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RESUMO 

 

Este Trabalho de Conclusão de Curso examina O Programa Bolsa Família (PBF) no 

âmbito da Proteção Social, analisando sua eficiência no combate à pobreza no país 

e especificamente no município de Macaé/RJ. Esse TCC foi fruto da observação 

participante do PBF durante o meu período de graduação, de pesquisas 

bibliográficas e de entrevistas com beneficiárias do programa. O presente trabalho 

aborda questões relacionadas à inserção dos programas de transferência de renda 

no Sistema Brasileiro de Proteção Social e sua prevalência nos dias atuais como 

mecanismo de enfreamento à pobreza. Faz uma abordagem histórica sobre a 

“questão social” e seus desdobramentos no decorrer da história, principalmente no 

contexto de mundialização do capital, conjuntura em que assume novas 

configurações, além de desenvolver uma análise das peculiaridades da “questão 

social” no contexto brasileiro. Esse TCC desenvolve também uma análise dos 

impactos e alcances do PBF na vida das famílias beneficiárias em âmbito nacional e 

especificamente daquelas que residem no município de Macaé/RJ, a fim de avaliar a 

eficiência do programa no combate à pobreza em sua dimensão estrutural. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A escolha do tema desse Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) se deu 

através de minha inserção no Programa Bolsa Família no município de Macaé/RJ 

como funcionária da área administrativa do mesmo. Este programa é coordenado 

pela Coordenadoria Extraordinária de Renda Mínima do município.  Observando os 

usuários e em diálogo com os mesmos surgiu o interesse de desenvolver uma 

análise mais aprofundada sobre o programa e se este tem, de alguma maneira, 

melhorado as condições de vida dessas famílias. 

 O tema desse TCC está relacionado à proteção social, ou melhor, à proteção 

social básica. Dentro desse tema definimos o seguinte objeto: O Programa Bolsa 

Família: entre a proteção e a “desproteção” social de seus beneficiários. Nesse 

sentido, procurou-se desenvolver uma análise da inserção prevalente dos 

Programas de Transferência de Renda no Sistema Brasileiro de Proteção Social, 

tendo o PBF como foco, já que é o programa de transferência monetária de maior 

visibilidade e alcance do país. Dessa forma, a análise desenvolvida nesse TCC 

tomou a experiência dos beneficiários do município de Macaé para se analisar a 

eficiência desse programa no combate à pobreza no país. 

 O objetivo geral desse trabalho se resume em analisar a eficiência do PBF em 

seu combate à pobreza no país, mais especificamente no município de Macaé/RJ, 

considerando seu processo histórico de inserção e prevalência no Sistema Brasileiro 

de Proteção Social. E os objetivos específicos desse TCC são os seguintes: analisar 

a “questão social” em sua associação com o processo de produção capitalista; 

identificar o novo perfil da “questão social” na contemporaneidade e suas 

peculiaridades no contexto brasileiro, face à mundialização e financeirização do 

capital; promover uma trajetória histórica do Sistema Brasileiro de Proteção Social e 
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da inserção e prevalência dos Programas de Transferência de Renda no mesmo; 

identificar os impactos e alcances, possibilidades e limites do PBF em sua atuação 

no âmbito da proteção social e em seu êxito no combate à pobreza no país, 

especificamente no município de Macaé/RJ.    

 A metodologia utilizada no desenvolvimento desse TCC foi a pesquisa 

bibliográfica, a observação participante e foram realizadas entrevistas com 

perguntas abertas e fechadas com 8 beneficiárias do PBF do município de 

Macaé/RJ.  

 Para se alcançar o objetivo geral desse trabalho, de analisar o combate à 

pobreza no país por meio do PBF, especificamente no município de Macaé/RJ, o 

TCC foi constituído por três capítulos. No primeiro deles desenvolvo um debate 

sobre a “questão social”, sobre a sua associação ao processo de produção 

capitalista e à sua reconfiguração nos dias atuais, além de suas peculiaridades no 

contexto brasileiro; no segundo capítulo é desenvolvida uma trajetória histórica da 

inserção dos Programas de Transferência de Renda no Sistema Brasileiro de 

Proteção Social, dando-se destaque para alguns programas nacionais de 

transferência de renda, especialmente o PBF; e no terceiro capítulo desenvolvo uma 

análise sobre os impactos e alcances do PBF na vida das famílias beneficiárias do 

Brasil e especificamente do município de Macaé/RJ, além de problematizar algumas 

questões centrais que fazem parte do debate sobre o programa, a fim analisar sua 

eficiência no combate à pobreza.   

 Dessa forma, esse trabalho não tem a pretensão de esgotar o tema tratado no 

decorrer desse TCC, mas apenas de promover um debate a respeito da eficiência 

dos mecanismos utilizados na contemporaneidade para combater a pobreza e 

desigualdade.    
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1. A QUESTÃO SOCIAL 

 

1.1. Conceito/Debate 

 

A “questão social” de fato não é um fenômeno recente, ela está associada 

essencialmente ao processo de acumulação capitalista e aos reflexos que produz 

nas classes trabalhadoras, além de ser “tributária das formas assumidas pelo 

trabalho e pelo Estado na sociedade burguesa” (Iamamoto, p. 11, 2004).  

Segundo Netto (2004), a expressão “questão social” foi estabelecida 

recentemente por volta do início do século XIX, a fim de dar conta do fenômeno do 

pauperismo, pois este passou a apresentar dimensões sócio-políticas, já que os 

pauperizados não se resignaram em sua condição de pobreza e miséria, mas 

passaram a protestar contra a sua situação de forma um pouco mais organizada. 

Desta forma a expressão “questão social” se apresenta de forma a legitimar os 

desdobramentos sócio-políticos que o pauperismo passa a ter nesse período de 

capitalismo concorrencial. (Netto, 2004) Como se sabe, este foi um tempo de grande 

pobreza em que quanto mais se desenvolvia a capacidade de produção das 

riquezas mais se crescia a miséria. Era notável para todos que a dinâmica da 

pobreza que se instalava naquele momento era bem diferente do que se assistia 

anteriormente na história, já que nas sociedades anteriores a sociedade burguesa, a 

pobreza estava sempre relacionada a uma situação de escassez, gerada pelo nível 

de desenvolvimento das forças produtivas, materiais e sociais, porém, “pela primeira 

vez na história registrada, a pobreza crescia na razão direta em que aumentava a 

capacidade social de produzir riquezas” (Netto, p. 42, 2004). Nesse sentido, ao 

mesmo tempo em que se produzia mais bens e serviços, aumentava-se mais o 

número de sujeitos despossuídos de condições materiais de vida e de acesso às 

mesmas.  

Contrariamente aos interesses da burguesia os pauperizados se rebelaram 

contra sua situação de miséria e pobreza na primeira metade do século XIX, através 
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de manifestações luddistas e o estabelecimento das trade unions1, a partir de uma 

perspectiva contrária a ordem burguesa, o que caracterizou o pauperismo como 

“questão social”.  

A partir da segunda metade do século XIX, a expressão “questão social” 

passou a ser usada não somente por críticos sociais, mas se incluiu no vocabulário 

conservador, tanto do laico quanto do confessional. Na perspectiva do primeiro as 

expressões da questão social que se evidenciavam naquele momento como, por 

exemplo, desemprego, doenças, miséria, grande desigualdade etc., eram “vistas 

como o desdobramento, na sociedade moderna (leia-se: burguesa), de 

características inelimináveis de toda e qualquer ordem social, que podem, no 

máximo, ser objeto de uma intervenção política limitada” (Netto, p. 44, 2004). Já na 

perspectiva confessional, houve o entendimento que tais expressões da “questão 

social” estavam relacionadas à vontade divina e que mereciam intervenções sócio-

políticas para amenizá-las, embora somente o agravamento das mesmas 

contrariasse o desígnio divino. 

      É comum nestas duas posições o entendimento de que as reformas 

político-sociais aplicadas sobre a questão social estão essencialmente embasadas 

num ideário de reforma moral dos sujeitos, ou seja, defendem que todas as mazelas 

da sociedade são culpa dos próprios indivíduos. Assim, não é proposto um 

enfrentamento que contrarie a propriedade privada dos meios de produção e nem 

problematize a ordem econômico-social estabelecida (Netto, 2004).  

Somente com a publicação do primeiro volume d’O Capital de Marx foi 

desenvolvido um estudo que esclarecesse a real dinâmica da “questão social”, 

revelando que a mesma está associada essencialmente a “lei geral da acumulação 

capitalista” e à relação capital/trabalho, ou seja, à exploração (Netto, 2004). Isso 

implica afirmar que este não era um tema novo, mas já abordado anteriormente em 

outros trabalhos teóricos de Karl Marx.  

                                                 
1
 Em seu livro, Os trabalhadores: Estudos sobre a História do Operariado (Brasil, Paz e Terra, 2000), Hobsbawm 

desenvolve um estudo sobre o movimento luddista. Ele analisa que as formas organizativas das massas 

trabalhadoras no início do século XIX se evidenciavam através do movimento luddista, um movimento 

transicional no processo da formação da classe operária e do seu reconhecimento como tal, caracterizado pela 

quebra das máquinas como forma de reivindicação de melhores condições de trabalho. Este movimento se 

aprimorou, desenvolvendo mais organização política e coletiva que deu origem às trade unions, associações 

formadas pelos trabalhadores das fábricas, e que mais tarde, por volta da segunda metade do século XIX, se 

organizariam como sindicatos.  
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Neste sentido, cabe ressaltar que sendo a “questão social” uma categoria de 

estudo e elemento fundamental na dimensão teórico-prática do Serviço Social, é 

necessário resgatar um referencial teórico que analise o processo de produção 

capitalista e as questões que perpassam as relações sociais oriundas do mesmo.  

Segundo Carvalho e Iamamoto (2005), a produção ocorre na vida em 

sociedade, a produção de um sujeito individualmente pode ser considerada uma 

abstração, portanto, a relação existente entre os homens neste processo ocorre “de 

acordo com o nível de desenvolvimento dos meios de produção” (CARVALHO & 

IAMAMOTO, p. 30, 2005). Sendo assim, essas relações ocorrem em períodos 

históricos distintos articulando-se de forma específica em cada um deles. Desta 

forma, pode-se considerar que o processo de produção capitalista é inevitavelmente 

histórico. Logo,  

 

 

o processo capitalista de produção expressa, portanto, uma maneira 
historicamente determinada de os homens produzirem e reproduzirem as 
condições materiais da existência humana e as relações sociais através das 
quais levam a efeito a produção. Neste processo se reproduzem, 
concomitantemente, as idéias e representações que expressam estas 
relações e as condições materiais em que se produzem, encobrindo o 
antagonismo que as permeia. (Carvalho e Iamamoto, p. 30, 2005)  

 

 

O processo de produção capitalista não remete a produção de bens materiais, 

mas, essencialmente, a relações sociais entre sujeitos, entre classes sociais, ainda 

que essas relações normalmente apareçam sempre ligadas a outros campos da vida 

social e coletiva.  Na sociedade burguesa, capitalista, o trabalho assalariado é um 

dos elementos principais desta relação e está ligado diretamente aos interesses do 

capital, sendo este uma relação social de produção que se expressa em forma de 

mercadorias e dinheiro, e que embora aparente uma relação entre coisas, na 

realidade encobre a sua essência expressa nas relações entre classes sociais 

antagônicas (Carvalho & Iamamoto, 2005). 

Realiza-se então neste processo de acumulação capitalista um duplo 

movimento entre capitalistas e trabalhadores assalariados, no qual se desenvolve 

mais os meios de produção e se diminui o emprego da força viva de trabalho, 
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oferecendo aos trabalhadores condições que os possibilitem produzir mais em 

menos tempo. Desta forma reduz-se o tempo de trabalho socialmente necessário 

para a produção de mercadorias, de seu valor, logo, amplia-se o tempo de trabalho 

excedente ou mais-valia.  

Neste sentido, quanto à composição de valor se reduz o capital variável, 

aquele empregado na força de trabalho, e se aumenta o capital constante, utilizado 

nos meios materiais de produção. Este movimento amplia a escala de produção 

gerando uma maior lucratividade através da inserção dos avanços da ciência no 

processo de produção, e em contrapartida  

 

 

o decréscimo relativo de capital variável aparece inversamente como 
crescimento absoluto da população trabalhadora, mais rápido que os meios 
de sua ocupação. Assim, o processo de acumulação produz uma população 
relativamente supérflua e subsidiária às necessidades médias de seu 
aproveitamento pelo capital. (Iamamoto, p. 14, 2004)  

     

 

De acordo com Behring e Santos (2009), seguindo nesta perspectiva a 

“questão social” é na verdade expressão das contradições intrínsecas do capitalismo 

e a predominância do trabalho morto, capital constante, sobre o trabalho vivo, capital 

variável, gera a expansão da superpopulação relativa em larga escala. Nesse 

sentido, este exército industrial de reserva se revela como expressão das tendências 

constitutivas do modo de produção capitalista que se evidenciam através do 

desemprego estrutural, da precarização e flexibilização das relações de trabalho. Em 

síntese, este processo em que o trabalho é responsável por transferir e criar valor 

refere-se essencialmente “à produção e reprodução de indivíduos, classes sociais e 

relações sociais: a política, a luta de classes são elementos internos à lei do valor e 

à compreensão da questão social e de suas expressões” (Behring e Santos, p. 272, 

2009).  

Neste contexto cabe ressaltar que a “questão social” está ineliminavelmente 

relacionada à sociabilidade capitalista e as transformações no mundo do trabalho e 

no Estado neste contexto de expansão monopolista do capital. Em síntese, 
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a gênese da questão social na sociedade burguesa deriva do caráter 
coletivo da produção contraposto à apropriação privada da própria 
atividade humana – o trabalho – das condições necessárias à sua 
realização, assim como de seus frutos. É inseparável da emergência do 
“trabalhador livre”, que depende da venda de sua força de trabalho como 
meio de satisfação de suas necessidades vitais. (...) Ela expressa, 
portanto, uma arena de lutas políticas e culturais na disputa entre projetos 
societários, informados por distintos interesses de classe na condução das 
políticas econômicas e sociais, que trazem o selo das particularidades 
históricas nacionais. (Iamamoto, p. 156, 2011)  

 

 

1.2. A Questão social na contemporaneidade 

  

A “questão social” na contemporaneidade se evidencia em meio a um 

contexto de mundialização do capital, da internacionalização regida pela 

financeirização da economia numa nova fase da acumulação capitalista.  

 Segundo Iamamoto, a mundialização da economia está “ancorada nos grupos 

industriais transnacionais, resultantes de processos de fusões e aquisições de 

empresas em um contexto de desregulamentação e liberalização da economia” 

(Iamamoto, p. 108, 2011). Nesse caso, as empresas industriais se associam à 

instituições financeiras como, por exemplo, bancos, fundos de pensão, companhias 

de seguros etc., que juntos passam a comandar o processo de acumulação e a 

liderar uma espécie de dominação social e política do capitalismo, apoiada pelos 

Estados Nacionais.  

 É importante destacar que o processo de financeirização do capital não é 

apenas uma preferência do capital à aplicações financeiras especulativas em 

detrimento das aplicações produtivas, mas revela um modo de estruturação da 

economia mundial (Iamamoto, 2011). Os mercados financeiros marcados pelo 

fetichismo apresentam as finanças como autônomas para as sociedades nacionais, 

escamoteando o verdadeiro processo de funcionamento e dominação destas pelo 

capital transnacional e investidores financeiros, que “atuam mediante o efetivo 

respaldo dos Estados nacionais sob a orientação dos organismos internacionais, 

porta-vozes do grande capital financeiro e das grandes potências internacionais” 

(Iamamoto, p. 109, 2011).  
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Desta forma, é inconcebível neste contexto triunfarem os mercados sem a 

intervenção dos Estados nacionais, e a exemplo disto destacam-se os tratados 

internacionais, como por exemplo, o Consenso de Washington, o Tratado de 

Marrakech, que cria a Organização Mundial do Comércio (OMC) e o Acordo do Livre 

Comércio Americano (ALCA).         

 Cabe ressaltar também nessa análise o funcionamento da lógica financeira 

deste regime de acumulação. É tributário desta lógica a provocação de crises que se 

estendem pelo mundo e geram recessão, promovendo maior concentração de renda 

e o aumento da pobreza, o que amplia ainda mais as desigualdades sociais. Esta 

realidade se evidencia largamente nos países de periferia que tem suas empresas 

nacionais fechadas, devido sobretudo à abertura abrupta de sua economia ao 

processo de mundialização, além de ter suas taxas de juros elevadas, o déficit da 

balança comercial ampliado e seu ingresso no capital especulativo. Neste processo 

em que se envolvem com a reestruturação de sua indústria e a perda de boa parte 

do aparato industrial diante da agressiva competitividade dos grandes oligopólios e 

da expansão das exportações e importações, os países periféricos se vêem em 

grandes dificuldades para se manterem nesta dinâmica de mundialização e 

financeirização do capital. (Iamamoto, 2004)  

Nesse sentido,  

 

 

cresce a necessidade de financiamento externo e, com ele, a dívida interna 
e externa, os serviços da dívida – os pagamentos de juros -, ampliando o 
déficit comercial. As exigências do pagamento dos serviços da dívida, 
aliada às elevadas taxas de juros, geram escassez de recursos para 
investimento e custeio. Favorece os investimentos especulativos em 
detrimento da produção, o que se encontra na raiz da redução dos níveis 
de emprego, do agravamento da questão social e da regressão das 
políticas sociais públicas. (Iamamoto, p. 19, 2004) 

 

 

Seguindo nessa lógica do capital, a esfera da produção também expressa 

transformações neste tempo de mundialização e financerização, pois sofre uma 

transição do padrão fordista-taylorista para a acumulação flexível. Esta transição se 

deu durante as décadas de 1970 e 1980 e segundo Harvey (1993), foi um período 
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conturbado de reestruturação econômica e reajustamento social e político, 

ocasionado pela profunda recessão de 1973, pelo aumento do preço do petróleo e 

pela onda inflacionária que afundaria a expansão do pós-guerra. Neste contexto, a 

rigidez própria do fordismo não seria capaz de conter as contradições inerentes ao 

capitalismo.  

Para Harvey, a acumulação flexível  

  

 

 é marcada por um confronto direto com a rigidez do fordismo. Ela se apóia 
na flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados de trabalho, dos 
produtos e padrões de consumo. Caracteriza-se pelo surgimento de 
setores de produção inteiramente novos, novas maneiras de fornecimento 
de serviços financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas altamente 
intensificadas de inovação comercial, tecnológica e organizacional. A 
acumulação flexível envolve rápidas mudanças dos padrões do 
desenvolvimento desigual, tanto entre setores como entre regiões 
geográficas, criando, por exemplo, um vasto movimento no emprego no 
chamado “setor de serviços”, bem como conjuntos industriais 
completamente novos em regiões até então subdesenvolvidas. (Harvey, p. 
140, 1993)  

 

 

Complementando a abordagem de Harvey sobre o período de transição do 

fordismo-taylorismo para a acumulação flexível, Antunes (2000) também analisa que 

este período foi considerado um tempo de grande salto tecnológico, através do 

desenvolvimento da automação, robótica e microeletrônica que tomaram conta da 

indústria fabril. Desta forma, houve uma desproletarização do trabalho industrial, ou 

seja, uma diminuição da classe operária industrial tradicional. Porém, em 

contrapartida,  

 

 

efetivou-se uma expressiva expansão do trabalho assalariado, a partir da 
enorme ampliação do assalariamento no setor de serviços; verificou-se 
uma significativa heterogeneização do trabalho, expressa também através 
da crescente incorporação do contingente feminino no mundo operário; 
vivencia-se também uma subproletarização intensificada, presente na 
expansão do trabalho parcial, temporário, precário, subcontratado, 
“terceirizado”, que marca a sociedade dual no capitalismo avançado. 
(Antunes, 2000, p. 49) 
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Nesse sentido, essa flexibilidade na área da produção se mostra essencial 

para a lógica da acumulação flexível que busca reduzir custos e ampliar as taxas de 

lucratividade. Logo, a aplicação deste elemento nas relações de produção acarretam 

inúmeras transformações no mundo do trabalho.  

Para Antunes (2000), o resultado mais brutal dessas transformações é a 

expansão global do desemprego estrutural, e afirma também que há uma 

processualidade contraditória que ao mesmo tempo em que se reduz o operariado 

fabril, aumenta-se o trabalho precário, o subproletariado e o assalariamento no setor 

de serviços. Além disso, ocorre a incorporação do trabalho feminino e a exclusão 

dos mais jovens e mais velhos do mercado de trabalho, desenvolvendo então a 

heterogeneização, fragmentação e complexificação da classe trabalhadora. 

(Antunes, 2000) 

Nesse processo, a tendência da acumulação flexível é desenvolver o trabalho 

precário, parcial, temporário, “terceirizado”, vinculado à economia formal, 

caracterizado pela precariedade do emprego e da remuneração e pela 

“desregulamentação das condições de trabalho em relação às normas legais 

vigentes ou acordadas e a conseqüente regressão dos direitos sociais” (Antunes, 

2000, p. 52).   

Sobre esta desregulamentação e perda de direitos causada pela precarização 

do trabalho, Iamamoto analisa 

 

 

que esse processo provoca a polarização da classe trabalhadora. Por um 
lado, um grupo central, proporcionalmente restrito, de trabalhadores 
regulares, com coberturas de seguros e direitos de pensão, dotados de 
uma força de trabalho de maior especialização e salários relativamente 
mais elevados. Por outro lado, um amplo grupo periférico, formado de um 
contingente de trabalhadores temporários e/ou de tempo parcial, dotados 
de habilidades facilmente encontráveis no mercado, sujeitos aos ciclos 
instáveis da produção e dos mercados. (Iamamoto, 2011, p. 119)   

 

 

Diante desta realidade, a tendência dos mercados de trabalho na atualidade é 

reduzir o número de trabalhadores centrais e aumentar a força de trabalho que é 
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contratada facilmente e demitida sem custos. Deste grupo de trabalhadores é 

expressivo o número de mulheres contratadas precariamente, principalmente em 

novos ramos como na indústria microeletrônica e no setor de serviços. Segundo 

Antunes (2000, p. 54), “a classe-que-vive-do-trabalho é tanto masculina quanto 

feminina. É, portanto, também por isso, mais diversa, heterogênea e 

complexificada.” 

Além dessas transformações no mundo do trabalho, a exigência de 

trabalhadores polivalentes pelo toyotismo significou um ataque ao conhecimento 

profissional dos operários qualificados, a fim aumentar a intensidade do trabalho e 

diminuir seu poder sobre a produção, gerando então o que é chamado de 

desespecialização do trabalho qualificado.   

É nesse contexto que a mobilização sindical também perde força. Harvey 

afirma que a organização dos trabalhadores depende muito do acúmulo de 

trabalhadores na fábrica, porém com a presença de um sistema paternalista há o 

perigo de se corromper o poder sindical, logo é vantajoso para o sistema flexível 

manter esta política paternalista de bem-estar do “padrinho”, pois “uma das grandes 

vantagens do uso dessas formas antigas de processo de trabalho e de produção 

pequeno-capitalista é o solapamento da organização da classe trabalhadora e a 

transformação da base objetiva da luta de classes” (Harvey, 1993, p. 145). 

Porém, não é somente na esfera da produção que ocorrem transformações 

neste tempo de financeirização e mundialização do capital, as relações entre Estado 

e sociedade civil encontram-se orientadas pela cartilha neoliberal. Como a mesma 

propõe a redução de despesas, gastos sociais, atendimentos, meios financeiros, 

materiais e humanos, a resultante deste ideário  

 

 

é um amplo processo de privatização da coisa pública: um Estado cada 
vez mais submetido aos interesses econômicos e políticos dominantes no 
cenário internacional e nacional, renunciando a dimensões importantes da 
soberania da nação, em nome dos interesses do grande capital financeiro 
e de honrar os compromissos morais com as dívidas interna e externa. 
(Iamamoto, 2004, p. 20)   
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Em síntese, a financeirização e flexibilização do capital apoiada e sustentada 

pelas políticas governamentais configuram um novo perfil à “questão social” na 

contemporaneidade, pois havendo uma co-dependência entre a esfera financeira e 

os Estados Nacionais é possibilitado ao capital concentrado o poder de atuar no 

país sem regulamentação e controles, desapropriando a classe trabalhadora de 

lucros e salários oriundos da produção para serem valorizados na esfera financeira 

e especulativa (Iamamoto, 2011). Nesse sentido, Iamamoto analisa que 

 

 

o predomínio do capital fetiche conduz à banalização do humano, à 
descartabilidade e indiferença perante o outro, o que se encontra na raiz 
das novas configurações da “questão social” na era das finanças. Nessa 
perspectiva, a “questão social” é mais do que as expressões de pobreza, 
miséria e “exclusão”. Condensa a banalização do humano, que atesta a 
radicalidade da alienação e a invisibilidade do trabalho social – e dos 
sujeitos que o realizam – na era do capital fetiche. A subordinação da 
sociabilidade humana à coisas – ao capital-dinheiro e ao capital 
mercadoria –, retrata, na contemporaneidade, um desenvolvimento 
econômico que se traduz como barbárie social. (Iamamoto, 2011, p. 125) 

 

 

Nesse sentido, cabe ressaltar ainda que mesmo que a lei geral da 

acumulação capitalista atue independentemente das fronteiras nacionais é 

necessário considerar particularidades histórico-culturais nacionais, na análise da 

“questão social” de determinado país, como será abordado no próximo ponto deste 

capítulo o caso brasileiro. 

 

1.3. Breve histórico da Questão Social no Brasil 

 

 Para se compreender as manifestações da “questão social” no Brasil na 

atualidade é necessário se fazer um resgate histórico que contextualize e evidencie 

peculiaridades histórico-sociais, políticas e culturais destas manifestações no país. 

 É conhecido que o processo de desenvolvimento do Brasil foi e continua 

sendo marcado por particularidades históricas em que coexistem elementos 

arcaicos e elementos modernos, herdados do passado colonial e patrimonialista. As 
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desigualdades presentes nesse processo se apresentam através da discrepância 

entre o desenvolvimento econômico e desenvolvimento social, ou seja, “a 

modernidade das forças produtivas do trabalho social convive com padrões 

retrógrados nas relações de trabalho, radicalizando a questão social” (Iamamoto, 

2011, p. 129). 

 A modernização conservadora, processo de desenvolvimento pelo qual o 

Brasil se industrializou e progrediu economicamente, é caracterizado por dar um 

ritmo lento às transformações ocorridas no país neste período, pois o novo aparece 

como extensão do velho, de um passado marcado pela escravidão, pelo 

clientelismo, pelas péssimas condições de trabalho. Logo, é muito típico no país 

atualmente se encontrar relações sociais arcaicas em setores avançados da 

economia, como por exemplo, clandestinidade nas relações de trabalho, 

precarização do mesmo, diminuição dos direitos trabalhistas e sociais, escravidão 

por dívida, a política do favor etc (Iamamoto, 2011).    

 Ianni (1991) faz uma análise histórica a respeito da “questão social” no Brasil 

afirmando que o fator trabalho na verdade está no centro da “questão social”. Ele 

desenvolve sua abordagem fazendo uma trajetória histórica desde a Abolição da 

Escravatura até os dias atuais, relatando como “a “questão social” passou a ser um 

elemento essencial das formas e movimentos da sociedade nacional” (Ianni, 1991, 

p. 3). Nesse sentido, segundo Ianni, a “questão social” sempre esteve presente no 

decorrer da história brasileira tendo distintas formas de se manifestar nesses 

períodos históricos. 

 Durante o período escravocrata a “questão social” se evidenciava através da 

expropriação do escravo do produto de seu próprio trabalho e até de si mesmo, por 

ser propriedade do seu senhor, a quem pertencia sua liberdade. Com a Abolição, 

nasce uma nova configuração da “questão social” que com a emergência do 

trabalho livre se apresenta através da luta por melhores condições de trabalho. A 

partir deste período iniciou-se um processo de grande valorização do trabalho, onde 

o mesmo foi considerado “necessário e produtivo, no sentido de produzir a 

mercadoria e lucro, de ser indispensável à vida do indivíduo e da sociedade” (Ianni, 

1991, p. 8).   
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 Não somente durante após a abolição, mas por todo o período republicano 

forjou-se uma veneração ao trabalho, além de uma valorização da imigração e 

colonização, a fim de substituir o trabalho escravo, pois ainda era muito presente na 

sociedade daquela época padrões, valores, formas de trabalhar e viver 

característicos da sociedade escravocrata e de economias de subsistência. Para 

Ianni “está em curso um processo de beatificação do trabalho, para que o trabalho 

ganhe dignidade, a sociedade progrida e o capital se multiplique” (Ianni, 1991, p. 8).   

 Após séculos de economia agro-exportadora o Brasil ingressou num processo 

de industrialização, industrializando-se o campo e a cidade, articulando recursos 

privados e públicos, nacionais e estrangeiros. A transição do capitalismo competitivo 

ao monopolista no Brasil ocorreu da mesma forma que se deu na periferia dos 

centros mundiais, porém com certas peculiaridades quanto ao “modelo universal da 

democracia burguesa”. Segundo Iamamoto,  

 

 

no país essa transição não foi presidida por uma burguesia com forte 
orientação democrática e nacionalista voltada à construção de um 
desenvolvimento capitalista interno autônomo. Ao contrário, ela foi e é 
marcada por uma forma de dominação burguesa que Fernandes qualifica 
de “democracia restrita” – restrita aos membros das classes dominantes 
que universalizam seus interesses de classe a toda nação, pela mediação 
do Estado e de seus organismos privados de hegemonia. O País transitou 
da “democracia dos oligarcas” à “democracia do grande capital”, com clara 
dissociação entre desenvolvimento capitalista e regime político 
democrático. (Iamamoto, 2011, p. 131) 

 

 

Nesse sentido, o Estado teve papel imprescindível no caminho trilhado por 

essa burguesia no alcance do poder, pois ocorrendo a modernização “pelo alto” as 

classes dominantes tinham “autorização” desse Estado para se anteciparem às 

pressões populares e realizarem mudanças para a preservação da ordem. Além 

disso, elas se esquivam de qualquer rompimento com o passado, a fim de conservar 

intactos elementos arcaicos das relações sociais e a dependência do capital 

internacional. É importante destacar que o papel do Estado nesse processo de 

modernização “pelo alto” conferiu a essa burguesia o abrangente uso de 

instrumentos coercitivos, a fim de imobilizar “a participação política e o exercício da 

cidadania para os setores majoritários da população, derivando em uma rede de 
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relações autoritárias que atravessa a própria sociedade civil” (Iamamoto, 2011, p. 

134).  

 Cabe ressaltar que nesse processo peculiar de “modernização conservadora”, 

houve uma grande aliança feita entre o capital financeiro, nacional, internacional e 

com o Estado nacional que aliados aos interesses oligárquicos e patrimoniais da 

burguesia brasileira influenciaram sobremaneira o desenvolvimento de políticas e 

diretrizes governamentais, dando um ritmo lento ao processo de modernização do 

país. Nesse sentido, a cidadania construída no Brasil foi marcada pelos 

coronelismos, populismos, pelo uso de interesses particularistas da classe 

dominante na esfera pública, fazendo prevalecer as relações de favor e 

dependência no exercício da cidadania da classe majoritária. (Iamamoto, 2011) 

 Simultaneamente a esse processo  

 

 

as desigualdades agravam-se e diversificam-se, expressas nas lutas 
operárias, nas reivindicações do movimento negro, nas lutas pela terra, 
pela liberdade sindical e pelo direito de greve, nas reivindicações em torno 
dos direitos à saúde, à habitação, à educação, entre outros, assim como 
contra a degradação ambiental. Moderniza-se a economia e o aparelho de 
Estado, mas as conquistas sociais e políticas – ainda que registradas no 
último texto constitucional – permanecem defasadas, expressando o 
desencontro entre economia e sociedade, que se encontra na raiz da 
“prosperidade dos negócios”. (Iamamoto, 2011, p. 140)  

 

 

De acordo com essa formação política a sociedade brasileira é marcada por 

uma tradição de autoritarismo e exclusão, de hierarquias em que  

 

 

as relações sociais ora são regidas pela “cumplicidade” – quando as 
pessoas se identificam como iguais – ora pelo “mando e pela obediência” – 
quando as pessoas se reconhecem como desiguais – mas, não pelo 
reconhecimento da igualdade jurídica dos cidadãos” (Iamamoto, 2011, p. 
141).   
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Atualmente essa formação política aliada aos interesses do grande capital 

resulta numa apropriação do poder público pelo interesse e ações privadas, na 

diminuição dos espaços públicos e aumento dos espaços privados, evidenciando o 

discurso neoliberal que mescla o arcaico com o moderno, a fim de manter a 

expansão do capital e abafar a luta por direitos.  

A década de 1990 no Brasil é um grande exemplo do que o neoliberalismo 

pode gerar numa nação que é influenciada por seu ideário. A “década neoliberal” no 

Brasil evidencia um aprofundamento da desigualdade social no país, principalmente 

no que diz respeito ao mundo do trabalho.  

Este período teve sua primeira fase marcada por uma profunda recessão 

causada pelo Plano Collor I e II (1990-1992), com o PIB acusando uma queda de 

10% entre 1990 e 1992, pela reforma do Estado através de um programa de 

privatização e pela implantação do Plano Real por Itamar Franco que diminuiu 

drasticamente a inflação no país.  

Foi marcado também em sua segunda fase pela entrada de Fernando 

Henrique Cardoso na presidência, quando o país aderiu uma política liberal-

conservadora voltada para a estabilização monetária e a reforma do Estado 

capitalista no país. Foi neste período também que o Mercosul teve um impulso 

significativo. Segundo Giovanni Alves (2003) “um dos traços característicos da 

conjuntura da economia brasileira sob o governo Cardoso foi a sua instabilidade 

estrutural, decorrente da política econômica do stop and go, determinada pelas 

flutuações sistêmicas da economia mundial” (Alves, 2003, p. 10). Por isso, quando 

havia crise em outros países, sempre gerava-se inflexão no Brasil juntamente com 

uma desaceleração da economia, assim como ocorreu com a crise do México em 

1995 e com a crise dos países asiáticos e da Rússia em 1997. Seguindo esse 

critério, o Brasil realizou um aumento das fusões e aquisições na área da indústria e 

serviços, assim como ocorreu nos países capitalistas mais desenvolvidos (EUA, 

União Européia, Japão). O Programa Nacional de Desestatização, criado desde o 

governo Collor também teve destaque no governo Cardoso principalmente na 

privatização das empresas siderúrgicas, de telecomunicações e de energia elétrica. 

Diante desse contexto, houveram algumas conseqüências para o mundo do 

trabalho. De acordo com Alves (2003) 
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após 1994, o mercado de trabalho no Brasil tendeu a aprofundar seu ajuste 
estrutural, crescendo, a partir daí, o índice desemprego aberto, em virtude 
não apenas das políticas neoliberais, que propiciaram o desmonte de 
cadeias produtivas da indústria nacional num cenário de crescimento 
medíocre da economia brasileira, mas do novo complexo de reestruturação 
produtiva, impulsionado pelo “choque de competitividade”. (Alves, 2003, p. 
13) 

 

 

Entre 1997 e 2000 durante a terceira fase da “década neoliberal” ocorreu uma 

alteração qualitativa na economia brasileira, devido a “nova crise da globalização”, 

atingindo outros países, como por exemplo, a Rússia, Argentina, Coréia do Sul e 

Sudeste Asiático. Mesmo com a crise o Brasil apresentou um pequeno crescimento 

da economia e uma melhoria relativa do emprego nas regiões industrializadas. 

(Alves, 2003) 

Durante a “década neoliberal” o Estado teve um papel imprescindível no 

processo de globalização. Sobre isso, Iamamoto analisa que 

 

 

por meio de vigorosa intervenção estatal a serviço dos interesses privados 
articulados no bloco do poder, sob inspiração liberal, conclama-se a 
necessidade de reduzir a ação do Estado para o atendimento das 
necessidades das grandes maiorias mediante a restrição de gastos sociais, 
em nome da chamada crise fiscal do Estado. A resultante é um amplo 
processo de privatização da coisa pública: um Estado cada vez mais 
submetido aos interesses econômicos e políticos dominantes no cenário 
internacional e nacional, renunciando a dimensões importantes da 
soberania da nação, a favor do grande capital financeiro em nome de 
honrar os compromissos morais do Estado com as dívidas interna e 
externa. (Iamamoto, 2011, p. 144) 

 

 

Diante de todo esse contexto, o Brasil enfrenta hoje uma “linha contínua de 

degradação do mundo do trabalho, tanto em sua dimensão objetiva (...), quanto em 

suas instâncias subjetivas” (Alves, 2003, p. 14). As políticas neoliberais contribuíram 

para uma ambiente adequado aos negócios capitalistas ligados ao capital financeiro 

no país. Porém, para Alves (2003), essas políticas foram responsáveis por alterar a 

dinâmica da sociabilidade do trabalho no Brasil, degradando-a tanto no sentido 
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objetivo, em relação a materialidade da organização do processo de trabalho, 

quanto no subjetivo, no âmbito da consciência de classe.  

Diante desta trajetória é importante destacar que os novos elementos 

históricos da atualidade reconfiguram a “questão social” no Brasil em sua inserção 

no contexto de mundialização do capital.  Na realidade a “velha questão social” 

assume novas configurações, pois todos esses processos acabam atingindo não 

somente a economia, mas as formas de sociabilidade, a subjetividade dos sujeitos, 

banalizando a vida humana por meio do fetiche do dinheiro e enfraquecendo lutas 

coletivas, sobretudo porque há a expansão de um discurso individualista de 

isolamento do indivíduo e da falência da coletividade.  

Yazbek (2004) ao fazer uma análise da “questão social” no Brasil afirma que 

esta questão na verdade se redefine, se reformula, mas permanece a mesma em 

sua essência “por se tratar de uma questão estrutural, que não se resolve numa 

formação econômico social por natureza excludente” (Yazbek, 2004, p. 33). Ela 

destaca que na conjuntura atual a “questão social” no Brasil se reconfigurou 

destacando as transformações no mundo do trabalho e a perda dos padrões de 

proteção social dos trabalhadores e dos setores mais vulnerabilizados da sociedade.  

Atualmente uma das manifestações mais visíveis da “questão social” no 

Brasil é a pobreza, visto que o país é um dos que mais concentra renda e riqueza, e 

seu salário mínimo é o dos mais baixos do mundo. Segundo o IPEA, a renda de um 

indivíduo que se encontra entre os 10% mais ricos no Brasil é em média 30 vezes 

maior que a de um indivíduo que está entre os 40% mais pobres, apresentando um 

alto grau de desigualdade no país. Além disso, uma outra face da pobreza causada 

pela expansão capitalista é o descarte de mão de obra barata, pois cria uma 

população sobrante, que não é empregável e que não encontra lugar, nem 

reconhecimento na sociedade, pois se encontram à margem do trabalho. (Yazbek, 

2004)  

A expansão capitalista ao mesmo tempo em que traz a prosperidade 

econômica é a mesma  

 

 



28 

 

expansão que cria o necessitado, o desamparado e a tensão permanente 
da instabilidade no trabalho. Implica a disseminação do desemprego de 
longa duração, do trabalho precário instável e intermitente, dos biscates e 
de outras modalidades de relacionamento da força de trabalho com o 
capital, que em sua essência representam uma mesma ordenação da vida 
social. (Yazbek, 2004, p. 35) 

 

 

Na lógica neoliberal atual o discurso da cidadania e dos direitos foi substituído 

pelo discurso da filantropia, do dever moral de assistência aos pobres, firmando 

ainda mais a mentalidade do favor, da ajuda, na realização daquilo que deveria ser 

direito na sociedade brasileira. As manifestações da “questão social” brasileira 

passam então a ser alvos de iniciativas solidárias e filantrópicas. Neste sentido, 

ocorre um processo de despolitização da forma de abordagem da “questão social” 

“fora do mundo público e dos fóruns democráticos de representação e negociação 

dos efetivos e diferentes interesses em jogo” (Yazbek, 2004, p. 36). 

Em síntese, diante desta conjuntura atual, de lutas enfraquecidas, de 

refilantropização da “questão social”, de sucateamento do espaço público, de 

precarização das relações de trabalho e de banalização do humano diante do fetiche 

do capital é necessário destacar que mesmo com a modernização da sociedade 

brasileira houve um retrocesso no campo dos direitos e da cidadania. Por isso, Ianni 

ao analisar a trajetória histórica do Brasil que sucumbe hoje num contexto de 

mundialização da economia, diz que a história do desenvolvimento do país  

 

 

revela a escassa “modernização” alcançada em determinadas esferas da 
sociedade, enquanto nas principais esferas da economia tudo parece muito 
próspero, diversificado e moderno. A mesma fábrica do progresso fabrica a 
questão social. (...) Em outros termos, a mesma sociedade que fabrica a 
prosperidade econômica fabrica as desigualdades que constituem a 
questão social. (Ianni, 1991, p. 10) 
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2. A POLÍTICA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA NO BRASIL 

  

 

2.1 Breve histórico da inserção dos Programas de Transferência de Renda 

no contexto do Sistema Brasileiro de Proteção Social. 

 

Atualmente os Programas de Transferência de Renda no Brasil tem sido 

prevalentes no âmbito do Sistema Brasileiro de Proteção Social como mecanismos 

de enfrentamento à pobreza, por isso se faz necessário realizar um resgate histórico 

do desenvolvimento desses programas e a inserção dos mesmos no Sistema de 

Proteção Social, a fim de compreendê-los numa conjuntura de transformações 

econômicas, sociais e no mundo do trabalho, decorrentes da mundialização do 

capital.      

O desenvolvimento do Sistema de Proteção Social Brasileiro teve seu início 

por volta dos anos 1930, entendendo-se aqui não um Estado de Bem-Estar Social, 

mas um Sistema de Proteção Social constituído por um conjunto de programas 

sociais articulados, com certa estabilidade e direcionado à população brasileira. 

Neste período o país passava por um momento de transformações e mudanças 

socioeconômicas e políticas, destacando-se a passagem do modelo de 

desenvolvimento agro-exportador para o modelo urbano-industrial. Segundo Faleiros 

(2000), a revolução liderada por Getúlio Vargas (1883-1954), nos anos 1930, mudou 

o bloco no poder, direcionando a política, ainda que de forma heterogênea,  

 

 

no sentido de transformar as relações Estado/sociedade para a integração 
do mercado interno e desenvolvimento da industrialização, mantendo, ao 
mesmo tempo, a economia de exportação de produtos agrícolas, sem 
romper a dependência dos países centrais. (Faleiros, 2000, p. 45).    
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Sobre essas transformações que ocorreram a partir da década de 1930, 

Mendonça (1986) faz uma análise do desenvolvimento recente do capitalismo no 

Brasil, dizendo que foi nesse período em que 

 

 

se produziu uma primeira ruptura no que diz respeito ao avanço da 

acumulação capitalista no país, no sentido da implantação de um núcleo 

básico de indústrias de bens de produção, bem como no da redefinição do 

papel do Estado em matéria econômica, visando tornar o pólo urbano-

industrial o eixo dinâmico da economia. (Mendonça, 1986, p. 15) 

  

 

Foi nesse contexto de industrialização que surgiu um fato novo: o 

reconhecimento da emergência das massas populares no cenário político. Assim, 

através de sua política trabalhista, ao mesmo tempo em que buscava controlar as 

greves e os movimentos operários, Getúlio Vargas também procurava estabelecer 

um sistema de seguro social. Como uma resposta de cima aos movimentos sociais 

de baixo, ele falava explicitamente em substituir a luta de classes pela colaboração 

de classes. Nessa conjuntura então, o Ministério do Trabalho promoveu o 

atrelamento dos sindicatos ao Estado controlando suas eleições, finalidades, 

finanças e atividades. Além disso, Vargas implementou o sistema de seguros 

através de Institutos de Previdência Social para alguns segmentos de trabalhadores, 

como por exemplo, marítimos, estivadores, bancários e industriários, ficando de fora 

os trabalhadores rurais que foram incluídos somente nos anos 1970 no sistema 

estatal de previdência.  

Sobre esse modelo de proteção social implementado por Vargas, Faleiros 

(2000) analisa que o mesmo 

 

 

se definia, em comparação com o que se passava no mundo, como 
fragmentado em categorias, limitado e desigual na implementação dos 
benefícios, em troca de um controle social das classes trabalhadoras. 
(Faleiros, 2000, p. 46)  
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É nessa conjuntura que o Estado passa por modificações no que diz respeito 

às suas funções assumindo “a regulação ou provisão direta no campo da educação, 

saúde, previdência, programas de alimentação e nutrição, habitação popular, 

saneamento, transporte coletivo” (Silva, Yazbek e Giovanni, 2011, p. 25). Neste 

sentido, ao mesmo tempo em que o Estado é responsável pelo desenvolvimento 

econômico, priorizando o mercado, ele também atua na promoção do bem-estar 

social, agindo em prol de interesses antagônicos. Por isso, o padrão de cidadania 

promovido pelo Estado neste período se baseava no mercado de trabalho, ou seja, 

era cidadão quem estava inserido neste mercado, quem tinha carteira de trabalho 

assinada e fazia parte de algum sindicato, criando-se então o que se chamou de 

Cidadania Regulada. (Silva, Yazbek e Giovanni, 2011) Esta Cidadania Regulada se 

mostrava um tanto quanto excludente, pois nem todo o cidadão estava incluído no 

mercado de trabalho com a carteira assinada, e nem mesmo aqueles que a tinham 

poderiam contar com os seus benefícios, já que a classe dominante da época 

burlava as leis trabalhistas, a fim de alcançar o máximo de lucro da industrialização. 

A exemplo desta cidadania seletiva e não universal, podemos citar os camponeses 

que ficaram por muito tempo desprotegidos, pois só foram incluídos na legislação 

trabalhista da época na década de 1960 e de forma controlada pelo Estado.  Sobre 

essa questão do trabalho na Cidadania Regulada, Behring e Boschetti (2007) 

destacam que  

 

 

em 1930, foi criado o Ministério do Trabalho, e em 1932, a Carteira de 
Trabalho, a qual passa a ser o documento da cidadania no Brasil: eram 
portadores de alguns direitos aqueles que dispunham de emprego 
registrado em carteira. Essa é uma das características do desenvolvimento 
do Estado Social Brasileiro: seu caráter corporativo e fragmentado. 
(Behring e Boschetti, 2007, p. 106) 

 

 

Há que se considerar também, nesse período, a instituição de mínimos 

sociais no âmbito do Estado brasileiro, que tem seu marco inicial na criação do 

salário mínimo, em 1934, tendo sua implantação em 1940. Evidentemente a 

instituição desse salário mínimo significou, por um lado, a instituição de um salário 
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base que fosse capaz de garantir minimamente condições de alimentação, 

vestuário, habitação, e etc. para o trabalhador e sua família. Por outro lado, porém, a 

fixação do salário mínimo em 1940 se baseou em níveis biológicos, o que permitia 

aos empresários reduzir ao máximo seus gastos com a folha de pagamento de seus 

empregados. Segundo Mendonça (1986), nesses cálculos aprovados na legislação 

trabalhista da época não estavam incluídos, por exemplo, gastos com educação ou 

saúde. Sobre a questão do salário mínimo Mendonça (1986) também alerta que a 

maioria dos estudos dedicados a esse tema abordam muito a dimensão política da 

legislação trabalhista no período varguista e a construção das bases do regime 

populista no país, porém, a autora chama a atenção para a função de instrumento 

de acumulação urbano-industrial que o salário-mínimo exercia.   

  Nesse sentido, não é estranho que no decorrer da história tem se 

constatado que esse salário tem sido constantemente desgastado, devido aos 

elevados índices de inflação e pela implantação de políticas de arrocho salarial. 

Cabe ressaltar ainda que o salário mínimo só possui esse significado de uma renda 

mínima, para trabalhadores que se encontram inseridos no mercado formal de 

trabalho, deixando de fora então, os trabalhadores precarizados que participam do 

mercado informal de trabalho, sobretudo após o neoliberalismo.  

Mais adiante, durante as décadas de 1970 e 1980 a consolidação deste 

Sistema Brasileiro de Proteção Social continuou se desenvolvendo numa conjuntura 

de autoritarismo e repressão da ditadura civil-militar. Durante esta época os 

programas sociais ampliaram-se como uma espécie de “compensação” pela 

repressão aos movimentos sociais e ao movimento sindical, além de atuarem como 

atenuadores das conseqüências da política de arrocho salarial adotada naquele 

período (Silva, 2008). Mesmo com essa estratégia de controle social por parte do 

Estado, a sociedade civil se mobilizou no que foi chamado de “novos movimentos 

sociais”, além de estruturar melhor o movimento sindical e reordenar os partidos 

políticos. Esses movimentos propagaram a luta pela necessidade de ampliação e 

universalização dos direitos sociais e culminaram no movimento pró-constituinte que 

elaborou a Constituição Federal de 1988. Esta por sua vez foi um marco no âmbito 

da proteção social face à instituição do conceito da Seguridade Social que 

incorporou a Assistência Social, a Previdência Social e a Saúde como políticas 

constitutivas da mesma no país. 
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Durante essa época, mais precisamente em 1986, foi criado o seguro-

desemprego, como garantia de outros mínimos sociais no âmbito do Sistema 

Brasileiro de Proteção Social. Este é um benefício temporário de transferência 

monetária de no mínimo um salário mínimo, com seu valor variando de caso por 

caso, pago de três a cinco parcelas. Esse benefício está inserido na Seguridade 

Social, e é garantido pelo art. 7º dos Direitos Sociais da Constituição Federal. 

É necessário ressaltar que a Constituição Brasileira de 1988 trouxe um 

grande avanço no âmbito dos mínimos sociais instituindo alguns benefícios, como 

por exemplo, auxílios oferecidos pela Previdência Social que tiveram seus valores 

mínimos equiparados ao salário mínimo. Além disso, outro benefício, fruto da 

Constituição oferecido pela Previdência Social foi a Renda Mensal Vitalícia, voltada 

para brasileiros com mais de 70 anos de idade que não possuíam meios para sua 

subsistência. Sobre esse benefício Silva, Yazbek e Giovanni (2011) destacam que 

 

 

esse direito foi reafirmado pela Constituição Brasileira de 1988, no âmbito 
da assistência social, passando a se constituir num direito do cidadão e 
num dever do Estado (arts. 203 e 204), na categoria de auxílio aos idosos, 
definido na referida Constituição, sendo estendido aos portadores de 
deficiência que não possam trabalhar e não disponha de renda per capta 
superior a um quarto de salário mínimo. Ambos, auxílio a idosos e a 
deficientes, fixados no valor de um salário mínimo, só foram 
regulamentados pela Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS (Lei n. 
8.742, de 7 de dezembro de 1993), ficando então instituído o Benefício de 
Prestação Continuada, tendo o mesmo entrado em vigor só a partir de 
janeiro de 1996. (Silva, Yazbek e Giovanni, 2011, p. 36-37)  

       

 

Nesse sentido, é imprescindível destacar a importância da LOAS no debate 

sobre a proteção social e o conceito de mínimos sociais, pois em seu art. 1º define a 

Assistência Social como uma Política de Seguridade Social não contributiva, 

definindo os mínimos sociais como parâmetro para essa Política, a fim de que o 

mesmo sirva para orientar o debate e as propostas dos programas de renda mínima 

no Brasil.    

Após este período, de grandes avanços da democratização e universalização 

dos direitos sociais, este processo foi duramente combatido por toda a década de 
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1990 pela influência da ideologia neoliberal que orientava o processo de 

desenvolvimento econômico do país. A inserção do Brasil na competitividade da 

economia globalizada teve como conseqüências a precarização do trabalho, o 

desemprego, o arrocho salarial, a estagnação do crescimento econômico e aumento 

da pobreza, que alcançou inclusive os setores médios da sociedade. (Silva, Yazbek 

e Giovanni, 2011) 

Neste contexto, alguns estudos revelam que o Sistema Brasileiro de Proteção 

Social se encontrava na década de 1990  

 

 

marcado por superposições de objetivos, competências, clientelas-alvo, 
agências e mecanismos operadores; instabilidade e descontinuidade dos 
programas sociais; insuficiência e ineficiência, com desperdício de 
recursos; distanciamento entre formuladores de políticas e beneficiários; 
ausência de mecanismos de controle e acompanhamento de programas 
(Draibe et al., 1995), dando espaço para o setor privado lucrativo e para a 
emergência do denominado Terceiro Setor, com a ampliação do 
voluntariado e da filantropia empresarial. (Silva, 2008, p. 28) 

 

 

Nesse sentido, o Estado brasileiro assume uma postura baseada nos 

parâmetros da ideologia neoliberal, tendo como foco principal a inserção do país na 

competitividade da economia globalizada, ou seja, se apresenta um Estado 

subordinado à lógica do capital, e que não prioriza elevar o padrão de vida da 

população brasileira, além de dificultar o processo de luta pelas conquistas sociais. 

Nesse processo, o Estado se isenta de sua responsabilidade social transferindo-a 

para a sociedade, tornando-a a responsável por atender as necessidades sociais 

das classes subalternas através da filantropia e solidariedade. (Silva, Yazbek e 

Giovanni, 2011) 

Diante dessa conjuntura, os anos 1990 foram marcados pelo desmonte do 

Sistema Brasileiro de Proteção Social através da diminuição dos gastos sociais e do 

retrocesso da oferta de serviços sociais básicos. O que na década anterior parecia 

direcionar para a universalização de direitos sociais básicos, agora dá lugar a um 

movimento de focalização de discriminação negativa aos segmentos mais pobres da 

população brasileira.  
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É necessário ressaltar que a década de 1990 foi um período de grande 

contradição no âmbito do bem-estar social no Brasil. Ao mesmo tempo em que 

houve um avanço no campo político-institucional, através da instituição do conceito 

da Seguridade Social, dos princípios de descentralização e participação da 

sociedade civil, preconizados pela Constituição Brasileira de 1988, houve também 

um processo de restrição da intervenção estatal no âmbito social, através da adesão 

de critérios cada vez mais baixos nos cortes de renda para definição da linha de 

pobreza, a fim de inserir os segmentos mais pobres da população nos Programas de 

Transferência de Renda em expansão no país a partir de 2001. Deste modo, devido 

ao desmonte dos direitos sociais já conquistados não se identificou nesse período a 

expansão de programas e serviços sociais imprescindíveis às necessidades 

coletivas básicas dos trabalhadores em meio ao crescimento da pobreza.  

O desenvolvimento histórico do Sistema Brasileiro de Proteção Social é 

caracterizado então, por ter uma base fortemente meritocrática, corporativista e 

clientelista. Sobre o papel do Estado nesse processo de construção e 

gerenciamento desse Sistema de Proteção Social, Silva, Yazbek e Giovanni (2011) 

analisam que 

 

 

esse Estado, além de privilegiar o trabalhador do setor formal da 
economia, vem cristalizando uma estrutura de benefícios que só tem 
contribuído para manutenção da profunda desigualdade social que tem 
marcado a sociedade brasileira, impedindo a expansão horizontal das 
conquistas sociais. Tem-se desenvolvido um conjunto amplo, embora 
disperso, desfocalizado, descontínuo e insuficiente de programas sociais, 
com marcas prevalentes de traços meramente compensatórios, 
desvinculando-se as políticas sociais da necessária articulação com as 
políticas de desenvolvimento econômico. Assim, esse perfil das políticas 
sociais brasileiras é aprofundado pela política neoliberal do anos 1990, 
ampliando as marcas de uma proteção social meramente compensatória e 
residual, orientada pela agenda de reforma dos programas sociais na 
América Latina, sob orientação dos organismos internacionais nos anos 
1980. (Silva, Yazbek e Giovanni, 2011, p. 30-31) 

 

 

Diante deste contexto o Estado passa a restringir sua intervenção no campo 

social de forma focalizada na extrema pobreza, sendo complementada pela 

filantropia privada e da sociedade.      
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Face a esta conjuntura o Sistema Brasileiro de Proteção Social inicia o século 

XXI marcado pela incapacidade de enfrentar a pobreza e a desproteção social do 

grande número de trabalhadores fora do mercado de trabalho ou inseridos em 

postos de trabalhos precários, informais, temporários, subcontratados e com 

remuneração baixa. Como analisado anteriormente, esse Sistema de Proteção 

Social tem sido caracterizado por políticas compensatórias, residuais e desligadas 

da política de desenvolvimento econômico, o que tem viabilizado a continuidade da 

concentração de renda e a manutenção de uma economia centralizada na 

informalidade, deixando a maioria dos trabalhadores excluídos dos serviços sociais.  

Nesse contexto do Sistema de Proteção Social, até o início dos anos 1990, os 

Programas de transferência de Renda tinham pouco espaço no debate brasileiro no 

âmbito das políticas públicas. Na realidade, essa política pública começou a ser 

implementada a partir de 1991, com o Projeto de Lei nº. 80/1991, que propõe a 

instituição do Programa de Garantia de Renda Mínima – PGRM apresentado ao 

Senado Federal pelo Senador, Eduardo Suplicy, do Partido dos Trabalhadores.  

Silva (2008), ao analisar a trajetória histórica dos Programas de Transferência 

de Renda no Brasil, destaca cinco momentos importantes desse desenvolvimento. O 

primeiro deles ocorreu, em 1991, com a apresentação do Projeto de Lei n. 80/1991 - 

já citado anteriormente - que previa a garantia de uma renda mínima para todo 

brasileiro a partir de 25 anos de idade. Este Projeto foi aprovado no Senado, mas 

permaneceu, com parecer favorável, para ser aprovado na Câmara Federal.  

O segundo momento dessa trajetória se dá entre os anos 1991 e 1993 

quando é proposto por Camargo uma transferência monetária de renda à famílias 

que tivessem crianças de 5 a 16 anos de idade matriculadas em escolas públicas. 

Através dessa proposta duas inovações foram introduzidas no debate dos 

Programas de Transferência de Renda. A primeira inovação agora seria que a 

família se tornaria a beneficiária e não mais o indivíduo, e além disso, esse 

programa teria como objetivo para o enfrentamento da pobreza a articulação de uma 

política compensatória a uma estruturante.  

O terceiro momento, iniciado em 1995, pode ser considerado o marco inicial 

na concretização do debate sobre Programas de Transferência de Renda no Brasil. 

Nesse período foram implantadas as primeiras experiências de programas 
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chamados de Renda Mínima ou Bolsa-Escola, nos municípios de Campinas (SP), 

Ribeirão Preto (SP), Santos (SP) e em Brasília (DF).  

O quarto momento que se iniciou a partir de 2001, foi marcado pela expansão 

de programas de transferência de renda federais criados durante o segundo 

mandato de Fernando Henrique Cardoso em 1996, como o BPC (Benefício de 

Prestação Continuada) e o PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), 

além da criação de outros programas também federais, como o Bolsa-Escola, Bolsa 

Alimentação, Bolsa Renda, Vale Gás, entre outros. Durante esse momento ampliou-

se o debate que girava em torno da idéia de uma Renda de Cidadania para todos os 

brasileiros, como já defendia o Senador Eduardo Suplicy, autor também do Projeto 

de Lei n. 266, de 2001, que institui a renda básica incondicional ou a renda de 

cidadania a todos os brasileiros.  

O quinto e último momento destacado por Silva (2008) teve seu início no ano 

de 2003, durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, em que foi lançado o Fome 

Zero, principal estratégia de enfrentamento à fome e à pobreza no Brasil, e é dentro 

dele que encontra-se o principal programa, o Bolsa Família, criado em 2003. O 

Bolsa Família traz uma proposta de unificar os inúmeros programas de transferência 

de renda desenvolvidos no país no âmbito municipal, estadual e federal. Foi nesse 

período também que a Renda de Cidadania proposta por Suplicy foi sancionada, 

pelo Presidente da República. Além disso, em janeiro de 2004, foi criado o Ministério 

de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, substituindo o Ministério da 

Assistência Social e o Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate 

à Fome, constatando-se nesse período um aumento significativo no orçamento 

anual destinados aos programas de transferência de renda. (Silva, 2010) 

 

2.2. Breve abordagem do debate nacional sobre Programas de 

Transferência de Renda  

 

Em meio a esses momentos importantes que compõem a trajetória histórica 

dos Programas de Transferência de Renda no Brasil, foi traçado um debate denso e 

rico sobre o assunto no país. Um de seus maiores defensores é o Senador Eduardo 

Suplicy que aponta esses programas como possibilidade concreta, simples e 
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objetiva, garantindo o direito mais elementar do ser humano, que é o direito à vida, 

através de sua participação na riqueza socialmente produzida.  

No âmbito internacional desse debate constata-se que o desenho tradicional 

do Welfare State – seguro social constituído pela contribuição dos que se encontram 

inseridos no mercado formal de trabalho, e pela assistência social, constituída por 

serviços e auxílios sociais direcionados a segmentos da sociedade em dificuldade – 

não respondem mais às novas manifestações da “questão social”. É colocado em 

pauta a necessidade de se renovar os programas sociais, dando destaque aos 

Programas de Transferência de Renda como mecanismos de enfrentamento à 

pobreza e ao desemprego, que na conjuntura atual apresentam-se ampliados em 

sua face estrutural. (Silva, Yazbek e Giovanni, 2011) 

Quanto à perspectiva nacional sobre Programas de Transferência de Renda 

na atualidade, o debate que tem se desenvolvido no Brasil apresenta orientações 

político-ideológicas e motivações diferenciadas. Desta forma, são dois os tipos de 

orientações que tem inspirado o debate das experiências brasileiras no âmbito dos 

Programas de Transferência de Renda.  

Uma dessas orientações é a concepção de Transferência de Renda como um 

programa compensatório e residual, que tem por fundamento pressupostos 

liberais/neoliberais naturalizadores do desemprego e da exclusão social, além de ter 

como objetivo a manutenção dos interesses do mercado. Nesse sentido, esses 

programas orientados por essa concepção, visam  

 

 

garantir a autonomia do indivíduo como consumidor, atenuar os efeitos 
mais perversos da pobreza e da desigualdade social, sem considerar o 
crescimento do desemprego e a distribuição de renda, tendo como 
orientação a focalização na extrema pobreza, para que não ocorra 
desestímulo ao trabalho. O impacto é, necessariamente, a reprodução de 
uma classe de pobres, com garantia de sobrevivência no limiar de uma 
determinada Linha de Pobreza. (Silva, Yazbek e Giovanni, 2011, p. 42-43) 

  

 

A outra orientação tem a concepção de que a Transferência de Renda é um 

programa orientado pelo critério de Cidadania Universal e tem como fundamento 

pressupostos redistributivos. Nesse sentido, o programa de transferência de Renda 
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pautado por essa orientação visa a autonomização do indivíduo, pois ao se orientar 

por uma focalização positiva é capaz de incluir a todos que necessitam do benefício, 

ou seja, os cidadãos em geral, e além de garantir uma vida mais digna para todos, 

alcança o impacto esperado que é a inclusão social.  

No entanto, a experiência brasileira na implementação de muitos programas 

de transferência de renda, a maioria deles no âmbito municipal iniciados em 1995, 

tinham na sua proposta original uma perspectiva de redistribuição da riqueza 

socialmente produzida. Porém, na prática, com a ampliação desses programas, 

acabaram se desenvolvendo numa perspectiva embasada em pressupostos 

liberais/neoliberais. Dessa forma, não se observa grandes resultados no que tange a 

superação da manutenção das desigualdades sociais, não havendo impactos 

relevantes sobre a interrupção do ciclo vicioso de reprodução da pobreza, além de 

continuar a manutenção de um segmento de pobres em situação de indigência ou 

de mínima sobrevivência.  

Em síntese, ao se caracterizar e identificar o debate nacional sobre 

Programas de Transferência de Renda hoje, é importante ressaltar que o mesmo se 

situa no contexto do desmonte do Sistema Brasileiro de Proteção Social que se 

encontra sob a hegemonia do projeto neoliberal, em caminho contrário ao da 

universalização dos direitos sociais proposta pela Constituição Federal de 1988. 

Além disso, o crescimento do desemprego e o retrocesso dos direitos sociais podem 

ser considerados “eixos polarizadores da conjuntura que vem sustentando o debate 

e a prática dos Programas de Transferência de Renda no Brasil” (Silva, Yazbek e 

Giovanni, 2011, p. 46). Todavia, a realidade desses programas na atualidade não se 

trata mais de uma utopia, como se pensava nas origens do debate, mas eles tem se 

realizado devido ao processo de transformações de conteúdo e administração em 

que foi submetido o Sistema Brasileiro de Proteção Social no decorrer dos anos, e 

que precisam ser melhor analisados em seus alcances e limites e em sua dimensão 

quantitativa e qualitativa.  

 

 

 

 



40 

 

2.3. Programas Nacionais de Transferência de Renda 

  

Desde 2001, o Governo Federal tem se proposto a desenvolver o que se 

denomina de “Rede de Proteção Social” direcionada à população pobre do país. 

Nesse processo articula programas compensatórios com outras políticas estruturais 

na área da saúde, educação e trabalho. Nesse sentido, os programas nacionais de 

transferência de renda se constituem o eixo desse Sistema de Proteção Social, 

destacando-se entre eles: o Benefício de Prestação Continuada (BPC); o Programa 

de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI); o “Bolsa-Escola”, Programa Nacional de 

Renda Mínima, vinculado à Educação; o Bolsa-Alimentação, o Auxílio-Gás e o 

Cartão-Alimentação que em 2003 foram unificados juntamente com o Bolsa-Escola 

formando o Bolsa-Família, durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva.  

Nessa secção deste capítulo desenvolveremos uma caracterização dos 

programas nacionais de transferência de renda de mais destaque no país, sendo 

eles o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e o Programa Bolsa-Família (PBF). 

     

2.3.1 Benefício de Prestação Continuada (BPC) 

 

Segundo o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), 

o Benefício de Prestação Continuada (BPC) é um programa nacional de 

transferência de renda que transfere mensalmente o valor monetário de um salário 

mínimo a pessoas idosas a partir de 65 anos de idade e a pessoas portadoras de 

deficiência, consideradas incapacitadas para a vida independente e para o trabalho 

e que comprovem não possuírem meios para garantir o próprio sustento, nem tê-lo 

garantido por sua família.   

O BPC teve sua implementação iniciada em 1996, sendo já previsto pela 

Constituição Federal de 1988, no artigo 203, assegurado pela Lei Orgânica de 

Assistência Social (LOAS) – Lei n. 8.742, de 7 de dezembro de 1993 – nos artigos 

21 e 22, e regulamentado pelo Decreto n. 1.744 de 11 de dezembro de 1995, 

passando a ser concedido somente em janeiro de 1996. 

Sobre a organização e gestão desse benefício o MDS diz que 



41 

 

 

 

a gestão do BPC é realizada pelo Ministério de Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome (MDS), por intermédio da Secretaria Nacional de 
Assistência Social (SNAS), que é responsável pela implementação, 
coordenação, regulação, financiamento, monitoramento e avaliação do 
benefício. A operacionalização é realizada pelo Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS). Os recursos para o custeio do BPC provêm do 
Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS). O direito ao benefício está 
amparado também na Lei 10.741/03, que institui o Estatuto do Idoso. (Site 
MDS)  

 

 

Para se ter direito ao benefício o sujeito deve, além de não ter meios para 

garantir sua subsistência e nem sua família, se enquadrar nos seguintes critérios: 

possuir renda familiar mensal per capta inferior a ¼ do salário mínimo e não estar 

vinculado a nenhum regime de previdência social. O benefício pode ser pago a mais 

de um membro da família, desde que se enquadrem nos requisitos acima citados.  

A cada dois anos o benefício é reavaliado, através da cooperação das 

Secretarias Estaduais e Municipais de Assistência Social. Nesse processo o mesmo 

pode ser cortado a partir do momento em que o beneficiário recuperar sua 

capacidade laborativa, no caso de pessoas portadoras de alguma deficiência, 

alterando então suas condições socioeconômicas, ou no caso de morte do 

beneficiário, não havendo o direito de pensão por morte para os seus dependentes.  

Foi promulgado em 26 de setembro de 2007 o novo Decreto nº. 6.214 que 

passa a regulamentar o BPC, mantendo as mesmas características básicas do 

benefício no que se refere a transferência monetária no valor de um salário mínimo 

à pessoa com deficiência e à pessoa idosa, que a partir desse decreto passou sua 

idade mínima de 70 para 65 anos ou mais.  

Com esse novo decreto o BPC passa a fazer parte da proteção social básica 

no âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, constitutivo da Política 

Nacional de Assistência Social e integrado às demais políticas setoriais, “visa ao 

enfrentamento da pobreza, à garantia da proteção social, ao provimento de 

condições para atender contingências sociais e à universalização dos direitos 

sociais, nos moldes definidos no parágrafo único do art. 2º da Lei nº 8.742, de 1993” 

(Decreto n. 6. 214, art. 1º, parágrafo 2º).  
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O Decreto n. 6. 214 é o que regulamenta o BPC atualmente e segundo Silva, 

Yazbek e Giovanni (2011) ele trouxe algumas importantes inovações que foram: 

 

 

considerar a perícia médica, mas também a social para a avaliação da 
deficiência e do grau de incapacidade; garantia explícita do 
acompanhamento do beneficiário e de sua família pelo SUAS, de modo a 
oportunizar a inserção destes à rede de serviços socioassistenciais e a 
outras políticas setoriais (Decreto n. 6.214, art. 37), representando o 
reconhecimento de que a transferência monetária é em si insuficiente para 
atender aos objetivos propostos, e a instituição do Programa Nacional de 
Monitoramento e Avaliação do BPC, evidenciando uma visão mais ampla 
das revisões do Benefício, que foram previstas e realizadas com 
dificuldades a cada dois anos. (Silva, Yazbek e Giovanni, 2011, p. 114) 

 

 

2.3.2 O Programa Bolsa Família 

 

O Programa Bolsa Família (PBF) é o maior programa de transferência de 

renda em implementação atualmente no país assumindo centralidade no Sistema 

Brasileiro de Proteção Social. O PBF foi instituído pela Medida Provisória n. 132, de 

20 de outubro de 2003, transformada na Lei n. 10.836, de 9 de janeiro de 2004, 

sendo regulamentado pelo Decreto n. 5.209, de 17 de setembro de 2004. 

O PBF é um programa estratégico de transferência direta de renda com 

condicionalidades, que beneficia famílias em situação de pobreza e pobreza 

extrema, o qual situa-se no âmbito da Estratégia Fome Zero2 possuindo os 

seguintes objetivos:  

 

 

combater a fome, a pobreza e as desigualdades por meio da transferência 
de um benefício financeiro associado à garantia do acesso aos direitos 
sociais básicos – saúde, educação, assistência social e segurança 
alimentar; promover a inclusão social, contribuindo para a emancipação 

                                                 
2
 A Estratégia Fome Zero é um Programa estratégico constituído por um conjunto de políticas governamentais e 

não-governamentais, que tem como propósito principal erradicar a fome e a desnutrição no país. Os principais 

programas da Estratégia são: Bolsa Família; Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE); Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF); Programa de Aquisição de Alimentos da 

Agricultura Familiar (PAA); Programa de Construção de Cisternas; Restaurantes Populares e Centros de 

Referência de Assistência Social (CRAS). 
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das família beneficiárias, construindo meios e condições para que elas 
possam sair da situação de vulnerabilidade em que se encontram. (Silva e 
Lima, 2010, p.37) 

 

 

Em estudos feitos durante o período de transição do Governo Fernando 

Henrique Cardoso para o Governo Luiz Inácio Lula da Silva foi desenvolvido, no 

terceiro trimestre de 2002, estudo sobre os programas sociais em andamento na 

época traçando um diagnóstico relevante para o processo de unificação dos 

Programas de Transferência de Renda no Brasil. Esse estudo destacou os 

seguintes problemas: 

 

 

existência de programas concorrentes e sobrepostos nos seus objetivos e 
no seu público-alvo; ausência de uma coordenação geral dos programas, 
propiciando desperdício de recursos, além se insuficiência de recursos 
alocados; ausência de planejamento gerencial dos programas e dispersão 
de comando em diversos Ministérios; incapacidade no alcance do público 
alvo conforme os critérios de elegibilidade estabelecidos pelos programas. 
(Silva, 2008, p. 34-35) 

 

 

Diante desse diagnóstico foi criado o Bolsa Família, em outubro de 2003, a 

fim de ampliar recursos para os programas já desenvolvidos, elevar o valor 

monetário dos benefícios, melhorar o atendimento ao usuário e combater esses 

problemas de sobreposição de objetivos e concorrência entre os programas. A 

proposta inicial de unificação desses programas pelo PBF se restringiu a quatro 

programas federais: Bolsa-Escola, Bolsa-Alimentação, Auxílio Gás e Cartão 

Alimentação. Mais adiante foi integrado ao PBF também o Programa de Erradicação 

do Trabalho Infantil (PETI), além de outros programas situados no âmbito estadual e 

municipal através de Termo de Cooperação, que envolve a integração de programas 

pactuados com o PBF ou a complementação do valor monetário pago às famílias 

pelo PBF. (Silva, 2008) 

A gestão do Bolsa Família ocorre de forma partilhada havendo uma divisão 

de responsabilidades entre a União, Estados e Municípios, sendo este último 

responsável pela implementação descentralizada através de “assinatura do Termo 
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de Adesão, pelo qual o município se compromete a instituir comitê ou conselho local 

de controle social e a indicar o gestor municipal do programa” (Silva e Lima, 2010, p. 

38).  

Os critérios de elegibilidade do PBF pretendem atender famílias 

extremamente pobres que possuam renda per capta mensal de até R$ 70,00, 

independentemente de sua composição familiar e idade dos membros da família. 

Além disso, pretendem alcançar também famílias pobres que possuam renda per 

capta mensal entre R$ 70,01 e R$ 140,00, desde que estejam inseridos nesse 

núcleo familiar gestantes, nutrizes ou crianças e adolescentes de 0 a 17 anos de 

idade. A seleção das famílias que receberão o benefício é feita mediante a inserção 

das informações coletadas dessas famílias pelo município no Cadastro Único para 

Programas Sociais. Esse cadastro é um instrumento de coleta de dados do governo 

para identificar todas as famílias de baixa renda existentes no país.   

Para se receber o benefício é levado em conta a renda mensal per capta da 

família e o número de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos. Segundo o MDS o 

benefício mínimo é de R$ 32,00 e o máximo de R$ 306,00 sendo quatro os tipos de 

benefício oferecidos pelo PBF: 

 

 

Benefício Básico (R$ 70,00, pagos apenas a famílias extremamente 
pobres, com renda per capta igual ou inferior a R$ 70,00); Benefício 
Variável (R$ 32,00, pagos pela existência na família de crianças de zero a 
15 anos – limitado a cinco crianças por família); Benefício Variável 
Vinculado ao Adolescente (BVJ) (R$ 38,00, pagos pela existência na 
família de jovens entre 16 e 17 anos – limitado a dois jovens por família); e 
Benefício Variável de Caráter Extraordinário (BVCE) (valor calculado caso 
a caso). (...) O meio de identificação do beneficiário é o Cartão Social 
Bolsa Família. O cartão é magnético e personalizado, emitido para o 
responsável familiar. É utilizado para o saque integral dos benefícios em 
toda a rede da Caixa Econômica Federal. (Site MDS) 

 

 

É importante ressaltar que as famílias têm liberdade na aplicação do dinheiro 

recebido e podem permanecer recebendo o benefício enquanto houver a 

manutenção dos critérios de elegibilidade e o cumprimento adequado das 

condicionalidades do programa. Nesse sentido, para reforçar a participação das 

famílias, o PBF instituiu o que se chama de condicionalidades no campo da saúde, 
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educação e assistência social. Dessa forma, cada família para permanecer no 

programa deve assumir o compromisso de manter os filhos em idade escolar 

devidamente matriculados com uma porcentagem mínima de presença, manter a 

freqüência regular de crianças de 0 a 7 anos aos postos de saúde acompanhando 

também o cartão de vacinação, e na área da assistência social manter crianças e 

adolescentes com até 15 anos em risco ou retirados do trabalho infantil pelo PETI, 

participando dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) com 

freqüência mínima de 85% da carga horária mensal, além de manterem seus 

cadastros atualizados junto ao Cadastro Único para Programas Sociais. Essas 

condicionalidades são acompanhadas pelos municípios e informadas 

sistematicamente ao MDS. 

Segundo o site do MDS acessado em 26 de setembro de 2011, o número de 

famílias beneficiárias hoje pelo PBF é de 12.805.037, tendo um repasse acumulado 

de R$ 10.981.349.140,60 até o mês de agosto de 2011. Esses números 

demonstram como o PBF ampliou seu alcance desde sua origem, pois começou em 

2003 beneficiando uma faixa de 3,6 milhões de famílias com um orçamento anual de 

4,3 bilhões de reais e hoje atende seu alcance triplicou tanto no número de famílias 

beneficiárias quanto no seu orçamento. 

Diante dessa trajetória do PBF é importante desenvolver um debate crítico 

sobre o real alcance do programa na vida dessas famílias, já que o programa 

avançou bastante desde seu lançamento em 2003, além disso, é necessário 

questionar e debater também alguns aspectos do programa que devem ser revistos, 

como por exemplo, a renda como único indicador social para seleção das famílias. 

Esses e outros questionamentos serão abordados no decorrer do próximo item 

desse trabalho.    
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3. O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA: UMA ANÁLISE DE SUA ATUAÇÃO NO 

COMBATE À POBREZA 

 

 

3.1. Análise dos Impactos e Alcances do PBF 

 

Analisar a implementação do Programa Bolsa Família no Brasil requer 

desenvolver um esclarecimento sobre a focalização dos programas de transferência 

de renda no país, pois se configura em questão central no debate e implementação 

dos mesmos.  

Neste trabalho focalização é entendida como o direcionamento de programas 

e recursos voltados para certos grupos populacionais, considerados em situação de 

vulnerabilidade no conjunto da sociedade. Numa perspectiva de contraposição sobre 

a focalização de políticas sociais, Pereira (2003) defende a não discriminação do 

acesso dos cidadãos a bens e serviços públicos, pois a autora considera a 

focalização como princípio antagônico à universalização dos direitos sociais, no 

sentido que o Estado acaba restringindo sua atuação no campo da proteção social 

ao orientar-se pela concepção de pobreza absoluta e não relativa.  Além disso, 

Pereira (2003) destaca alguns mecanismos de controle de políticas sociais 

focalizadas, como por exemplo, constrangedores e vexatórios testes de meio para 

comprovar pobreza, fraude, condicionalidades e contrapartidas, estigmatização e 

culpabilização do individuo por sua situação. Nesse sentido, a autora concebe essas 

políticas sociais focalizadas como residuais e não como investimento, atuando de 

forma mais excludente do que na perspectiva de inclusão, já que os eleitos à essa 

“inclusão” tem seus direitos sociais básicos submetidos a condicionalidades e 

contrapartidas exigidas pelos governantes, responsáveis pela manutenção da 

pobreza. 

O conceito de focalização adotado nesse trabalho, já citado anteriormente, 

compreende que a sociedade capitalista tem inerente a seu sistema de produção a 
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expropriação e exploração, que geram situações de desigualdade em diferentes 

níveis, o que demandam do Estado ações que venham reparar e garantir níveis 

mínimos de condições de vida e civilizatórios de convivência a uma determinada 

população. É nesse contexto que o Estado, direcionado pela lógica neoliberal, passa 

a desenvolver ações restritamente no âmbito da proteção social e que são voltadas 

a determinados segmentos populacionais considerados vulneráveis no conjunto da 

sociedade. Sobre isso, Silva (2010) desenvolve uma crítica analisando que esse tipo 

de focalização se mostra residual, 

 

 

orientado pela justiça de mercado, que direciona as políticas sociais tão 
somente para os segmentos que se encontram à margem dos processos 
econômicos integradores, subordinando-as à política econômica, 
desvinculando-as dos direitos sociais e tornando-as discriminatórias, 
estigmatizantes e geradoras de desvios. O entendimento é de que os que 
foram historicamente marginalizados da igualdade de oportunidades 
tenham o direito a recursos e a serviços que os recoloquem num patamar 
de dignidade, ou seja, a referência é a justiça social. Por outro lado, a 
garantia de políticas sociais universais, como educação e saúde, deve ser 
direito fundamental de todos. (Silva, 2010, p. 67) 

 

 

Desta forma, a concepção de focalização defendida por Silva (2010) é a de 

perspectiva progressista/distributiva, que a autora denomina de discriminação 

positiva. Segundo a autora,  

 

 

essa perspectiva, concentrada nas necessidades sociais e não na 
rentabilidade econômica requer complementaridade entre a política social 
e a política econômica, com a centralidade na responsabilidade social do 
Estado; demanda ampla cobertura; boa qualidade dos serviços; estruturas 
institucionais adequadas; pessoal qualificado e cobertura integral das 
populações-alvo dos programas. Nessa concepção, a focalização não se 
opõe a universalização. Podemos falar de universalização relativa na 
medida em que toda a população-alvo que demanda atenção deve ser 
incluída. (Silva, 2010, p. 67) 

      

 

Nesse sentido, o debate que gira em torno do Programa Bolsa Família 

encontra na focalização tema central para se compreender o Programa, assim como 
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analisá-lo em sua eficiência, avanços e impactos na vida da população que é 

beneficiada pelo mesmo, ou seja, de que forma essa focalização nas famílias pobres 

e extremamente pobres tem modificado e transformado a qualidade de vida dessa 

população no Brasil. 

 

3.1.1. Os impactos sobre a desigualdade e pobreza 

 

Segundo estudo realizado por Soares et al. (2007), comparando o período de 

meados dos anos 1990 até meados da primeira década do século XXI observou-se 

uma queda da desigualdade social no Brasil, baseando-se no Índice de Gini3, umas 

das medidas de desigualdades mais usadas em todo mundo, identificou-se um 

declínio de 2,8 pontos no Brasil durante esse período, o que significa uma redução 

de aproximadamente 5% da desigualdade no país.  

Sobre esse resultado Soares et al. (2007) analisa que a redução da 

desigualdade no país durante esse período teve inúmeras causas. Porém, deve-se 

destacar a presença dos programas de transferência de renda como participantes 

desse processo, devido a sua boa focalização e, especificamente, no caso do Bolsa 

Família, por ser um programa massivo.  

Segundo Barros et al (2007), em outro estudo, foi observado no período de 

2001 a 2005 um aumento da renda anual no Brasil de somente 0,9% beneficiando 

mais a população pobre. Em contrapartida, o índice de crescimento da renda dos 

10% e dos 20% mais ricos da população foi negativo (-0,3% e -0,1%, 

respectivamente). Nesse sentido, identificou-se que enquanto o crescimento da 

renda dos 10% mais pobres foi de 8% ao ano, a dos mais 10% mais ricos declinava 

em 0,3% ao ano. Além disso, foi detectado que durante esse quadriênio que a renda 

dos 50% mais pobres cresceu 3,7% ao ano, e a renda média dos 50% mais ricos 

cresceu apenas 0,4% ao ano.  

                                                 
3
  O Índice de Gini é uma medida de concentração ou desigualdade usualmente utilizada para analisar a 

distribuição de renda, mas que pode ser utilizada para medir o grau de concentração de qualquer distribuição 

estatística. No decorrer deste trabalho o Índice de Gini será utilizado para medir o grau de desigualdade existente 

na distribuição de indivíduos no Brasil segundo a sua renda domiciliar per capta. Seu valor varia de 0, quando 

não há desigualdade sendo a renda de todos iguais, a 1, quando a desigualdade é máxima sendo apenas um 

indivíduo o detentor de toda a renda da sociedade.   
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Dessa forma, esses números contribuíram para o declínio do Índice de Gini 

em 4,6% durante esse período. Assim, pela primeira vez no Brasil foi detectado que 

a pobreza foi reduzida em decorrência, principalmente, da redução da desigualdade 

verificando que os índices de pobreza e extrema pobreza diminuíram 4,5%, cada 

um, durante o período de 2001 a 2005. No entanto, mesmo com esse declínio, a 

pobreza ainda continuou sendo agravada com a concentração desigual de renda ao 

observar-se o rendimento médio mensal familiar das famílias mais ricas e mais 

pobres no Brasil durante o período posterior ao da pesquisa.  

Considerando as causas desse declínio da desigualdade e pobreza durante 

os anos de 2001 e 2005, os estudos citados anteriormente indicam como fatores 

contribuintes desse processo os programas de transferência de renda, o 

crescimento real do salário-mínimo, a estabilidade da economia e dos benefícios da 

previdência social.  

Segundo Barros et al. (2006), o declínio da pobreza e da pobreza extrema, 

nesse período, deveu-se quase que exclusivamente à diminuição do grau de 

desigualdade de renda. Para o autor, é possível diminuir a pobreza e a pobreza 

extrema mesmo não havendo crescimento econômico, pois segundo ele isso é 

possível quando se diminui a desigualdade de renda entre pobres e ricos. Soares et 

al. (2006) destacou também o impacto dos programas de transferência de renda 

sobre a desigualdade e a pobreza no Brasil durante o período de 1994 a 2004, 

analisando os resultados positivos do PBF e do BPC que juntamente com as 

aposentadorias e pensões vinculadas ao piso previdenciário, foram responsáveis 

pela queda de 7% na pobreza e na indigência durante o período estudado. Analisou-

se também que na possibilidade da não existência desses programas, “a proporção 

de extremamente pobres seria de 19%; e de pobres, 38%, em vez dos 12% e 31% 

observados, respectivamente, em 2004” (Soares et al., 2006, p.30). 

Através desse estudo foi destacado também que os programas que 

transferiam um salário-mínimo para as famílias pobres, como por exemplo, o BPC, 

geravam mais impacto na redução da pobreza, enquanto o PBF, por transferir renda 

variável e bem abaixo do salário-mínimo, mostrava maior impacto na redução da 



50 

 

desigualdade, devido seu caráter massivo. Na conclusão de seu estudo, Soares et 

al. (2006) analisa que  

 

 

todas as transferências de renda promovem a redução da pobreza. Em 
razão dos valores transferidos, o BPC, as pensões e as aposentadorias do 
piso de um salário mínimo são capazes de retirar as famílias da indigência 
e da pobreza; os demais programas de transferência de renda melhoram a 
situação das famílias sem, no entanto, serem suficientes para retirar todas 
elas da pobreza. Em outras palavras, enquanto o BPC e aposentadorias e 
pensões do piso têm impacto claro sobre a incidência e a intensidade da 
pobreza – as demais transferências têm efeito forte apenas sobre a 
intensidade da pobreza – algo importante, mas que contribui pouco para 
alterar a proporção de pobres na população. (Soares et al., 2006, p.39) 

 

 

Em estudos mais recentes realizados pelo IPEA (2009) sobre a desigualdade 

e a pobreza metropolitanas durante a crise internacional, considerando as seis 

principais regiões metropolitanas do país, observou-se que entre janeiro (0, 514) e 

junho (0, 493) de 2009, o Índice de Gini teve uma queda de 4,1%, sendo 

considerada a mais alta queda desde 2002. Segundo o mesmo estudo foi detectado 

que houve uma queda na taxa de pobreza de 26,8% durante o período de março de 

2002 a junho de 2009, ou seja, saíram aproximadamente 4 milhões de brasileiros da 

condição de pobreza, de 18,5 milhões de pessoas em março de 2002 para 14,4 

milhões em junho de 2009. Nesse sentido, o resultado esperado pelo estudo em 

relação ao aumento da pobreza num contexto de crise não ocorreu como o 

esperado, mesmo diante da diminuição dos postos de trabalho nesse período a 

pobreza não aumentou, a hipótese é que a transferência monetária do governo aos 

pobres tenha contribuído para essa realidade.  

Em síntese, baseando-se por esses estudos deve-se registrar que os 

programas de transferência de renda, de fato, têm contribuído para a redução dos 

índices de desigualdade e pobreza no Brasil, principalmente na redução da pobreza 

extrema, diminuindo de certa forma as privações de vida dessas famílias 

beneficiárias. No entanto, ainda se mostram insuficientes para tirá-las da situação de 

pobreza, na maioria dos casos. Porém, considerando o contexto dos programas de 

transferência de renda, verifica-se que o BPC e a Previdência Social Rural, por 

exemplo, mesmo sendo direcionados para o indivíduo e não para a família e 
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atendendo um público bem inferior ao do PBF, apresentam um valor bem mais 

elevado de recursos distribuídos do que o Bolsa Família, face ao valor do benefício 

ser de um salário mínimo, bem mais elevado. Nesse sentido, de acordo com 

estudos do IPEA, esses programas geram um maior impacto na redistribuição de 

renda e na redução da pobreza no país, se comparados com o PBF, e sobre ele 

Jaccoud (2009) finaliza seu estudo afirmando que mesmo com sua 

  

 

ampla cobertura (...) e sua boa focalização, reconhecida em diversos 
estudos e avaliações pode-se sustentar a hipótese de que o baixo valor do 
benefício não esteja permitindo a saída de um número expressivo de 
beneficiários da situação de indigência. (Jaccoud, 2009, p. 24)  

 

 

3.1.2. Os impactos sobre a segurança alimentar e nutricional 

 

Um dos aspectos mais destacados no processo de avaliação do Bolsa 

Família é a questão da segurança alimentar e nutricional das famílias, já que um dos 

objetivos do programa é garantir o direito à alimentação adequada a essas famílias 

por meio do valor monetário transferido a elas. Em estudo realizado sobre o impacto 

do PBF no Brasil foi observado que as famílias beneficiárias destinam seus gastos 

primeiramente ao consumo de alimentos, depois aos itens de educação e finalmente 

ao consumo de vestuário infantil (Cedeplar/UFMG, 2007).  

Sobre essa pesquisa Silva (2010) afirmou que   

 

 

após o recebimento do BF, aumentou o consumo de alimentos nas 
famílias, embora tenham se verificado mudanças diferenciadas em cada 
região, com a variação conforme hábitos alimentares. Nesse sentido, o 
estudo concluiu que as mudanças na alimentação das famílias, a partir do 
recebimento do benefício do BF, acompanharam a tendência nacional 
identificada por pesquisas de orçamento familiar realizadas pelo IBGE no 
que se refere ao aumento do consumo de proteínas de origem animal, leite 
e seus derivados, aumento no consumo de biscoitos, óleos e gorduras, 
açúcares e alimentos industrializados, com aumento em menor proporção 
no consumo de vegetais e hortaliças. (Silva, 2010, p. 94) 
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Desta forma, observou-se um aumento no consumo de alimentos de maior 

densidade calórica e menor valor nutritivo na dieta das famílias, o que contribuiu 

para o excesso de peso e obesidade que favoreceram doenças provocadas por 

essa distorção alimentar na vida de seus componentes. Outra conclusão do estudo 

se refere à regularidade do repasse do benefício possibilitando o planejamento de 

gastos, o que também modificou o padrão de consumo das famílias. Porém, foi 

observado também que mesmo ocorrendo o aumento da quantidade e variedade 

dos alimentos, após o recebimento do benefício, a situação da Escala de 

Insegurança Alimentar (IA) ainda é alta. Nesse sentido, é evidente que apesar da 

importância do PBF na melhora das condições de vida das famílias, o Programa 

ainda não é suficiente para garantir índices satisfatórios de segurança alimentar, 

devido ao nível de pobreza estrutural em que as famílias estão inseridas. Sobre 

essa pobreza estrutural Silva (2010, p. 95) analisa que a mesma “limita as famílias 

no acesso a bens públicos básicos, como esgoto e atendimento à saúde, que 

interferem diretamente nas taxas de insegurança alimentar, sendo, portanto, 

necessárias outras políticas públicas”.   

Ainda sobre essa questão da segurança alimentar e nutricional dos 

beneficiários do PBF, foi relatada por Silva et al. (2007) e realizada pelo MDS, 

pesquisa de opinião nas 27 unidades da federação durante o período de 1 a 18 de 

março de 2006 destacando os seguintes resultados: 94,2% das crianças brasileiras 

realizava três ou mais refeições por dia, destacando-se entre elas o almoço. Das 

crianças beneficiárias pelo PBF, 84% delas realizavam uma dessas refeições na 

escola. Sobre a suficiência/insuficiência da quantidade de alimentos consumidos 

pela criança, 54,8% dos beneficiários consideraram suficientes a quantidade de 

alimentos que consumiam e 45,2% consideraram insuficientes. Segundo a pesquisa 

entre aqueles que consideraram suficientes a quantidade de alimentos consumidos 

pelas crianças 63,8% residiam na região sul, 58,9% na região sudeste, 56,5% na 

região centro-oeste, 50,4% na região norte e o mais baixo percentual de 

compreensão de que a quantidade de alimento consumida pelas crianças era 

suficiente foi de 44,6% entre os beneficiários da região nordeste. Em relação à 

disponibilidade de alimentos antes da inserção no PBF, 87,5% dos beneficiários 

disseram que os alimentos do domicílio terminavam antes de terem dinheiro para 
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reposição dos mesmos e após a integração dessas famílias no Programa esse 

número baixou para 82,6%, ou seja, houve uma redução de 5,7% nessa realidade. 

Observou-se também nessa pesquisa uma diferença significante na questão sobre 

se alguma pessoa na casa deixou de comer ou comeu menos porque não havia 

comida suficiente, pois antes da inserção dessas famílias no PBF essa realidade era 

presente na vida de 58,3% deles e após o recebimento do benefício esse número 

baixou para 48,6%, havendo uma queda brusca de 17,4% nessa realidade. Sobre a 

satisfação das famílias quanto a melhoria da qualidade e variedade dos alimentos 

após o recebimento do benefício, 18,7% disseram que melhorou muito, enquanto 

66,9% disseram que apenas melhorou, totalizando um índice de satisfação de 

85,6%. Este número ainda melhorou quando perguntado às famílias sobre a 

variedade de alimentos, 73,3% disseram que a dieta melhorou muito e 26,7% 

disseram que apenas melhorou, totalizando um grau de satisfação de 100%. Outro 

número expressivo foi registrado na redução de 53,3% na situação de insegurança 

alimentar grave, configurada na duração de alimentos na unidade familiar por menos 

de uma semana, pois antes do recebimento do benefício 34,9% encontravam-se 

nesta situação e após a inserção no Programa esse número baixou para 16,1%. Os 

mesmos dados também ressaltaram uma taxa de 97,2% para o aumento da 

condição de segurança alimentar plena, que diz respeito a duração de permanência 

de quatro semanas do alimento na unidade familiar, pois antes do programa essa 

prevalência era de 10,9% e após o recebimento do benefício passou para 21,5%. 

Analisando essas informações levantadas Silva (2010) conclui que  

 

 

o BF está transferindo parcela expressiva da população brasileira para a 
área da segurança alimentar, o que, porém, ocorre na proporção em que 
se eleva a faixa do valor monetário recebido, de modo que um expressivo 
contingente de famílias pobres ainda convive com a condição de 
insegurança alimentar. (Silva, 2010, p. 96)       
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3.1.3. Os impactos sobre a educação 

 

A educação é uma questão central nos programas de transferência de renda 

na América Latina e especificamente no caso do PBF, sob a justificativa de que 

alguns estudos mostram que o retorno econômico para crianças que continuam 

freqüentando escola são relativamente grandes e contribuem para o rompimento do 

ciclo vicioso da pobreza em que estão inseridas. Em relação ao PBF a freqüência 

escolar é obrigatória para crianças de 6 a 15 anos de idade, sendo uma 

condicionalidade para a permanência da família no Programa.  

Em pesquisa realizada em 2007 (Cedeplar/UFMG, 2007) buscou analisar-se 

indicadores individuais de educação de crianças de 7 a 14 anos de idade, 

observando-se que em relação à freqüência escolar, os beneficiários do PBF 

comparados a grupos de beneficiários de outros programas, como o PETI por 

exemplo, apresentaram menor freqüência à escola, tendo um resultado mais 

positivo quando comparados em relação ao grupo de não beneficiários nas regiões 

Sudeste, Sul e Nordeste. Em relação à evasão escolar foi observado um diferencial 

significativo e favorável ao PBF, na medida em que os beneficiários do Programa 

apresentaram uma menor evasão em relação ao grupo dos não beneficiários. Um 

número maior de evasão por parte dos beneficiários do PBF foi observado somente 

entre os homens da região Norte e Centro-Oeste, quando comparados em relação 

ao grupo de beneficiários de outros programas. E finalmente sobre a questão da 

progressão foi observado em relação aos beneficiários do PBF resultados positivos, 

evidenciando uma maior aprovação somente entre as mulheres das regiões Sul e 

Sudeste, quando comparadas ao grupo de beneficiários de outros programas. 

Porém, foram apresentados também diferenciais negativos e significativos sobre o 

PBF ao indicarem uma menor aprovação de crianças e adolescentes de famílias 

beneficiárias do Programa quando comparados ao grupo de não beneficiários. 

 Em outra pesquisa realizada por Soares, Ribas e Osório (2007) foi 

identificado que o PBF teve um resultado positivo em relação a freqüência escolar, 

observando que a probabilidade de ausência no mês anterior à pesquisa era de 

3,6% menor entre as crianças de famílias beneficiadas pelo PBF. Além disso, 

identificaram também que a evasão escolar era 1,6% maior entre crianças de 
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famílias não beneficiárias, no entanto, as crianças de famílias beneficiadas pelo PBF 

apresentaram 4% mais probabilidade de repetirem de ano.   

 Nesse sentido, os autores da pesquisa ressaltaram que é necessário cautela 

na interpretação dos dados da pesquisa, pois esses programas de transferência 

condicionada de renda 

  

 

tendem a levar de volta às escolas estudantes que haviam evadido ou que 
nunca haviam freqüentado escolas. Assim, é até de se esperar que a 
distorção entre idade série seja maior, e que os resultados de testes sejam 
em média piores, se esses estudantes são mais freqüentes no grupo das 
famílias beneficiadas. Ressalva-se que muito provavelmente esses 
resultados são em parte causados pela não adequação do sistema 
educacional para receber esses alunos, e que intervenções do lado da 
oferta são necessárias para corrigir esses problemas. (Soares, Ribas e 
Osório, 2007, p. 6) 

 

 

Dessa forma, esses estudos apontam para duas constatações relevantes no 

que se refere à política de transferência de renda associada a uma política 

estruturante, que nesse caso é a educação. Se por um lado as crianças do PBF 

estão evadindo menos, ou seja, permanecendo no sistema escolar, pode estar 

ocorrendo num primeiro momento a diminuição da aprovação, por serem crianças 

com determinados limites no ambiente familiar. Por outro lado, é ressaltado que a 

permanência das crianças no ambiente escolar não é suficiente para promover o 

rompimento com a pobreza, pois esse processo demanda “um ensino de boa 

qualidade e outras atenções que só serão alcançadas com a melhoria geral das 

condições de vida das famílias” (Silva, 2010, p. 99).      

  

3.1.4. Os Impactos sobre a saúde 

 

As condicionalidades do PBF no campo da saúde se referem principalmente 

à vacinação de crianças menores de 7 anos de idade e ao  acompanhamento de 

mulheres na faixa de 14 a 44 anos, e se porventura forem gestantes ou nutrizes, a 

realização do pré-natal e acompanhamento da saúde do bebê e da mãe.  
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Em pesquisa realizada pela Cedeplar/UFMG (2007) foram observados 

impactos do PBF no campo da saúde, sendo um deles referente à cobertura vacinal. 

Nesse item os beneficiários do PBF não apresentaram nível de melhor cobertura 

quando comparado aos grupos de beneficiários de outros programas e daqueles 

que não estavam inseridos em nenhum programa de transferência de renda, 

somente apresentaram um melhor resultado em relação a posse do cartão da 

criança. Nesse sentido, esse resultado mostrou que as diferenças na proporção de 

crianças vacinadas do PBF se revelaram desfavoráveis ou não significativas em 

relação às crianças dos outros grupos de comparação. Sobre esse resultado o 

estudo aponta alguns fatores que podem ser responsáveis por essa realidade, 

dentre eles estão: 

 

 

a falta de informação sobre os benefícios alcançados com a vacina, os 
custos de deslocamento até os postos de saúde, os custos de 
oportunidade na medida em que o tempo alocado para receber o serviço 
de saúde representa uma redução das horas de trabalho e dificuldades de 
acesso. (Cedeplar/UFMG, 2007, p. 17)  

 

 

Nesse sentido, uma forma do governo combater esses fatores e promover o 

incentivo à imunização e à saúde preventiva aos grupos sociais menos favorecidos 

é estabelecer condicionalidades em programas sociais, porém, de acordo com o 

resultado desse estudo essa estratégia não se mostrou muito eficiente, já que os 

beneficiários do PBF não mostraram grandes diferenças na cobertura de vacinação 

em relação aos outros grupos de comparação.  

Quanto à avaliação do pré-natal, foi considerada a gestante que realizou o 

número mínimo de consultas condicionado ao mês da gestação na data da pesquisa 

e foi observada uma cobertura inferior a 5% do número total de mulheres, sendo 

considerada uma cobertura bastante pequena. A pesquisa indicou também que os 

resultados desse item não foram representativos para nenhum dos outros grupos de 

comparação e nem mesmo quando estimado para o Brasil como um todo para 

qualquer corte de renda.   
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3.1.5. Os Impactos sobre o trabalho 

 

Em pesquisa realizada pelo Centro de Desenvolvimento e Planejamento 

Regional de Minas Gerais Cedepalr/UFMG (2007) procurou-se analisar as 

diferenças entre os beneficiários do PBF e os grupos de comparação em relação à 

condição de ocupação – proporção de adultos que trabalhou no último mês que 

antecedeu a pesquisa –, e em relação à procura de trabalho (proporção de adultos 

que procurou trabalho no último mês). Nesse sentido, a pesquisa buscou analisar se 

o programa cria incentivos negativos ao trabalho, provocando a diminuição da 

participação da força de trabalho de homens e mulheres no mercado de trabalho. 

Sobre esse aspecto os resultados se mostraram favoráveis apontando 

diferenças positivas em relação a proporção de adultos ocupados no domicílio, 

observando-se uma maior participação dos beneficiários do PBF no mercado de 

trabalho quando comparados àqueles que não recebiam nenhum benefício, sendo 

registrado diferenciais de 3,1% para extremamente pobres e 2,6% para pobres.    

   

3.2. Avaliação do PBF segundo os beneficiários do programa no 

município de Macaé/RJ 

 

No intuito de desenvolver uma análise sobre a avaliação que os beneficiários 

do Programa Bolsa Família fazem sobre a sua inserção no programa e o que foi 

modificado em suas condições de vida após o recebimento do benefício, foi 

elaborada entrevista com perguntas abertas e fechadas, a fim de colaborarem na 

coletagem das informações para análise da perspectiva dos beneficiários quanto ao 

PBF. É necessário ressaltar que a avaliação realizada pelos usuários nessas 

entrevistas não retratam o cenário global e nem opiniões iguais de todas as famílias 

beneficiárias no município de Macaé, ou seja, esta é uma pesquisa por amostragem 

realizada com oito beneficiários do PBF que, no entanto, revelam de alguma 

maneira suas idéias, opiniões, perspectivas e resultados que o PBF tem gerado na 

vida de suas famílias. 
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Dos oito beneficiários entrevistados todas eram do sexo feminino e três delas 

eram chefes de família, responsáveis pela provisão da renda da casa, morando na 

residência somente elas e os filhos. Quando perguntadas sobre como aplicavam o 

benefício do Bolsa Família os itens mais citados foram com material escolar e 

hortifruti, além disso algumas responderam que também gastam com alimentação 

bruta, pagamento de contas, vestuário e lanche para as crianças. Neste sentido, foi 

verificado que a aplicação do benefício é direcionada mais para a alimentação. 

 

Entrevistados Aplicação do benefício (PBF) 

A Hortifruti, material escolar, 

produtos de higiene pessoal. 

B Hortifruti, vestuário, laticínios, 

biscoito. 

C Alimentação bruta. 

D Hortifruti, material escolar, 

laticínios, biscoito. 

E Contas, alimentação bruta. 

F Alimentação bruta, material 

escolar, vestuário. 

G Material escolar, laticínios, 

biscoito. 

H Material escolar, contas, hortifruti, 

laticínios.  

 

Quanto à variedade/qualidade dos alimentos ter melhorado nas casas após o 

recebimento do benefício as respostas foram bem aproximadas, das oito pessoas 

entrevistadas 4 responderam que esta realidade melhorou pouco, 3 disseram que 

melhorou e apenas uma relatou que melhorou muito. Sobre a duração dos alimentos 
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na casa após o recebimento do benefício 100% das beneficiárias responderam que 

os alimentos estão durando apenas um pouco mais, não houve muita diferença, 

uma delas até revelou que pede para seus filhos fazerem o máximo de refeições na 

escola para que os alimentos da casa durem um pouco mais.  

Quando perguntadas sobre a qualidade do ensino das escolas em que seus 

filhos encontram-se matriculados o resultado se mostrou favorável, como mostra a 

tabela seguir. 

 

Avaliação da qualidade do ensino segundo os beneficiários 

Péssimo 12,5% 

Ruim 0% 

Razoável 25% 

Bom 50% 

Muito Bom 12,5% 

 

De acordo com a tabela o resultado se mostrou positivo, no sentido de que 

mais da metade das entrevistadas se mostraram satisfeitas com o ensino das 

escolas em que seus filhos encontram-se matriculados. A entrevistada que 

considerou péssimo o ensino da escola, afirmou que há muita violência no ambiente 

escolar em que seus filhos estudam, revelando que já houve um episódio de furto 

dentro da escola com objetos de seus filhos, além de ser uma área de grande 

vulnerabilidade e risco social devido à forte presença do tráfico de drogas naquela 

região. A pesquisa também revelou que 100% dos filhos em idade escolar estavam 

devidamente matriculados, não sendo verificado nenhum caso de evasão escolar 

nessas famílias.  

Na área da Saúde foi observado que 100% das mães possuíam os cartões de 

vacina de todos os seus filhos, estando com todos eles em dia. Além disso, todas as 

entrevistadas afirmaram fazer os acompanhamentos exigidos pelo PBF na área da 
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Saúde, como por exemplo, pesagem das crianças de 0 a 6 anos, pré-natal e etc., 

ressaltaram ainda que antes mesmo do PBF já tinham o costume de fazer esse 

acompanhamento. Sobre a qualidade dos serviços de saúde oferecidos no 

município 37,5% consideraram péssimo, 25% razoável e 37,5% de boa qualidade. 

Nesse sentido, a pesquisa apresentou um resultado aparentemente contraditório, no 

sentido de que o mesmo número de beneficiárias consideraram os serviços de 

saúde de péssima e boa qualidade. No entanto, as entrevistadas que consideraram 

esses serviços péssimos e razoáveis revelaram que os mesmos não atendem suas 

necessidades, apontando como fatores responsáveis por essa insatisfação a 

demora tanto para o atendimento quanto para a marcação de uma consulta, o 

atendimento impessoal e superficial dos médicos, a falta de prioridade no 

atendimento para idosos, gestantes e mães com crianças de colo. Uma das 

beneficiárias ainda revelou que já teve que marcar exames para o filho que havia 

nascido prematuro pelo plano de saúde privado da mãe, pois não conseguiu vaga 

através do serviço público de saúde do município.  

Em relação a questão do trabalho foi observado que dos 16 adultos 

contabilizados nas famílias que participaram da entrevista 10 trabalham e dentre 

eles 3 trabalham de carteira assinada e 7 como autônomos, trabalhando por conta 

própria. Nesse sentido, a pesquisa revela o grande índice de beneficiários que 

encontram-se inseridos no mercado informal de trabalho. Ainda sobre essa questão, 

ao serem perguntadas sobre o incentivo do PBF à procura de trabalho, 7 

responderam que se sentem motivadas a procurarem emprego no mercado formal 

de trabalho, pois o benefício que recebem do PBF não é suficiente para sustentar a 

família. Apenas uma beneficiária disse que não se sentia motivada pelo programa a 

procurar um emprego melhor, somente ela sinalizou que não percebia nenhuma 

ação do programa que facilitasse essa oportunidade. O que foi observado nessa 

pergunta foi que as entrevistadas sempre respondiam como se elas tivessem esse 

incentivo de si mesmas e não do programa, já que em seus entendimentos essa era 

uma responsabilidade delas e o bom êxito nessa procura também, ou seja, se elas 

estavam sem emprego naquele momento seria única e exclusivamente “culpa” delas 

por não terem os estudos completos, por não terem procurado o suficiente e etc., 

revelando então uma culpabilização de si mesmas por encontrarem-se naquela 

situação.  
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Sobre a melhora das condições de vida das famílias entrevistadas 62,5% 

responderam que melhorou pouco e 37,5% responderam que melhorou bastante. 

No entanto, todas as beneficiárias reconheceram que o benefício ainda era 

insuficiente para oferecer uma mudança significativa nas condições de vida de suas 

famílias. A maioria delas respondeu que a mudança mais visível foi na área da 

alimentação, pois a qualidade dos alimentos melhorou, os alimentos tem durado um 

pouco mais, elas tem comprado mais lanche para as crianças, coisas que as 

crianças gostam, como exemplo, biscoito recheado, iogurte, leite, achocolatados e 

etc. Uma das beneficiárias revelou que todo mês no dia do pagamento do benefício 

ela leva as crianças ao supermercado para fazerem compras e deixa eles 

escolherem algumas coisas que ele gostam, quando chega à noite eles fazem um 

grande lanche que as crianças adoram, esse hábito já se tornou presente na vida 

dessa família depois que passaram a receber o benefício. 

Na pergunta final, sobre qual era opinião delas sobre o programa e se o 

mesmo tem sido suficiente no combate à pobreza no país, não havia uma opinião 

muito aprofundada sobre o assunto, e sobre a opinião delas em relação ao PBF as 

respostas foram bem objetivas, como bom, muito bom, ótimo, péssimo. Mas, de uma 

forma geral, as entrevistadas reconheceram que o PBF tem sido algo bom para a 

realidade de vida de suas famílias, não no sentido de eliminar todos os problemas 

sociais que fazem parte de seu cotidiano, mas de alguma forma tem ajudado numa 

melhora, principalmente, da alimentação dos filhos.  A questão da alimentação foi 

citada por todas elas, afirmando que nessa área o benefício tem sido muito utilizado. 

Uma das entrevistadas em resposta à pergunta disse que o benefício tem diminuído 

a pobreza, pois tanto ela quanto outras pessoas, que ela conhece, e que recebem o 

benefício, tem se alimentado melhor, tem vestido roupas melhores, mais bonitas e 

de melhor qualidade. Nesse sentido, a visão de melhora da pobreza para essas 

beneficiárias se mostrou muito restrita à melhora da alimentação e do vestuário das 

crianças.  

Diante dessa constatação durante a entrevista surgiu uma nova pergunta 

sobre o significado de pobreza na opinião das entrevistadas. Logo, foi observado 

nas respostas das beneficiárias uma visão de pobreza limitada à questão da fome, 

da alimentação e do possuir ou não bens materiais, somente uma entrevistada citou 

para a questão da pobreza outros elementos importantíssimos na definição da 
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mesma que são: falta de saneamento básico, falta de estrutura das instituições de 

saúde e etc.. Nesse sentido, o entendimento de pobreza para a maioria dessas 

mulheres se apresentou fragmentado, baseado somente no viés da fome, sem 

nenhum entendimento sobre a amplitude estrutural que a pobreza possui 

envolvendo não somente a fome, mas a violência, a falta de saneamento básico, o 

desemprego e etc..    

Diante das informações coletadas desenvolvemos uma análise dessas 

entrevistas, a fim de compreender a avaliação que os beneficiários do PBF do 

município de Macaé/RJ fazem do programa e de sua influência na vida de suas 

famílias. Porém, cabe ressaltar que não há a pretensão de tomar essas informações 

coletadas como opinião de todas as famílias beneficiárias do município, mas por ser 

uma pesquisa por amostragem, utilizar esses resultados no desenvolvimento da 

análise proposta pelo objeto desse trabalho. 

Um dos aspectos principais destacados por essa pesquisa está relacionado à 

utilização do benefício numa proporção maior no consumo de alimentos, seguida de 

material escolar e vestuário. Nesse sentido, os resultados obtidos nessa entrevista 

com os beneficiários do município de Macaé/RJ apenas confirmaram o que já havia 

sido destacado na pesquisa nacional realizada pelo Cedeplar/UFMG (2007), na 

constatação de que a maior parte dos recursos recebidos do PBF são utilizados no 

consumo de alimentos. Além disso, foi verificado também que as entrevistadas se 

mostraram satisfeitas com a melhora da variedade/qualidade dos alimentos na casa 

depois que começaram a receber o benefício, mostrando uma correlação positiva 

com a pesquisa do Cedeplar/UFMG (2007) que também destacou uma satisfação de 

100% dos entrevistados nesse quesito.   

Em relação à qualidade dos serviços de saúde não houve muita diferença na 

avaliação feita pelas beneficiárias de Macaé quando comparadas com a pesquisa 

nacional sobre o item relacionado à posse do cartão de vacina dos filhos. Nesse 

caso, 100% das mães responderam ter e estar com o cartão em dia, demonstrando 

um resultado bem parecido com o da pesquisa nacional em que nesse quesito os 

beneficiários do PBF demonstraram um resultado melhor. Quanto à avaliação da 

qualidade dos serviços de saúde prestados às beneficiárias, mais da metade 

responderam que está entre péssimo a razoável, demonstrando então, certa 

insatisfação das entrevistadas com a área da Saúde no município. No entanto, 
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apesar dessa avaliação desfavorável as entrevistadas afirmaram realizar 

disciplinadamente os acompanhamentos da saúde exigidos pelo PBF. Já na área da 

educação elas avaliaram a qualidade do ensino das escolas de forma positiva.  

Em relação ao trabalho a pesquisa realizada com as beneficiárias do 

município de Macaé demonstrou que mais da metade dos adultos residentes nos 

domicílios participantes estavam trabalhando, desmistificando um pouco a idéia que 

se tem de que o recebimento do benefício desestimula o ato de trabalhar na vida 

dessas pessoas, fazendo com que elas se acomodem. Tanto os números quanto os 

argumentos dos entrevistados mostraram que a maioria deles tem o desejo de 

conseguir um emprego melhor, que pague um salário razoável, pois consideram o 

benefício do PBF muito baixo e insuficiente para sustentar a família.   

 De uma forma geral, de acordo com as respostas das beneficiárias de Macaé 

quando perguntadas sobre a sua opinião a respeito do PBF e de sua eficiência no 

combate a pobreza, demonstraram satisfação em relação ao programa, no entanto, 

consideraram ainda que o valor do benefício é muito baixo para mudar, de fato, a 

vida das pessoas. Nesse sentido, fica evidente que o PBF teve um alcance 

significativo nas necessidades imediatas dessas famílias, mas ainda não é suficiente 

para combater a pobreza em sua amplitude estrutural e multidimensional.  

 

3.3.  Problematizando algumas questões centrais do PBF  

   

Diante de todo o trabalho desenvolvido até aqui é inevitável afirmar que o 

PBF é o principal e mais abrangente programa de proteção social do país na 

atualidade tendo como objetivo reduzir a desigualdade e a pobreza. No entanto, o 

PBF apresenta problemas estruturais significativos e questões centrais que devem 

ser problematizadas, questões essas que atuam diretamente na eficiência do 

enfrentamento à pobreza no país. 

Uma das questões centrais mais importantes que giram em torno do PBF é a 

articulação do Programa com políticas estruturantes como Saúde e Educação, ou 

seja, é necessário analisar se de fato essa relação tem se realizado de forma 

eficiente na vida das famílias beneficiárias do PBF. Nesse sentido, é importante 
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lembrar que a simples obrigatoriedade de freqüência à escola e aos postos de 

saúde para realizar os acompanhamentos exigidos como condicionalidades não são 

suficientes para alterar a pobreza. É necessário acima de tudo ampliar, democratizar 

e melhorar os sistemas educacionais municipais e estaduais, assim como o sistema 

público de saúde, para que isso ocorra eficientemente. Pode-se tomar como 

exemplo dessa realidade o que foi observado durante a entrevista confirmando a 

falta de articulação entre essas Políticas, através da falta de qualidade da prestação 

dos serviços havendo uma dificuldade de todos em relação à marcação de 

consultas, ao recebimento de um atendimento de qualidade, à falta de recursos 

materiais, como por exemplo, remédios que quase nunca estão disponíveis na rede 

pública de saúde, falta de professores em algumas escolas e etc.. 

Ainda sobre a articulação do PBF com a Educação, por exemplo, como 

estratégia de enfrentamento à pobreza foi analisado por Silva, Yazbek e Giovanni 

(2011) que 

 

 

a obrigatoriedade de freqüência à escola não é suficiente para alterar o 
quadro educacional das futuras gerações e, consequentemente, alterar a 
pobreza. Essa exigência implica na expansão, na democratização e na 
melhoria dos sistemas educacionais estaduais e municipais. Não basta a 
criança estar matriculada e freqüentando a escola. O ensino precisa ser de 
boa qualidade e estar em consonância com as demandas da sociedade 
contemporânea. Esse aspecto exige encaminhamentos também na Política 
Educacional brasileira, que vai além do campo específico dos Programas 
de Transferência de Renda.  (Silva, Yazbek e Giovanni, 2011, p. 209) 

 

 

Além de apresentar essa dificuldade de articulação com Políticas 

Estruturantes, o PBF também apresenta problemas na articulação com outros 

programas sociais que estão em desenvolvimento, como por exemplo, postos de 

saúde, creches, programas de capacitação ou intermediação de trabalho e etc.. O 

que tem se observado é o não atendimento, ou o atendimento insatisfatório dos 

beneficiários encaminhados a esses programas. O que ocorre na prática é que a 

articulação do PBF com programas da área da educação, saúde e trabalho, por 

exemplo, não promovem condições concretas para que essa articulação se efetive. 

Na verdade, para que tal articulação ocorresse seria necessário priorizar e 
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democratizar os programas e serviços sociais básicos, alterando então o quadro 

conjuntural contemporâneo e abrindo espaço para uma política de crescimento 

econômico, de geração de emprego e de distribuição de renda articulada à Política 

Social.  

Segundo Silva, Yazbek e Giovanni (2011) 

 

 

não basta que a criança ou o jovem seja retirado da rua ou do trabalho 
precoce para ir à escola. É necessário que se tenha escola de boa 
qualidade para todos. Isto é, articular programas de transferência 
monetária com serviços e programas sociais básicos significa também 
elevar o padrão e democratizar o acesso desses programas e serviços 
para toda a população que deles necessite. (Silva, Yazbek e Giovanni, 
2011, p. 210)  

 

 

Além dessas questões enfrentadas pelo PBF, outro problema estrutural que 

merece destaque é a adoção do critério de elegibilidade baseado somente na renda, 

a fim de definir as famílias pobres e extremamente pobres que serão inseridas no 

programa. Além de se basear num corte de renda muito baixo, esse critério não leva 

em conta o caráter estrutural e multidimensional da pobreza, excluindo do programa 

muitas famílias que também passam por inúmeras dificuldades, mas que não terão 

acesso ao benefício, devido ao critério da renda. Além disso, tem-se verificado que o 

benefício monetário transferido às famílias é extremamente baixo sendo insuficiente 

para produzir impactos satisfatórios na ultrapassagem da linha da pobreza por essas 

famílias. 

Outro aspecto a ser considerado sobre o PBF é o seu poder de focalização. 

Segundo Soares et al. (2007) o PBF tem evidenciado um alto grau de focalização na 

população pobre e extremamente pobre, no entanto, de acordo com Silva, Yazbek e 

Giovanni (2011) ao problematizarem questões sobre programas de transferência de 

renda afirmam que 

 

 

Considerando o número de famílias atendidas a partir dos critérios de 
elegibilidade restritivos fixados, grande contingente de famílias brasileiras 
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pobres ainda fica de fora desses programas, o que se agrava, se 
considerarmos as limitações em termos de recursos financeiros e humanos 
e as deficiências da gestão pública da maioria dos municípios brasileiros, 
responsáveis pela implementação desses programas. (Silva, Yazbek e 
Giovanni, 2011, p. 212) 

 

 

Silva (2010) analisa a potencialidade e a defasagem da focalização do PBF 

ressaltando os seguintes embates: 

 

 

dificuldades para o desenvolvimento de mecanismos e critérios justos e 
capazes de alcançar toda a população-alvo de um determinado programa, 
sendo, no caso brasileiro, agravado pelo tamanho do território, diversidade 
das realidades econômica, social e política dos municípios, além da cultura 
patrimonialista, do favor e do desvio, com tendências ao favorecimento de 
parentes, amigos e correligionários. (Silva, 2010, p. 105) 

 

 

Ainda sobre a questão da focalização Maria das Graças e Silva (2010) em 

seu estudo sobre a questão ambiental e o desenvolvimento sustentável desenvolve 

a idéia de que o PBF se configura num mecanismo que ao combater a pobreza 

favorece o desenvolvimento sustentável.  Segundo a autora, com a influência 

neoliberal através das privatizações dos serviços públicos, da mundialização do 

capital, da mercantilização dos serviços, da refilantropização, da responsabilidade 

social por parte das empresas e etc., o Brasil adotou essas saídas como 

mecanismos de implementação do ideário da sustentabilidade. Na verdade, esse 

ideário tem sido adotado por todo o mundo capitalista na tentativa de forjar um 

desenvolvimento econômico e tecnológico que não agrida tanto ao meio ambiente, 

porém, sabe-se que não é isso que realmente ocorre. Sobre esse assunto, a 

Agenda 21 global dedicou um de seus 40 capítulos à questão do combate à 

pobreza. Nesse texto a pobreza é tida como complexa e multidimensional, originada 

nacional e internacionalmente, e seu enfrentamento não pode se dar 

uniformemente, por isso é necessário que cada país adote programas específicos 

para combatê-la. O texto afirma que uma boa estratégia de combate à pobreza é 

requisito básico para a existência do desenvolvimento sustentável.  Segundo Silva 
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(2010) houve um avanço na questão da concepção de pobreza por parte dos 

capitalistas ao se reconhecer o caráter estrutural e multidimensional da mesma.  

Nesse sentido, um dos mecanismos criados no Brasil em prol da 

sustentabilidade foram os programas de transferência de renda, mais 

especificamente, o Programa Bolsa Família. Segundo Silva (2010) os programas de 

transferência de renda são tidos como mecanismos para propiciar esse 

desenvolvimento sustentável no sentido de que a focalização na população pobre 

através do PBF, por exemplo, é reconhecida como mecanismo necessário e 

positivo, a fim de “fornecer a ambiência macroeconômica adequada à 

implementação do desenvolvimento sustentável” (Silva, 2010, p. 191). Nesse 

sentido, Silva (2010) considera o PBF como elemento importante no debate sobre o 

desenvolvimento sustentável, pois na análise da autora o programa se configura 

num mecanismo que participa dessa iniciativa neoliberal de se construir um 

desenvolvimento sustentável, ou seja, um desenvolvimento que atenda tanto aos 

interesses capitalistas, quanto às necessidades de bem estar da população, ao 

mesmo tempo em que diminui os efeitos negativos que esse desenvolvimento traz 

sobre o meio ambiente. Assim, o pensamento neoliberal segue na direção da 

focalização e seletividade, além da privatização da proteção social. Segundo a 

autora 

 

 

este movimento de supercapitalização incide, progressiva e 
ostensivamente, sobre as políticas sociais, a fim de converter o mercado 
em espaço único de satisfação das necessidades dos trabalhadores, 
reduzindo os campos de intervenção do Estado: a socialização dos custos 
com a reprodução da força de trabalho esvai-se, progressivamente, dando 
lugar à esfera privada. (Silva, 2010, p. 193) 

 

 

Nesse sentido, o Brasil passa a promover uma melhor distribuição da riqueza 

por meio de políticas compensatórias como o PBF, por exemplo, articulando a ele 

programas de geração de emprego e renda, concebendo um conjunto de políticas 

econômicas que mantenham a consistência macroeconômica. A exemplo disso, tem 

se observado o grande impacto que o PBF tem causado no consumo das famílias 

beneficiadas. O aumento desse consumo tem possibilitado a essas pessoas o 
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acesso a bens e serviços essenciais, além de aquecer a economia, sobretudo das 

pequenas cidades do país.  No entanto, todo esse processo tem ocorrido sem se 

problematizar o contexto em que este está inserido, ou seja, fundamentado numa 

dinâmica societária concentradora e excludente.   

Outra problematização que deve ser feita a respeito do PBF é sobre se seus 

objetivos tem realmente sido alcançados. Se por um lado, o programa tem 

alcançado resultados positivos em relação ao aumento da freqüência às aulas, a 

diminuição da evasão escolar, à progressão de série, a retirada de crianças das ruas 

e do trabalho infantil e etc., por outro há que se analisar até que ponto persistirão 

essas mudanças, já que essas melhorias tem sido identificadas durante o período 

de permanência dessas famílias no PBF.  Nesse sentido, é necessário avaliar o 

alcance do programa inclusive depois do desligamento das famílias do PBF e por 

quanto tempo, a fim de analisar sua eficiência no processo de emancipação dessas 

famílias.  

É necessário ressaltar também sobre o PBF que estudos realizados tem 

evidenciado um declínio da pobreza e da desigualdade social no Brasil 

principalmente em 2004 e 2005. Em seu estudo, Soares (2006) têm associado 

essas mudanças à estabilidade da moeda, à recente diminuição do desemprego e 

aos Programas de Transferência de Renda, devido à sua expansão e maior 

focalização na população pobre, todavia, esse estudo revelou também que o PBF 

tem sido capaz de apenas melhorar as condições de vida dessas famílias, sem, no 

entanto, retirá-las do nível de pobreza em que estão inseridas. Nesse sentido, o 

mesmo estudo apontou que somente os programas de transferência de renda que 

transferem um salário mínimo por pessoa como o BPC, por exemplo, demonstram 

um impacto significativo na redução da pobreza e desigualdade no país. 

Finalizando esse debate é necessário esclarecer que mesmo apresentando 

inúmeros avanços, o PBF evidencia possibilidades e limites em seu processo de 

implementação. Segundo estudos realizados, uma das possibilidades reais desse 

programa é a aquisição ou ampliação de uma renda, ainda que muito baixa, para 

famílias que encontram-se num patamar de pobreza extrema, permitindo a elas um 

pequeno alívio imediato nas suas precárias condições de vida. Além disso, outra 

possibilidade que o PBF aponta é a inclusão progressiva, mesmo que, a longo 

prazo, das crianças e adolescentes dessas famílias que são requisitados à 
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freqüentarem a escola, postos de saúde, a saírem da rua ou do trabalho, 

possibilitando assim a elevação do grau de escolaridade desses indivíduos, a fim de 

que se supere a baixa média dos sete anos alcançados. No entanto, é importante 

ressaltar que essa possibilidade está condicionada a transformações no sistema 

educacional brasileiro, com a melhoria do ensino e da sustentabilidade dos 

programas sociais.    

Quanto aos limites que o PBF apresenta, um dos mais significativos está 

relacionado ao significado que este programa confere à pobreza, ou seja, o PBF 

limita a pobreza ao déficit de renda, não considerando as determinações estruturais 

geradoras da mesma. Nesse sentido, o debate que envolve o PBF acaba se 

restringindo à intervenção social e às melhorias imediatas das condições de vida 

dos pobres. O que se percebe é que essa é uma estratégia política que procura 

manter e controlar a pobreza enquanto potencializa a legitimação do Estado, ao 

mesmo tempo em que mantém um segmento populacional de pobres na linha de 

sobrevivência e que estão inseridos num ciclo de consumo marginal. Dessa forma, o 

que se percebe é que questões fundamentais como a concentração de propriedade 

e a extrema desigualdade social, tão evidentes na sociedade brasileira, são 

secundarizadas através da ilusão de que a pobreza pode ser erradicada 

simplesmente mediante programas de transferência de renda.   

Finalmente, ainda que o PBF esteja envolvido por inúmeros limites, cabe 

ressaltar que a contribuição do programa tem sido de grande relevância para as 

famílias e seus membros beneficiados, pois tem fomentado possibilidades concretas 

de melhorias nas condições imediatas de vida de grande parte da população, que 

até então não dispunham de qualquer tipo de renda. Porém, não se pode deixar de 

afirmar que o programa ainda não é suficiente para combater a pobreza de fat, já 

que a mesma possui dimensões estruturais e o seu combate não pode ser dado 

através de um único programa de transferência de renda, mas da articulação de 

várias ações na área da educação, saúde, trabalho e etc. Nesse sentido, não se 

deve eliminar a importância do PBF para a melhoria das condições de vida das 

famílias beneficiárias, porém, é evidente que o mesmo ainda não é suficiente para 

combater a pobreza em sua dimensão estrutural.    
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 

Utilizando-se de referenciais teóricos, da observação realizada por 

aproximadamente dois anos no PBF durante parte do período da graduação e 

através das entrevistas realizadas com alguns beneficiários do programa, 

concluímos que o PBF, de fato, tem sido um programa de destaque no âmbito do 

Sistema Brasileiro de Proteção Social, como mecanismo prevalente no combate à 

pobreza no país. Porém, concluímos também que o mesmo ainda que apresentando 

uma boa focalização na população pobre e extremamente pobre, se mostra 

ineficiente no combate à pobreza em sua dimensão estrutural, causando somente 

uma pequena melhora nas condições imediatas de vida das famílias.  

Durante o decorrer desse TCC abordamos questões centrais a respeito da 

“questão social”, como por exemplo, sua associação ao processo de produção 

capitalista e seus desdobramento no decorrer da história, seguindo o pressuposto 

de que o processo de produção capitalista remete mais a relações sociais entre 

sujeitos, do que a produção de bens materiais em si. Nesse sentido, no decorrer da 

história esse processo que vem se desenvolvendo, através da evolução dos meios 

de produção e da relação entre capital e trabalho, evidencia relações entre classes 

sociais antagônicas gerando contradições. Essas contradições se configuram no 

desemprego estrutural, na precarização e flexibilização das relações de trabalho, na 

pobreza e etc., ou seja, se apresentam como manifestações da “questão social” que 

se mostram de formas diferentes no decorrer da história.  

Na contemporaneidade a “questão social” tem assumido novas formas, nesse 

contexto de mundialização e financeirização do capital. Nessa conjuntura tem 

ocorrido diversas mudanças, como exemplo: a adesão da lógica da financeirização 

da economia que atinge principalmente os países periféricos. Cabe ressaltar que 

essa lógica tem se desenvolvido com o apoio dos Estados Nacionais, por isso o 

ideário neoliberal tem direcionado as ações desses Estados, a fim de satisfazer os 
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interesses do capital propondo a redução de despesas, dos gastos sociais, dos 

atendimentos, dos meios financeiros, materiais e humanos, desencadeando um 

amplo processo de privatização da coisa pública. Além disso, ocorreram mudanças 

também na esfera da produção que passou por um momento de transição do padrão 

fordista-taylorista para a acumulação flexível ocasionando inúmeras transformações 

no mundo do trabalho. Essas transformações se evidenciam na expansão do 

trabalho assalariado no setor de serviços, na heterogeneização do trabalho, no 

surgimento de uma subproletarização intensificada que se apresenta por meio da 

expansão do trabalho parcial, temporário, subcontratado, precário, “terceirizado” e 

obviamente do desemprego estrutural. Nesse sentido, a “questão social” na 

contemporaneidade se apresenta de forma associada ao capital fetiche que conduz 

à banalização do humano, à descartabilidade, vai muito além da miséria, pobreza e 

exclusão, pois evidencia uma subordinação do humano às coisas, evidenciando 

uma alienação e invisibilidade do trabalho social e dos sujeitos que o realizam.  

No Brasil a “questão social” se apresenta com algumas peculiaridades na 

contemporaneidade, devido ao próprio processo de desenvolvimento histórico em 

que o país se desenvolveu sempre mesclando elementos arcaicos com elementos 

novos. Seu processo de industrialização foi presidido por uma burguesia que não 

tinha uma orientação democrática e nacionalista, mas era marcada pela 

universalização dos interesses de sua classe a toda a nação. Cabe ressaltar ainda 

que o Estado foi participante ativo nesse processo conferindo a essa burguesia 

mecanismos coercitivos, a fim de imobilizar a participação política da sociedade civil, 

construindo uma rede de relações autoritárias entre o Estado e a sociedade. Nesse 

sentido, caracterizada pelos clientelismos, coronelismos, e pela política do favor a 

cidadania no Brasil segue ainda subordinada a essa burguesia que hoje atua em 

prol do ideário neoliberal, o que reconfigura a “questão social” no país. As novas 

formas da “questão social” no caso brasileiro se evidenciam através das 

transformações no mundo do trabalho, da precarização das relações de trabalho, da 

perda dos padrões de proteção social dos trabalhadores e dos setores mais 

vulnerabilizados da sociedade, da pobreza devido ao grande nível de concentração 

de renda verificado no país, do sucateamento do espaço público, da 

refilantropização da “questão social” e etc.  
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Diante dessa conjuntura caótica que inclui o desemprego estrutural, 

constituído por uma massa de indivíduos “sobrantes” para a sociedade, o Estado 

propõe um sistema de proteção social que venha suprir minimamente de forma 

institucionalizada, vicissitudes de ordem biológica ou social que possam colocar em 

risco parte ou a totalidade dos membros de uma sociedade. O Sistema Brasileiro de 

Proteção Social na contemporaneidade tem se caracterizado, principalmente a partir 

da década de 1990, como um sistema fortemente meritocrático, clientelista e 

corporativista. Com a entrada do Brasil na economia globalizada, seguindo a lógica 

do capital ao satisfazer os interesses do mercado, todas as conquistas alcançadas 

na década de 1980 no âmbito da universalização dos direitos sociais passam a ser 

duramente combatidas, passando o Estado a se dedicar mais no desenvolvimento 

de políticas públicas focalizadas na pobreza e extrema pobreza. Dessa forma o 

Sistema Brasileiro de Proteção Social, nesse período, é caracterizado por políticas 

compensatórias, residuais e desassociadas da política de desenvolvimento 

econômico, gerando ainda mais a concentração de renda e a manutenção de uma 

economia voltada para a informalidade.  

Nesse contexto, os Programas de Transferência de Renda ainda não 

possuíam um debate de visibilidade no país. Porém, foi nessa mesma década que 

esses programas começaram a ter destaque no âmbito da proteção social. 

Atualmente,  o Programa Bolsa Família é o programa que transfere valor monetário 

de maior alcance e visibilidade no país, sendo um mecanismo prevalente de 

combate à pobreza no âmbito do Sistema de Proteção Social. Nesse sentido, quanto 

ao debate que envolve esses programas entendemos que os mesmos são 

programas compensatórios e residuais, baseados em fundamentos 

liberais/neoliberais que naturalizam o desemprego e a exclusão social, além de 

serem mantenedores dos interesses do mercado. Além disso, não se observa 

resultados significativos no que diz respeito à superação das desigualdades sociais, 

não havendo impacto relevante na ruptura do ciclo vicioso da reprodução da 

pobreza.      

Analisando o PBF e sua eficiência no combate à pobreza, nos delimitamos 

em compreender esse êxito ou não através de resultados de pesquisas realizadas 

no âmbito nacional com a população usuária desse programa e de outros, além de 

utilizarmos também entrevista com beneficiárias do município de Macaé, a fim de 
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analisarmos os impactos e alcances, possibilidades e limites do PBF na vida dessas 

famílias. 

Diante dos resultados pesquisados nesse trabalho concluímos que os 

Programas de Transferência de Renda foram um dos fatores que contribuíram para 

a diminuição da desigualdade no país nos últimos anos. Dessa forma, a pobreza 

também diminuiu devido à diminuição da desigualdade. Porém, a mesma ainda se 

mostra prevalente devido à desigualdade de renda existente entre pobres e ricos. O 

que se conclui a respeito do impacto do PBF em relação à pobreza é que o mesmo 

não é suficiente para tirar suas famílias beneficiárias da condição de pobreza, ainda 

que melhore as condições imediatas de vida das mesmas, somente os benefícios de 

programas que transferem um salário mínimo são capazes de retirar famílias da 

pobreza e indigência. 

Os impactos do PBF verificados na área da segurança alimentar e nutricional 

tem se mostrado razoáveis, pois o benefício tem ajudado as famílias a planejarem 

melhor seus gastos com alimentação. É importante lembrar também que o benefício 

do PBF tem sido direcionado, primeiramente, ao consumo de alimentos pela maioria 

das famílias. Em relação à educação, os resultados mostraram que as crianças do 

PBF estão freqüentando mais as escolas comparadas às crianças que não fazem 

parte de nenhum programa e estão evadindo menos. Porém, cabe ressaltar que tal 

participação dessas crianças no ambiente escolar não é suficiente para retirá-las da 

pobreza e oferecer um retorno econômico no futuro, pois isso só será possível 

quando houverem ações do governo de investimento na educação do país, a fim de 

proporcionar aos cidadãos uma educação de qualidade. Em relação à saúde, os 

resultados obtidos em relação à cobertura vacinal das crianças e do 

acompanhamento do pré-natal não se mostraram muito significativos, devido ao fato 

da dificuldade de acesso a esses postos de saúde, dos custos e etc.. Em relação ao 

trabalho, as pesquisas mostraram houve um número significativo de beneficiários 

inseridos no mercado de trabalho formal ou informal, nesse sentido, evidenciou que 

de forma alguma o programa cria incentivos negativos ao trabalho. 

Analisando as opiniões das beneficiárias do PBF de Macaé obtivemos 

resultados equiparados ao das pesquisas realizadas em âmbito nacional. Ainda que 

tenhamos realizado uma pesquisa por amostragem, os resultados se apresentaram 

bem parecidos comprovando uma certa concordância das beneficiárias sobre alguns 
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aspectos do programa. A maioria delas citaram que aplicam a maior parte do 

benefício em consumo de alimentos, demonstraram também satisfação de 100% em 

relação à melhoria da variedade/qualidade dos alimentos após o recebimento do 

benefício. Quanto à qualidade do ensino nas escolas de seus filhos demonstraram 

uma satisfação de mais de 50%, possuem todos os filhos em idade escolar 

devidamente matriculados e freqüentando, sem a presença de casos de evasão 

escolar em nenhuma das famílias entrevistadas. Quanto à saúde, na cobertura 

vacinal as beneficiárias se mostraram atentas possuindo os cartões em dia, em 

relação à qualidade dos serviços de saúde demonstraram uma insatisfação de mais 

de 50%. E finalmente, quanto ao trabalho foi identificado uma alto índice de 

beneficiários no mercado informal de trabalho, demonstrando que o PBF não 

apresenta uma cultura de não incentivo ao trabalho, talvez também não incentive 

diretamente, porém, diante das necessidade que essas famílias enfrentam no seu 

cotidiano e por considerarem o benefício do PBF muito baixo, consideram melhor 

procurarem emprego, ainda que informalmente para sustentarem suas famílias. 

Diante desses resultados, problematizamos algumas questões relacionadas 

ao PBF que são de suma importância para analisar sua eficiência no combate à 

pobreza. Uma das questões de mais relevância nesse debate são as 

condicionalidades, no sentido de que se as famílias cumprirem as condicionalidades 

na educação e saúde, por exemplo, elas terão direito ao benefício e terão maior 

possibilidade de terem um retorno econômico no futuro devido ao grau de 

escolaridade. Porém, nessa situação não se analisa a qualidade que é oferecida 

nesse ensino, se de fato essas crianças tem sido preparadas para um mercado de 

trabalho exigente no âmbito da formação. Além disso, há a questão da qualidade 

dos serviços de saúde que são prestados a esses beneficiários em seu cumprimento 

de condicionalidades. Foi constatado pelos próprios beneficiários que esses serviços 

são precários e não atendem suas necessidades. Nesse sentido, a articulação do 

PBF com outras políticas estruturantes já prevista pelo próprio programa se realizam 

de forma precária e não atuam articuladas de forma a combaterem a pobreza em 

sua dimensão estrutural, pois a mesma não se define somente pelo critério da 

renda, mas envolve outras áreas da vida social como, saúde, educação, trabalho, 

habitação, e etc..  
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Nessa pesquisa pudemos observar também que para os beneficiários do PBF 

o programa tem sido muito relevante para suas vidas, pois tem fomentado a 

possibilidade de melhorarem as condições imediatas de vida dessas famílias. As 

mudanças destacadas pelas beneficiárias se encontram na área da alimentação 

primordialmente, pois a partir do recebimento do benefício aumentou-se a variedade 

e qualidade dos alimentos na casa, além de durarem um pouco mais. Numa opinião 

geral, a relevância do PBF para esses sujeitos se restringe à área da alimentação, 

sendo considerado um programa bom para todos. 

Nesse sentido, diante de todas as bibliografias consultadas, da observação no 

espaço público em que o PBF atua e das entrevistas realizadas com as beneficiárias 

de Macaé/RJ, concluímos que o PBF, de fato, tem sido um programa de grande 

alcance e visibilidade no país, atingindo milhões de famílias no Brasil inteiro e 

colaborando na melhoria das suas condições de vida, principalmente na área da 

alimentação. No entanto, não desconsiderando a importância do programa, 

concluímos também que o mesmo não tem sido suficiente para lidar com a ruptura 

do ciclo vicioso da pobreza no país, sendo necessário um conjunto de ações 

articuladas que tratem da pobreza em sua dimensão estrutural. Essas ações 

implicam na ampliação, democratização e melhoria do Sistema Educacional 

brasileiro, dos serviços de saúde, da oportunidade do trabalho, da Política de 

Habitação e etc., ações que vão além da Política de Transferência de Renda. Logo, 

enquanto isso não ocorre o PBF continuará atuando em prol da manutenção de um 

segmento de pobres e extremamente pobres inseridos num contexto de consumo 

marginal e da repetição do ciclo vicioso da pobreza.   
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ANEXO A 

 

 

Roteiro de entrevista para usuários do Bolsa Família 

 

1- Quantas pessoas moram na sua casa? Quantas crianças e quantos adultos? 

2- Em que você tem aplicado o benefício do PBF? 

3- Quais tipos de alimentos você compra com o benefício do PBF? 

4- Após o recebimento do BF a variedade/qualidade dos alimentos: 

( )Melhorou muito  ( )Melhorou pouco 

( )Melhorou   ( )Não melhorou 

5- A quantidade de alimentos na casa está durando mais após o recebimento do 

PBF ou não? 

6- Como você avalia a qualidade do ensino das escolas que seus filhos estão 

matriculados?  

( ) Péssimo  ( ) Razoável  ( ) Muito bom 

( ) Ruim  ( ) Bom   

7- Quantos filhos em idade escolar estão matriculados? 

8- Algum de seus filhos já evadiu ou está evadido da escola? Por que? 

9- Você possui o cartão de vacina de todos os seus filhos? 

10- Os cartões de vacinação estão em dia? 

11- Você tem feito os acompanhamentos exigidos pelo PBF na área da saúde? (Por 

exemplo, pesagem das crianças de 0 a 6 anos, pré-natal e etc.) 

12- Como você avalia os serviços de saúde no município? 

( ) Péssimo  ( ) Razoável  ( ) Muito bom 

( ) Ruim  ( ) Bom 

13- Algum membro da família trabalha? Quantos? 

14- Como é este trabalho? 

( ) Carteira Assinada ( ) Empregado Doméstico c/ carteira 

( ) Autônomo/Bico  ( ) Empregado Doméstico s/ carteira 
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FACULDADE FEDERAL DE RIO DAS OSTRAS - RFR 
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CURSO: SERVIÇO SOCIAL 
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15- Você acha que a inserção no programa incentiva a procura por trabalho? Sim ou 

não? Por que? 

16- Alguém de sua família demonstra interesse em conseguir um emprego melhor 

para não receber mais o benefício do PBF? 

17- Você sentiu alguma melhora nas condições de vida de sua família após receber 

o beneficio do PBF? Se sim, o que melhorou? 

18- Qual a sua opinião sobre o PBF? Você acha que esse programa tem sido 

eficiente no combate à pobreza das famílias? 
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ANEXO B 

 

 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Prezada(o), 

Gostaríamos de convidá-la(o) para participar da pesquisa inerente ao 
Trabalho de Conclusão de Curso  - TCC da Aluna de Serviço Social, Lara Bittencourt 
Paes Abreu, Matrícula 10706092-3, intitulado “O Programa Bolsa Família como 
forma de enfrentamento à Questão Social no município de Macaé/RJ .” O TCC é 
uma exigência do Curso de Serviço Social do Pólo Universitário de Rio das Ostras – 
PURO, da Universidade Federal Fluminense – UFF, para a obtenção de título de 
Bacharel em Serviço Social. Este trabalho vem sendo orientado pelo Professor 
Edson Teixeira e tem por objetivo analisar de que forma o Programa Bolsa Família 
tem influenciado na condição de vida das famílias beneficiárias no município de 
Macaé/RJ . As informações coletadas terão finalidades acadêmicas, e serão 
utilizadas para a elaboração do TCC.   

Para tanto, solicitamos seu consentimento para realizar esta pesquisa que 
contará com uma entrevista. A estudante transcreverá a entrevista, porém será 
garantido total anonimato das partes envolvidas no processo de transcrição. O 
material transcrito será utilizado somente como material para o TCC. Não serão 
utilizadas gravações de áudio. 

Ressaltamos que os profissionais que participarem desta pesquisa estarão 
com suas identidades mantidas em total anonimato e os dados pessoais serão 
mantidos em sigilo, sendo esta a responsabilidade da aluna e do professor 
envolvidos nesta pesquisa.  

A participação nesta pesquisa é livre, voluntária e sem custos. O usuário tem 
a liberdade de recusar-se a participar ou retirar seu consentimento a qualquer 
momento, sem nenhuma penalização e sem prejuízo pessoal. 

Pelo presente manifesto expressamente minha concordância e meu 
consentimento para participar da pesquisa de TCC acima descrita. 

 
______________, ____/____/____ 
Local e data 
 
______________________________________ 
Assinatura do participante 
 
 

______________, ____/____/____ 
Local e data 
 
______________________________________ 
Assinatura da pesquisadora 
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