas para promover 

melhores condições aos jovens e o quanto a assistência social aparelhada ao Bolsa Família tem 

feito pelas crianças e jovens do município. A assistência social gonçalense vem se expandindo 

cada vez mais para bem atender a essa parcela que necessita do PBF e, ao contrário do censo 

comum que afirma que as pessoas teriam mais filhos para poderem ser beneficiadas, taxa de 

fecundidade total caiu de 1,9 em 2000 para 1,5 em 2010. A mortalidade infantil até cinco anos 

foi de 19,4 a cada mil habitantes em 2000 e fora reduzida a 14 a cada mil. A expectativa de vida 

saltou de 69,5 em 2000 para 74,96. O contingente de meninas de 0 a 17 sendo mães foi de 

3,03% em 2000 e passou para 2,39% em 201015. 

São Gonçalo é uma cidade com muitos desafios a serem superados ainda. De acordo 

com o Censo de 2010, apenas 12,4% da população possuía emprego de carteira assinada, 

percentual esse que deve ter sofrido impacto após o Impedimento de 2016 e as consequências 

de desaceleração da economia e desemprego. Grande parte da pessoas “se viram” na 

informalidade, informalidade essa inchada e que nem sempre consegue conferir o necessário a 

todas as pessoas visto que os empreendimentos possuem proporções e configurações distintas. 

Ao menos 369 pessoas em 2010 produziam para a própria subsistência. O desafio de criar uma 

cidade mais com oportunidades como também de proporcionar um ambiente mais seguros para 

os cidadãos é um desafio restrito ao poder público municipal. E ainda assim, mesmo com tantas 

dificuldades nessa cidade da região metropolitana, o Bolsa Família foi capaz de conferir alívio 

aos mais pobres e a possibilidade das crianças poderem experimentar uma infância de menos 

dor, fome e desamparo. 

 

 

 

 

 

                                                             
15 Censo Demográfico 2010. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj 
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CAPÍTULO 2 - O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA É UMA POLÍTICA SOCIAL-

DEMOCRATA? 

 

             É incontestável que o Bolsa Família trouxe mudanças muito positivas para os 

favorecidos, refletindo também na condição social e econômica do país de modo geral. 

Contudo, desde sua criação, o PBF se dispôs não só em promover um alívio imediato da 

situação de pobreza, como também na sua autossuficiência em diminuir a desigualdade social 

e o ciclo geracional da pobreza, através da combinação da aquisição imediata de valor em 

dinheiro e o cumprimento das condicionalidades, que elevaria o acesso dos contemplados à 

educação e saúde.  

Ainda que a destinação de verbas para a execução do Programa não sofra diminuição e 

que o aumento do consumo pelos beneficiários seja real, bastante positivo para os beneficiários 

e para a economia do país16, não se pode descartar a análise se de fato o PBF está conseguindo 

cumprir o seu grande ideal, que é o de interrupção da reprodução do ciclo geracional da 

pobreza.. 

Célia Kerstenetzky, em “Redistribuição e Desenvolvimento? A Economia Política do 

Programa Bolsa Família”, artigo publicado em março de 2009, tece elogios no sentido de o 

PBF ser uma política social compensatória eficiente, mas questiona se o Bolsa Família 

realmente pode ser considerado uma política de desenvolvimento. Ancorada principalmente na 

análise da economia política do Bolsa Família, ela busca discutir a sustentabilidade do programa 

e o cumprimento de suas metas: reduzir a desigualdade e encerrar o ciclo intergeracional da 

pobreza. 

Kerstenetzky não menospreza o programa e o salienta como extremamente positivo para 

o alívio da pobreza imediata. O Brasil se manteve muitas décadas com o coeficiente de Gini 

próximo a 0,602. Contudo, no período de 2001 a 2006 a distribuição pessoal de renda no Brasil 

vem se expressando de forma menos abismal. Essa mudança teve como resultado um 

coeficiente de Gini de 0,56 em 2006, o que significa uma variação negativa de cerca de 6%. 

Não que essa conquista deva ser desconsiderada, porém é um valor ainda insuficiente para 

estabelecer qualquer espécie de comparação com os países desenvolvidos.  

Fatores externos ao PBF foram fortemente responsáveis pela diminuição da 

desigualdade, como por exemplo o aumento do mercado de trabalho formal combinado aos 

                                                             
16 Ipea: Bolsa Família gera o maior efeito sobre consumo - Economia – Estadão. Disponível em:  

<https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,ipea-bolsa-familia-gera-o-maior-efeito-sobre-

consumo,167482e?from=whatsapp> 
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ajustes progressivos do salário mínimo. Os elementos citados bem arranjados com a 

implementação e execução dos programas sociais compõem razões cruciais par a atenuação 

dessas mazelas. (Saboia, 2007; Soares, 2006; Hoffmann, 2005). 

Kerstenetzky afirma que a redução da desigualdade em 4,7% entre 1995 e 2004 tem 

21% da sua origem graças ao Bolsa Família. Todavia, o valor que é transferido às famílias 

demasiadamente pobres e geralmente com crianças pequenas promove alívio, mas é incapaz de 

impulsionar qualquer espécie de êxodo da sua condição de pobreza/miséria 

O Brasil, ao longo de sua história, enfrentou abruptas interrupções e modificações em 

seu sistema de governo. Com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva em outubro de 2002, foi a 

primeira vez que o país elegeu um governo de esquerda em 40 anos que, por sua vez, chegava 

ao poder após forte onda de privatizações e disseminação de ideias neoliberais. Mesmo havendo 

discrepância quanto ao nível de renda, oferta de capital cultural, oportunidades, etc. na realidade 

brasileira, havia cada vez mais a fantasia da meritocracia sendo estimulada pela grande mídia e 

setores reacionários do governo, resultando que alguns setores da sociedade não se mostrassem 

tão dispostos a ceder mais em prol de melhorias que não lhes atingiam diretamente. Sendo 

assim, analisar o governo Lula e ouvir a opinião de todas as classes para posteriormente realizar 

uma interpretação sobre o PBF era fundamental. 

Em 2007, após sua reeleição que se sucedeu em pleno escândalo do Mensalão, o então 

presidente Lula contava com 65% de aprovação popular, e 50% de aprovação para o seu 

governo. Os que possuíam renda de mais de 10 salários mínimos, eram os que menos 

aprovavam o governo Lula, mas que ainda assim contava com 46% das pessoas nesse recorte 

de renda classificando o governo como bom e muito bom. Todo esse sucesso era oriundo da 

sua política econômica e do bom desempenho da nação naquele ínterim. No que diz respeito ao 

Bolsa Família, a opinião desses estratos muda um pouco de figura. 

Abaixo, um gráfico retirado da Encarte Tendências, de 2007, onde há aprovação do 

governo Lula relacionada ao Programa Bolsa Família: 
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Através desses dados, é possível perceber que a avaliação positiva do governo e do 

programa tem relação direta com que os que usufruem do PBF, caindo drasticamente nos 

extratos de renda acima de dez salários mínimos, apesar de ainda haver um nível de aprovação 

boa. Célia Kerstenetzky ressalta certa solidariedade por parte do povo brasileiro em relação aos 

programas sociais: 

Nesta última, o apoio aos programas sociais também se manifestara: apesar de apenas 

15% da população se beneficiar deles, 66% dos entrevistados consideravam os programas 

positivos e apenas 27% os consideravam negativos. Esse fato, para o qual tenho apenas uma 

evidência indireta, poderia muito bem ser interpretado como uma expressão de solidariedade à 

brasileira. (pesquisa CNT/Sensus) 

Independentemente dessa espécie de sentimento fraternal, havia intenso empenho 

midiático em difamar o Bolsa Família como sendo uma forma de comprar votos dos mais 

pobres17; que o PT concedia “esmola” aos mais pobres e realizava um desgoverno com o 

                                                             
17 Para Gilmar Mendes, Bolsa Família é “compra de votos institucionalizada”. Disponível em: 

<https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,para-gilmar-mendes-bolsa-familia-e-compra-de-voto-
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restante do país, afundando o Brasil na corrupção. A grande mídia ressaltava uma crueldade do 

governo petista em conceder aos pobres esse benefício para lhes comprar o voto, e logo esses 

pobres estariam desalentados quando o programa acabasse, visto que o Bolsa Família criaria 

total dependência nas pessoas. 

Em 2007, houve um grande tentativa de boicote ao PBF com a extinção da Contribuição 

Provisória sobre Movimentação Financeira. Esse imposto sobre movimentação bancária, criado 

ainda no governo Itamar Franco, nunca obteve uma destinação consistente explicitada. Na 

gestão petista, o imposto passou a ser destinado para a saúde, educação e era o grande alicerce 

dos programas sociais. Considero a extinção da CPMF como a primeira ebulição golpista para 

conter qualquer tipo de melhorias sociais. Essa afirmação pode ser elucidada no seguinte trecho: 

Avaliação um pouco mais detida desses argumentos revela que, na época da decisão senatorial, 

não se cogitou, no âmbito do Senado, nenhum outro mecanismo que substituísse a receita 

perdida, representando a rejeição à continuidade da CPMF uma ameaça concreta de estagnação 

dos programas sociais existentes na medida em que dificultava as expansões planejadas e 

propaladas, jogando no colo do governo a concepção de qualquer alternativa. A questão de se 

algum conjunto de medidas poderia no futuro compensar a perda do tributo é irrelevante para 

o ponto deste artigo na medida em que, no referido debate - midiático e senatorial -, nenhuma 

alternativa foi publicamente aventada pelos senadores da coalizão de oposição para preencher 

o considerável vazio financeiro deixado pelo fim da contribuição, além da vaga e obviamente 

insuficiente recomendação de austeridade. (...) Finalmente, no que diz respeito à regressividade 

da contribuição, o que surpreende no argumento é que, salvo engano, essa característica de 

certos tributos jamais contou como razão suficiente para cancelar impostos no Brasil. Na 

verdade, o sistema tributário brasileiro é solidamente baseado em impostos indiretos, 

tipicamente regressivos, e até agora ninguém pareceu se incomodar muito com isso. Há uma 

proposta de reforma tributária encaminhada pelo governo ao Congresso, mas nem mesmo o PT 

está avançando um mecanismo concreto para tornar o sistema mais progressivo. Aparentemente 

(e tristemente), a causa da progressividade não terá patrocinador na discussão sobre a reforma 

tributária. (Kerstenetzky,2009) 

No que tange à elegibilidade para o programa, o Bolsa Família tem um número irrisório 

de pessoas fora do perfil. E, paralelo a isso, estima-se que o PBF tem um contingente grande 

de pessoas que deveriam estar incluídas, mas que por alguma razão não foram atingidas. Para 

                                                             
institucionalizada,10000083508> e Bolsa Família é o novo voto de cabresto no nordeste. Disponível em: 

<https://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc2409200802.htm> 



14 
 

compreender essa margem de erro lamentável que impede o alívio da pobreza a milhares de 

pessoas, Kerstenetzky levanta algumas hipóteses. 

Faz-se necessário considerar uma multiplicidade de motivos como responsáveis pela 

não inclusão de grande número de pessoas elegíveis ao benefício. A autora salienta em que 

muitos casos pode haver constrangimento ou um mal estar por não quererem ser considerados 

inferiores, visto que a forma de aquisição do benefício é o livre deslocamento das pessoas em 

situação de fragilidade para expor diante de um desconhecido suas necessidades e 

incapacidades materiais. Celia também considera a hipótese de um desconhecimento real por 

parte das pessoas acerca dos próprios direitos, resultando no desconhecimento de que se é 

elegível para receber o PBF. Kerstenetzky sustenta também que, por ser um procedimento 

altamente burocrático e pouco flexível, o crivo do PBF poderia estar selecionando as pessoas 

em extrema situação de pobreza e não sabendo identificar as que possuem eminente de 

ingressarem nessa condição dentro de pouco tempo. A última hipótese é altamente plausível e 

se manifesta com frequência, que é a da restrição orçamentária. 

Toda política social focalizada está vulnerável às hipóteses citadas acima, porém a mais 

grave e que deve ser pensada e corrigida é sobre a restrição orçamentária. Já houve o boicote a 

CPMF, que era a principal fonte de financiamento dos programas sociais. E considerando o 

número de excluídos indevidamente do programa, a destinação de verba ao Programa Bolsa 

Família deveria ser bem maior, tanto para envolver às famílias elegíveis, quanto para a 

manutenção do próprio programa em si, havendo sempre averiguação e combate às fraudes. 

Existe um primeiro problema, no caso brasileiro, que diz respeito aos setores retrógrados 

da sociedade que são representados pela grande mídia. Essa mídia não-desenvolvimentista, 

anti-Brasil18, faz todo tipo de desestímulo e depreciação ao PBF. Inúmeros fatores racionais e 

irracionais impulsionam ou enfraquecem a solidariedade de um povo. Levando em 

consideração a grande influência da mídia no pensamento coletivo19, mídia essa que divulga a 

corrupção como o maior problema brasileiro, que sempre tece críticas à carga tributária 

brasileira e que os beneficiários do PBF são dependentes, a chance da solidariedade enfraquecer 

é gigantesca. Além do mais, os próprios benefícios focalizados de renda, por si só, são capazes 

de fomentarem essa oscilação na visão, o enfraquecimento da solidariedade. 

                                                             
18 O desencanto com o Brasil. Disponível em: 

<https://istoe.com.br/360834_O+DESENCANTO+COM+O+BRASIL/> 
19 O Bolsa Família e seus inimigos. Disponível em: < https://www.cartacapital.com.br/politica/o-bolsa-familia-e-

seus-inimigos> 
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O estilo da política social, em outras palavras, não é neutro em relação à formação de 

preferências: ele pode influenciar e provavelmente impactar atitudes e preferências de pessoas. 

Políticas sociais focalizadas podem enfraquecer a disposição para pagar impostos que as 

financiem por meio do princípio de segregação que está inscrito nelas, segundo o qual "alguns 

pagam enquanto outros se beneficiam". Se a política é percebida desse modo, tem de contar 

com um sentido de solidariedade muito forte (quase irracional), que ela mesma inviabiliza na 

medida em que reforça a segregação. Essa ideia não pressupõe que as pessoas sejam por 

natureza auto interessadas, mas que a solidariedade requeira pelo menos um sentido de 

identificação ou simpatia com os beneficiários, que é, no entanto, solapada pela segregação. Se 

assim for, o resultado pode ser o conhecido paradoxo da redistribuição, para a existência do 

qual há importante evidência16: políticas redistributivas de renda tendem a redistribuir menos 

do que políticas de renda universais porque há uma tendência de haver menos a ser 

redistribuído. (Korpi e Palme 1998) 

Mesmo que haja maior canalização de recursos financeiros o PBF, ele não deixará de 

estar vulnerável a perder a solidariedade em torno dele. Uma justificativa é o baixíssimo 

investimento em educação, por exemplo, de acordo com documento publicado pela OCDE. Por 

mais que aumente o valor do PIB para a educação, o gasto por aluno é muito inferior comparado 

aos países em desenvolvimento20, além dos baixos salários aos professores. Isso se traduz em 

grande números de criança na escola, porém sem ter o desempenho ideal comparado ao cenário 

internacional. Um exemplo disso foi o PISA, exame patrocinado pela OCDE, revelou que em 

2006 o Brasil ocupando a 52ª posição no conhecimento e domínio das ciências, e 49ª posição 

em leitura, num ranking de 57 países. Tudo isso acrescido ao fato de que o programa sempre é 

focalizado, não havendo nenhum esforço notório para a sua universalização, o que faz ecoar no 

senso comum que não passa de uma política eleitoreira para manuseio das intenções de voto 

dos mais pobres. 

A social democracia, de grande sucesso na Europa pós guerra, originalmente é definição 

política que visava se desvencilhar do marxismo convencional.O papel desse estado 

desenvolvimentista e a sua forma de execução, no entanto, diverge um pouco de país para país, 

assim como nas literaturas que discorrem sobre a temática, principalmente pelo seu contorno 

distinto em países tardios. (Kerstenetzky, Célia e Jacques 2015) 

É crucial direcionar as reflexões sobre o tema em si e sua aplicabilidade em um país, no 

nosso caso no Brasil, de forma que se afastem de uma perspectiva puramente econômica. O 

                                                             
20 EDUCATION AT A GLACE 2017 – BRAZIL. Disponível 

em:<http://gpseducation.oecd.org/Content/EAGCountryNotes/BRA.pdf> 
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desenvolvimento econômico forte da nação é fundamental até mesmo para a obtenção de 

recursos para executar políticas, porém um melhoramento econômico por si só não irá erradicar 

automaticamente formas graves de pobreza e promover desenvolvimento social. 

Sem empenho enérgico de investimentos para que o Brasil obtenha o status de pleno 

emprego, e principalmente para que haja estabilidade do trabalhador na sua função exercida; 

sem pensar a educação pública de qualidade como a alavanca de crescimento do país e alavanca 

particular do ser; sem pensar em um sistema público de saúde que realmente consiga oferecer 

os serviços com qualidade e dentro de um prazo razoável, atingindo as regiões mais longínquas 

dentro do território brasileiro, não será possível erguer os mais pobres, promover o mínimo de 

equidade. Sem esse tipo de movimentação, nem de longe será possível comparar o Programa 

Bolsa Família a qualquer gérmen de social-democracia. 

          Se o Programa Bolsa Família visa conceder cidadania aos beneficiários e almeja ser uma 

política social democrata, é totalmente desprovido de sentido a ausência da classe média e dos 

outros pobres na utilização do PBF Não é bem sucedida a ideia dos governos tentarem criar 

uma certa gama de direitos para a classe média, permitindo que ela esteja ausente dos serviços 

públicos, enquanto os pobres experimentam um tipo de política paralela. Infelizmente, quando 

o Sistema Único de Saúde e a rede pública de ensino são apenas utilizada pelos pobres, sem a 

participação da classe média, estão fadados ao fracasso21, à capacitação de realmente ser um 

serviço digno nivelado à toda população. 

         O investimento insuficiente nos setores fundamentais, além de não conceder o caráter 

emancipatório aos beneficiários do PBF, estimula cada vez mais o atrofiamento da 

solidariedade, visto que a classe média é sobrecarregada com impostos e mesmo assim também 

custeia a parte educação, saúde e segurança (por meio de câmeras de vigilância, morar em 

condomínios que exige um padrão de vida mais alto para garantir maior segurança).  

          Por mais que o Sistema Único de Saúde e o National Health Service (NHS Inglaterra) 

tenham formatação e forma de financiamento diferentes (FIOCRUZ, 2018), ambos são sistemas 

universais de saúde. O grande mérito do NHS, além de ter conseguido reduzir o tempo de 

esperas para especialidades e cirurgia, é o fato de que a classe média inglesa faz uso dele. Por 

essa razão, qualquer tendência de querer buscar reduzir a sua eficácia é fortemente repreendida 

pela população. 

        Nenhuma pessoa se isenta de usufruir dos serviços básicos como se fosse feita uma 

escolha. Se as pessoas se abstém de estudar ou serem vacinadas, é porque há precariedade 

                                                             
21 UNGER, Roberto Mangabeira. O Estado, a classe média e os pobres. São Paulo, 2002. Disponível em 

<https://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz1902200207.htm> 
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nesses serviços ou problemas em âmbito governamental superior que induz a isso. Quanto ao 

valor das transferências, o Estado deve conceder maior poder aquisitivo aos mais pobres a fim 

de que se desenrole além do alívio imediato da pobreza. Quanto à outra parcela da população 

que não são miseráveis, porém ainda pobre, tem um grande retrocesso em seu padrão de vida 

em decorrência do desemprego e outras mazelas também. A população não considerada elegível 

também precisa de recursos para a sua mobilidade social.   

      É fundamental que o PBF adquiria caráter universal, proporcionando não só a pobreza 

extrema, como também financiando a mobilidade social, atenuando os efeitos nocivos do 

capitalismo e furtando a população de formas de trabalho muito precárias como forma de 

subsistência. O Brasil precisa canalizar seus esforços para a promoção de uma nação com pleno 

emprego e que a remuneração atenda às necessidades das famílias. O sistemas públicos de 

educação e saúde não podem isolar aos pobres, mas ser um bem de uso geral da população 

brasileira. 
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CONCLUSÃO 

 

            O mundo atualmente presencia a tentativa de implementação de um programa de 

transferência de renda na maior economia global, referência-mor do capitalismo moderno. Os 

Estados Unidos da América vem enfrentando o aumento da desigualdade social, da pobreza, da 

falta de oportunidades e do desemprego, isso a despeito da Grande Recessão que o país 

enfrentou de 2007 a 2009. A proporção de jovens participando do mercado de trabalho caiu em 

64% - índice não visto desde a década de 80, quando nem todas as mulheres haviam ingressado 

no mercado de trabalho em números fortemente expressivos. (Brynjolfsson; McAfee, 2011) 

O Universal Basic Income, apesar de ter seu caráter universal como o próprio nome 

indica, é declaradamente inspirado no Programa Bolsa Família. O vereador Amenya Pawar, 

com apoio de outros Democratas e figuras públicas conscientes da condição social nos EUA, 

vem fazendo esforços para introduzir o UBI em Chicago, com o objetivo de que todas as 

famílias tenham acesso a US$ 500 mensais para garantir as necessidades básicas de qualquer 

família. O UBI, diferentemente do PBF, almeja implementá-lo sem a exigência de 

condicionalidades.  

O governo estadunidense possui o SNAP – Programa de Assistência Nutricional 

Suplementar, que é um cartão eletrônico que permite a pessoas de baixíssima renda comprarem 

alimentos nutritivos. Além de pouco eficaz e cheio de exigências, vários economistas apontam 

que uma transferência de renda direta é menos onerosa para o governo em termos de 

fiscalização, somado ao fato de que as famílias são responsáveis e sabem gerir suas próprias 

necessidades. 

O UBI, inspirado no Programa Bolsa Família, está em vias de ser implementado em 

Chicago, porém por uma razão um pouco diferente do PBF. A Uber, que tornou-se uma fonte 

de renda para os muitos desempregados dos EUA, vem fazendo testes para robotizar toda a sua 

frota, dispensando motoristas. Vários outros setores nos EUA, independente das escusas das 

crises econômicas, estão buscando automatizar cada vez mais seus serviços, o que irá gerar uma 

grande onda de desemprego estrutural, deixando desamparadas mais famílias além das que o 

capitalismo naturalmente condena ao desemprego que faz parte do sistema. Não se sabe a 

dimensão exata dos estragos, porém todo desemprego estrutural é maléfico para milhões de 

pessoas e também para a economia, que não terá mercado consumidor para dar vazão às 

infinitas mercadorias produzidas pelas massas. Espelhado PBF porém com olhar futurista, o 

UBI conceder dignidade e precaver-se minimamente às alterações das formas de trabalho que 

já vem acontecendo. 
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O governo Luiz Inácio Lula da Silva pode ser considerado um governo vitorioso. A 

condução da política econômica do país, a nível nacional e internacional, promoveu aumento 

do emprego formal, fortalecimento de atividades industriais nacionais, engrandecimento da 

Petrobras com a descoberta do Pré-Sal, crescimento do poder de compra da população, 

melhorias nas condições de financiamentos a bens e etc. No entanto, atualmente isso não é 

reconhecido, se dissociou do PT. Todavia, o Programa Bolsa Família é o que dá corpo às 

principais formas de enxergar o Partido dos Trabalhadores, fazendo que jamais seja 

quebrantada a ideia de que Lula e o PT são os grandes “cuidadores”, os grandes padrinhos dos 

pobres. 

Por esse motivo, o Bolsa Família tem forte influência em todo debate eleitoral, onde o 

grande contingente pobre repudia veementemente qualquer base governamental que cogite 

extinguir ou tecer cortes ao programa. Setores mal intencionados tentam projetar sua 

mesquinhez e egoísmo inato nos beneficiários, caracterizando esse tipo de reação como típica 

dos “pão com mortadela”, daqueles que querem um governo que lhes dêem esmolas, enquanto 

os “verdadeiros pagadores de impostos” e o desenvolvimento nacional ficam ao relento. Apesar 

de claramente o PBF não estar sendo executado de forma que seja uma política de que estanque 

o desenvolvimento da desigualdade, tampouco sendo como uma espécie de welfare state, há 

um grande caráter revolucionário no programa. 

Deborah Wetzel, então diretora do Banco Mundial, caracteriza o Bolsa Família como 

uma revolução silenciosa22, visto que 0,5% do PIB fora responsável pela redução de 15% da 

desigualdade de renda entre melhoria de outros índices, e ela enxerga o programa brasileiro 

como espelho para países que enfrentam problemas de desigualdade como os nossos. 

Para as pessoas que apenas experimentaram privações na vida e cuja história de seus 

antecessores também era pautada na mesma narrativa de pobreza e ausência, poder receber o 

mínimo, porém suficiente para comprar um alimento diferente, um cosmético, um item de 

higiene; de poder entrar em uma loja e comprar um eletrodoméstico, mesmo que a prazo, foi 

algo incomparável. Nenhum beneficiário do programa fica prostrado buscando sobreviver do 

benefício (até mesmo o valor transferido é incompatível com essa postura), mas corre atrás de 

ampliar suas fontes de renda. A semente que o Bolsa Família plantou foi uma semente de 

esperança, de que o futuro poderá não ser como o desalentador e triste passado. O contemplado 

do Bolsa Família nos dias atuais se manifesta contra aqueles que almejam prejudicar o programa 

não porque ele seja “massa de manobra”, marionete do governo, mas porque hoje se enxerga 

                                                             
22 Disponível em: <http://www.worldbank.org/pt/news/opinion/2013/11/04/bolsa-familia-Brazil-quiet-

revolution> 
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como um indivíduo, cidadão digno de respeito, que não permitirá, por sua vez, um boicote à 

sua própria realidade e ao futuro de seus filhos. É a tomada de consciência de que ser pobre não 

foi uma escolha e nem falta de esforço, de que o muito trabalhado ainda não é capaz de conceder 

bem-estar e futuro promissor aos seus filhos, e que todo governo comprometido com o bem do 

país e de seu povo deve defender o Bolsa Família. 

Sem o investimento em setores básicos, direcionamento à universalização e sua garantia 

constitucional consolidada, O PBF fica com sua eficácia plena comprometida, seu bom 

funcionamento ameaçado, pondo em risco a vida de um quarto da população brasileira, além 

do desenvolvimento econômico de modo geral. Contudo, os méritos do BF são inalienáveis e, 

desde que direcionado da maneira correta, o PBF deve ser encarado como um programa 

promissor e futurista, sim.  

Ainda há diversas formas de pobreza e desigualdade existentes no Brasil, e que não deve 

haver comedimento de esforços para combatê-las. Somado ao fato de que a Globalização, leia-

se neoliberalismo catastrófico, avança em todo o mundo e no Brasil, novas formas de trabalho 

vão vendo admitas, uma vez que os esforços pessoais não cessam para que as pessoas consigam 

sua própria subsistência. Nesse ínterim, diante de tantas modificações imprevisíveis, e tendo 

ciência que a entidade Mercado jamais teve ou terá qualquer tipo de preocupação social, 

programas de transferência de renda são indispensáveis para que no auge da era tecnológica e 

etc., não se tenha gerações e gerações de miseráveis Brasil e mundo afora. 
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