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RESUMO 

 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso analisa o Programa Bolsa Família (PBF) no 

âmbito do sistema protetivo brasileiro, avaliando seus alcances, limites e eficácia no 

enfrentamento à pobreza no país. Inspirado em experiência de estágio na área da assistência 

social e resultado de pesquisas bibliográfica e documental, esse trabalho aborda questões 

relacionadas ao surgimento e a consolidação das políticas sociais no capitalismo, destacando a 

trajetória da política de assistência social no Brasil, a inserção dos programas de transferência 

de renda no sistema brasileiro de proteção social e sua prevalência nos dias atuais como 

mecanismo de enfrentamento à pobreza. Esse trabalho também realiza uma contextualização 

histórica sobre o desenvolvimento do modo de produção capitalista, situando-o na conjuntura 

de mundialização do capital e refletindo sobre as contradições inerentes a esse processo, 

expressas principalmente na questão social e seus desdobramentos no cenário político, 

econômico e social do Brasil. E, por fim, desenvolve uma análise  dos impactos  do Programa 

Bolsa Família na sociedade brasileira e, sobretudo, na vida das famílias beneficiárias a fim de 

avaliar a eficácia do programa no combate à pobreza em sua dimensão estrutural. 

 

Palavras - Chave: Política de Assistência Social. Programa Bolsa Família. Programa de 

Transferência de Renda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This of course work Conclusion analyzes the Bolsa Família Program (BFP) under the 

Brazilian protective system, assessing their scope, limits and efficacy of coping with poverty. 

Inspired by stage experience in the field of social work and the result of bibliographical and 

documentary research, this work addresses issues related to the emergence and consolidation 

of social policies in capitalism, highlighting the history of the social assistance policy in 

Brazil, the integration of programs income transfer in the Brazilian social protection system 

and its prevalence today as a coping mechanism to poverty. This work also makes a historical 

background on the development of the capitalist mode of production, placing it in the context 

of the internationalization of capital and reflecting on the contradictions inherent in this 

process, mainly expressed in the social issue and its consequences in political, economic and 

social setting Brazil. And finally, provides an analysis of the impacts of the Bolsa Família 

Program in Brazilian society and especially in the life of beneficiary families to assess the 

program's effectiveness in combating poverty in its structural dimension. 

 

Key - Words: Social Assistance Policy. Family Grant Program. Cash Transfer Program. 
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INTRODUÇÃO 

 

A escolha do tema do Trabalho de Conclusão de Curso ocorreu em virtude da minha 

inserção como estagiária na Coordenação Extraordinária de Renda Mínima, na qual funciona 

o Programa Bolsa Família no município de Macaé. Durante o ano de 2011 em que atuei como 

estagiária, foi possível observar e vivenciar experiências que me instigaram a estudar e 

analisar de forma mais profunda o significado e os impactos desse programa para a sociedade 

e para os beneficiários. 

Dentro desse tema foi definido como objeto de estudo os impactos e os desafios do 

Programa Bolsa Família no enfrentamento à pobreza no Brasil. Nesse sentido, buscou-se 

desenvolver uma análise acerca do contexto histórico, social, político e econômico que 

contribuiu para a implementação e consolidação das políticas sociais, compreendidos como 

importantes mecanismos de enfrentamento à questão social. Nessa conjuntura, procurou-se 

ressaltar a trajetória da Política de Assistência Social no Brasil, que se expande e se consolida 

na sociedade como uma importante política protetiva, integrante da seguridade social 

brasileira. 

Inseridos no âmbito do sistema protetivo brasileiro, os programas de transferência de 

renda ganham maior relevância no campo político e social do país a partir dos anos 2000 

como importantes políticas de proteção social que visam a transferência monetária às famílias 

pobres e extremamente pobres, destacando-se entre eles o Programa Bolsa Família, que se 

configura como o programa dessa natureza de maior visibilidade e alcance do país. 

O objetivo geral desse trabalho foi analisar os impactos e a eficácia do Programa Bolsa 

Família no combate à pobreza e na população que se encontra nessa situação, considerando 

seu processo histórico de inserção no sistema brasileiro de proteção social. 

Os objetivos específicos foram: conhecer a trajetória da Política de Assistência Social 

no Brasil através de um breve histórico das políticas sociais no capitalismo e identificar os 

fatores que levaram à adoção de programas de transferência de renda no país, destacando o 

Programa Bolsa Família. 

A metodologia utilizada no desenvolvimento desse TCC se apoiou em pesquisas 

documental e bibliográfica da leitura específica ao assunto. 
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A pesquisa documental realizada foi fundamental para a construção da base 

metodológica que orientou e direcionou as proposições, argumentações e posicionamentos 

deste trabalho. 

Através da pesquisa bibliográfica foi possível expandir o conhecimento a respeito do 

funcionamento do Programa Bolsa Família, bem como seu impacto na vida das famílias 

beneficiárias. Nessa etapa do trabalho, ainda foi possível conhecer e entender o 

posicionamento e as questões teórico-conceituais que envolvem essa temática. 

Para se alcançar o objetivo geral desse trabalho, o TCC foi constituído por três 

capítulos. No primeiro deles é realizada uma reflexão acerca da conjuntura histórica, política, 

social e econômica que contribuiu para o surgimento e consolidação das políticas sociais no 

capitalismo. Foi ressaltado ainda a trajetória da Política de Assistência Social no Brasil, que 

se expande na sociedade a partir do seu reconhecimento legal por meio de legislações como a 

LOAS, a PNAS e o SUAS, e através do desenvolvimento de programas de transferência de 

renda. 

No segundo capítulo é apresentada a trajetória dos programas de transferência de 

renda no Brasil, destacando-se a importância de alguns programas nacionais de transferência 

de renda, dentre eles o Programa Bolsa Família, que se configura como o maior programa 

dessa natureza no país. 

No terceiro capítulo é realizada uma contextualização do surgimento do Programa 

Bolsa Família e a análise sobre os impactos do programa na sociedade e na vida das famílias 

beneficiarias, além de problematizar algumas questões centrais que fazem parte do debate 

sobre o programa, a fim de analisar sua eficácia no combate à pobreza. 

Dessa forma, esse trabalho pretende promover um debate a respeito dos impactos e da 

eficácia dos mecanismos utilizados na contemporaneidade para combater a pobreza e a 

desigualdade social no Brasil. 
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CAPÍTULO I – AS POLÍTICAS SOCIAIS NO CAPITALISMO: A TRAJETÓRIA DA 

POLÍTICA DE   ASSISTÊNCIA SOCIAL NO BRASIL 

 

Historicamente estabelecidas no âmago da sociedade capitalista, as políticas sociais 

surgem e se consolidam inseridas no contexto de desenvolvimento do capitalismo e do 

agravamento das contradições inerentes ao próprio modo de produção e reprodução do 

capital.             

 Nesse sentido, para compreendermos sua trajetória, é necessário analisarmos toda a 

conjuntura histórica, social, política e econômica que contribuiu para o processo de expansão 

desse sistema socioeconômico, que se fundamenta a partir de relações sociais contraditórias 

construídas socialmente através do trabalho. 

 
Na sociedade capitalista, a reprodução da própria vida tem como única alternativa a 

venda da força de trabalho e os salários como meio de acesso aos bens e serviços 

necessários à subsistência, através do mercado. (MOTA, 2009, p.17) 

 

 Desse modo, através do trabalhado assalariado, estruturado a partir da venda e compra 

da força de trabalho da classe trabalhadora pela classe detentora dos meios de produção, isto 

é, pela classe dominante, essas relações passam a ser constituídas e determinadas por um 

antagonismo e um conflito de interesses de classes distintas que surgem à medida que o 

capitalismo se expande e se consolida na sociedade. 

 De acordo com Iamamoto, o processo de reprodução das relações sociais não se reduz 

a força de trabalho e dos meios materiais de produção, mas se refere também a reprodução das 

forças produtivas sociais do trabalho e das relações de produção na sua totalidade, envolvendo 

sujeitos e suas lutas sociais, as relações de poder e os antagonismos de classes. Logo, 

(....) O regime capitalista de produção é tanto um processo de produção das 

condições materiais da vida humana, quanto um processo que se desenvolve sob 

relações sócio-histórico-econômicas de produção específicas. Em sua dinâmica 

produz e reproduz seus expoentes: suas condições materiais de existência, as 

relações sociais contraditórias e formas sociais das quais se expressam. 

(IAMAMOTO, 2001, p.11) 

 



12 

 

Estruturado a partir de princípios que se fundamentam sobretudo na defesa da 

propriedade privada dos meios de produção, na exploração da força de trabalho e na 

desigualdade estrutural da sociedade, evidenciada pela divisão social de classe, o capitalismo 

se desenvolve regido pelos interesses do capital e orientado pelos ideários do neoliberalismo. 

Nesse sentido, na medida em que avança na sociedade, o capitalismo produz 

contradições que são inerentes a própria estrutura desse sistema, que para se reproduzir e se 

expandir necessita da acumulação privada de capital mediante a extração da mais - valia, 

compreendida como o valor não pago ao trabalhador e considerada o propulsor desse 

processo. 

Nessa perspectiva, cabe ressaltar que tais contradições são evidenciadas sobretudo 

pela polaridade essencial desse regime capitalista, compreendida entre  riqueza/pobreza e 

explicada pelo fato de que para se desenvolver, o capitalismo necessita de maior concentração 

de capital, que é obtida através do aumento da exploração da força de trabalho, tendo em vista 

a expropriação indevida da riqueza socialmente produzida pelo trabalhador, provocando 

assim, uma grande desigualdade na distribuição dessa riqueza e consequentemente um maior 

empobrecimento da população. 

 É nessa dinâmica sócio - econômica, que o capitalismo se expande acompanhado de 

importantes transformações no mundo do trabalho, determinando novos padrões de 

organização e gestão na indústria, novos tipos de relações e contratos de trabalho e altos 

índices de investimentos em avanços tecnológicos. 

 

Existe pois uma indissociável relação entre a produção dos bens materiais e a forma 

econômico-social em que é realizada, isto é, a totalidade das relações entre os 

homens em uma sociedade historicamente particular, regulada pelo desenvolvimento 

das forças produtivas do trabalho. (IAMAMOTO, 2001, p.11) 

 

É importante ressaltar que esse processo de expansão do modo de produção capitalista, 

mediado por inciativas econômicas e políticas na busca incessante de lucros provoca crises 

que são estruturais do próprio capital e que, portanto, são inerentes ao próprio 

desenvolvimento do capitalismo.  

Ao tentar superá-las através da reestruturação do processo produtivo, inicia-se um 

novo ciclo, uma vez que nesse movimento são criadas condições que permitem, tanto a 

existência de períodos em que prevalecem a forte destruição das forças produtivas, quanto o 

surgimento de ciclos de prosperidade, que se alteram ao longo do desenvolvimento do próprio 

capital. 
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Segundo Montaño, as crises são estruturais e intrínsecas ao próprio desenvolvimento 

capitalista e compreendem: 

 

Crises de superprodução e superacumulação que configuram-se na atualidade 

seguindo: um período de expansão, em que todos os capitais fluem para a produção 

e comércio, aumentando o investimento, a produção e o consumo, além da criação 

de novas empresas, bem como de mais postos de trabalho – segue-se de uma fase de 

superprodução – dado o excessivo crescimento da produção em geral, há maior 

oferta de mercadorias do que a demanda; uma parte das mercadorias produzidas não 

será vendida ou será vendida ou será comercializada a preços cada vez mais baixos, 

levando a uma queda da taxa de lucro. Daqui deriva: um período de crise e 

depressão, como o desemprego, a redução das vendas e queda dos preços. Reduz-se 

o investimento na atividade produtiva e comercial, sendo parte do capital 

entesourado ou redirecionado para a atividade financeira ou até destinado a outras 

fronteiras. Aumenta o desemprego, diminuindo os salários, e com isto eleva-se a 

taxa de mais valia. (MONTAÑO, 2012, p. 281-282) 

 

Ao final desse ciclo, tem início uma nova fase, em que busca-se uma recuperação 

econômica a partir da própria crise, uma vez que, com a redução da capacidade de produção, 

ocorre uma diminuição dos excedentes de mercadorias ou mesmo o consumo total das 

mesmas, e com isso a demanda por bens de consumo passa a superar a oferta. Os preços das 

mercadorias começam a subir e com a queda dos preços das matérias primas, aumenta-se a 

taxa de lucro, ampliando-se o reinvestimento no processo produtivo. 

Desta forma, a própria lógica do desenvolvimento capitalista manifesta-se através de 

crises cujos ciclos se alteram entre superprodução e superacumulação e que, permeadas pelas 

lutas de classes, provocam fortes impactos no mundo do trabalho e no campo dos direitos 

sociais. 

É nessa conjuntura de grandes ciclos de expansão e estagnação do capital que 

caracterizam o processo de acumulação capitalista, que as políticas sociais se desenvolvem e 

se consolidam na sociedade, tornando - se importantes instrumentos do Estado na mediação 

dos conflitos entre a classe dominante e a classe dos trabalhadores, que mesmo com todas as 

condições de exploração a que são subjugados ao longo do desenvolvimento do capitalismo,  

conseguem obter forças para contestar as condições de vida e de trabalho as quais são 

submetidos. 

 Desse modo, o Estado visa atender aos interesses da classe dominante que é continuar 

expandindo o capital sem o incomodo e a pressão da classe trabalhadora, e ao mesmo tempo 

buscam o atendimento de algumas de suas reivindicações, ainda que de forma precária, na 

tentativa de controlá-los e dominá-los, evitando assim possíveis revoltas de grandes 

proporções que possam comprometer o processo de acumulação do capital. 
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Analisando o desenvolvimento do modo de produção capitalista é possível verificar 

que o capitalismo passa por importantes e significativas fases de expansão, que compreendem 

períodos que vão desde o ápice de acumulação do capital, passando por intensas crises e 

declínio e retornando para o rumo do desenvolvimento a partir do processo de reestruturação 

produtiva.  

Nesse sentido, realizando uma breve retrospectiva desse processo, é possível constatar 

que o capitalismo vive seu auge no final do século XIX,  período o qual se observa uma ampla 

acumulação do capital e o avanço dos movimentos dos trabalhadores, tendo em vista uma 

realidade cada vez mais precária de vida e de trabalho dos mesmos, refletida no elevado grau 

de pobreza e exploração a que estavam sendo submetidos. 

No início da década de 1970, o desenvolvimento do capitalismo que até então vinha se 

expandindo de forma acelerada nos países desenvolvidos, vive um momento de declínio em 

virtude de duas importantes crises ocorridas em 1974 e 1979 no mercado petrolífero, que 

provocou uma recessão mundial com a queda nas taxas de lucro, o alto índice de inflação e a 

crise do consumo.  

A partir desse momento, várias transformações políticas, sociais econômicas e 

culturais vão ocorrendo no cenário mundial, provocando impactos em vários países. Assim, 

nos anos seguintes, uma nova conjuntura se instala, iniciando uma nova fase do capitalismo, 

caracterizado principalmente pela implementação do processo de restruturação produtiva, que 

estabeleceu um novo padrão de gestão e organização do trabalho por meio das inovações 

tecnológicas e alterou a própria estrutura do Estado, provocando profundas transformações 

em toda a sociedade. 

Desse modo, na medida em que se expande e se consolida na sociedade, o capitalismo 

provoca significativas mudanças nas várias esferas da vida social, sobretudo no âmbito do 

trabalho. Nessa perspectiva, Mota afirma que tais mudanças podem ocorrer: 

 

Através da reedição de antigas formas de trabalho, ou mesmo substituindo por novos 

processos de trabalho que externalizam e desterritorializam parte do ciclo produtivo, 

instaurando novos modos e processos de cooperação, nos quais se incluem e se 

ajustam, num mesmo processo de trabalho, atividades envolvendo altas tecnologias, 

superespecialização e precarização absoluta, redefinindo a divisão internacional do 

trabalho. MOTA, 2009, p.31) 

 

O final do século do século XIX e início do século XX é marcado pelo advento da 

Revolução Industrial, que proporcionou um rápido desenvolvimento tecnológico, 
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impulsionando e expandindo o modo de organização e técnica do trabalho com a capacidade 

de produzir em larga escala num curto espaço de tempo. 

Entretanto, com a inovação da tecnologia e a introdução de máquinas nas indústrias, 

tem início o processo de formação do exército industrial de reserva, que consiste na exclusão 

dos trabalhadores do mercado de trabalho, devido a substituição dos mesmos pelos 

maquinários, contribuindo para o crescimento do desemprego estrutural. 

Ainda de acordo com a autora, a “expulsão” dos trabalhadores do mercado de 

trabalho, decorrente das condições que o trabalho assume no capitalismo e da orientação da 

política econômica colocada em prática no país, faz com que o estado amplie seu campo de 

atuação via assistência social, atendendo não somente aos pobres e miseráveis, mas também 

os desempregados, os trabalhadores precarizados e os inaptos para o trabalho, restringindo o 

acesso, impondo critérios e promovendo políticas de exceção. 

Trata-se portanto, de consequências inerentes ao processo de produção capitalista, que 

devem ser asseguradas e reproduzidas através do que Mota denomina de “reforma do Estado”, 

compreendida a partir das transformações ocorridas no âmbito do Estado visando garantir o 

funcionamento e a melhoria da prestação dos serviços públicos. 

Nesse sentido, o Estado passa por um processo de reformulação de suas funções, 

estabelecendo novas propostas de parceria com a sociedade e redefinindo as estratégias 

imprescindíveis a criação de uma reforma orientada pelos interesses do capital, visando desta 

forma estabelecer novos parâmetros para o atendimento das necessidades sociais, sem romper 

com a dinâmica de acumulação capitalista. 

Toda essa conjuntura de transformações no mundo do trabalho, decorrentes sobretudo 

do avanço tecnológico e do desenvolvimento industrial, proporcionou um ambiente que levou 

os trabalhadores a organizarem e politizarem suas necessidades, através da luta por efetivas 

melhorias nas suas condições de trabalho, transformando-as numa questão coletiva. 

 Nessa perspectiva, constata-se que a luta de classes impulsiona o reconhecimento dos 

trabalhadores enquanto sujeitos de direitos, forçando o Estado a estabelecer um papel de 

mediador da relação conflituosa entre as classes sociais, concedendo privilégios para a classe 

dominante e direitos para os trabalhadores, embora alguns deles permaneçam apenas no plano 

formal e legal. 

O movimento dos trabalhadores foi determinante para garantia de algumas conquistas 

importantes na dimensão dos direitos políticos tais como: direito de voto, de organização e a 

formação de sindicatos e partidos, de livre expressão e manifestação, e de ampliar os direitos 
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sociais, que inicialmente referiam-se à consagração jurídica de reivindicações dos 

trabalhadores. 

Nesse sentido, Mota ressalta que: 

 

A consolidação de direitos sociais e trabalhistas e a oferta de serviços sociais 

públicos, ao mesmo tempo em que foram responsáveis pelo reconhecimento da 

necessidade de proteção social dos trabalhadores, também possibilitaram o 

surgimento de ideologias que defendiam a possibilidade de compatibilizar 

capitalismo, bem estar e democracia, lastro político da social – democracia- lastro 

que perdurou durante as “três décadas gloriosas. (MOTA, 2009, p.27) 

 

Desse modo, somente quando os trabalhadores passam a se organizarem como sujeitos 

coletivos, exigindo reformas, melhores condições de trabalho e aumento de salário, que o 

Estado passa a reconhecer suas necessidades no âmbito dos direitos sociais, assumindo 

algumas de suas várias reivindicações sem prejudicar os fundamentos do capitalismo. 

Dessa maneira, visando assegurar o desenvolvimento do processo de acumulação 

capitalista e controlar a insatisfação da classe trabalhadora que representavam uma ameaça ao 

avanço do capital, o Estado começava a realizar ações sociais mais efetivas para o 

enfrentamento da questão social, atendendo as demandas dos trabalhadores pela via das 

políticas sociais. 

É portanto, a partir da relação contraditória entre o capital e o trabalho, que os direitos 

sociais emergem na sociedade capitalista, expressando-se nas lutas dos trabalhadores para 

terem acesso aos direitos que são conquistados gradativamente num esforço constante para 

serem estabelecidos nas leis e efetivados pelo Estado.  

E nessa conjuntura de articular os interesses dos capitais com o atendimento das 

necessidades dos trabalhadores, a expressão “questão social” ganha destaque no cenário 

político e econômico dos países capitalistas, compreendida como um fenômeno inerente ao 

processo de acumulação do capital e essencial para sua existência e manutenção na sociedade. 

 

(...) É nesse contexto que a expressão “questão social” amplia o seu leque de 

significados, ultrapassando, de certa forma, o sentido original que lhe foi conferido. 

Refiro-me, aqui, às consequências desta fragmentação na composição e ação política 

das classes trabalhadoras, resultado do desemprego, da precarização do trabalho e 

dos seus novos modelos de gestão. (MOTA, 2009, p.32) 

 

Yazbek por sua vez, assinala que na atualidade a questão social passa por importantes 

transformações, redefinindo-se a medida em que o capitalismo se expande e se consolida na 

sociedade. Logo, a autora afirma que:  
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A questão social se redefine, permanecendo substantivamente a mesma por se tratar 

de uma dimensão estrutural, assumindo hoje novas configurações e expressões com 

a transformação nas relações de trabalho e a perda da proteção social dos 

trabalhadores e setores mais pauperizados. (YAZBEK, 2001 p.33) 

 

É nesse âmbito de mudanças, sobretudo no mundo do trabalho, que segundo a autora 

se encontram as mais diversas manifestações da questão social, destacando a precarização do 

trabalho, o desemprego, a moradia precária e insalubre e a fome, entre tantas outras. 

De acordo Iamamoto,  

 
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, 2010, p.156) 

 

Nesse sentido, a análise da autora parte da premissa de que a questão social é 

indissociável das configurações assumidas pelo capital e encontra-se necessariamente situada 

em um campo de disputas entre projetos societários, formados por distintos interesses de 

classe, acerca de concepções e propostas para a condução das políticas econômica e sociais. 

Partindo dessas perspectivas conclui-se que a questão social deve ser entendida com 

um fenômeno intrínseco à sociedade capitalista e tão logo fruto da contradição entre capital e 

trabalho, isto é, como o resultado dos efeitos que o processo de acumulação do capital produz 

sobre a classes trabalhadora, o que fundamenta a existência das políticas sociais. 

Na atual conjuntura da sociedade capitalista, observa-se que este fenômeno torna-se 

bastante evidente no contexto da mundialização do capital e da financeirização da economia, 

que caracterizam uma nova fase da acumulação capitalista cujo objetivo consiste em ampliar a 

hegemonia do capital sobre a sociedade com o respaldo político e econômico do Estado. 

Nesse contexto cabe ressaltar que o Estado, cada vez mais submetido aos interesses 

econômicos e políticos do capital financeiro, permite que esse capital se desenvolva 

intensamente de modo desenfreado, sem considerar o agravamento das contradições 

produzidas e reproduzidas nesse processo e que necessários à sua manutenção na sociedade. 

Em detrimento desta realidade, são criadas condições que contribuem para o 

agravamento da questão social, tornando-se propicias para a implementação das políticas 

sociais pelo Estado, como forma de assegurar os interesses do capital, obedecendo sempre à 

lógica do mercado e ao mesmo tempo garantindo acesso a alguns direitos sociais aos 



18 

 

trabalhadores, na tentativa de frear o movimento de luta dessa classe, controlando a pressão 

dos trabalhadores por melhores condições de vida e de trabalho, buscando assim preservar a 

ordem social.  

É a partir do reconhecimento da questão social como um fenômeno inerente às 

relações sociais predominantes no modo de produção capitalista e da conscientização dos 

trabalhadores enquanto classe, que organizados coletivamente lutam bravamente por melhores 

condições de vida e de trabalho, que as políticas sociais começam a se desenvolver 

configuradas em um sistema de bem estar social denominado de Welfare State (ou Estado de 

Bem Estar Social), que surge como resultado da ampliação das respostas públicas às 

necessidades sociais da classe trabalhadora e se amplia nos países capitalistas após a segunda 

guerra mundial.  

Fundamentado a partir da articulação entre as políticas econômica e social, o Estado 

de Bem Estar Social consiste na intervenção estatal na economia e nas condições sociais com 

o objetivo de melhorar a qualidade de vida da população, através de serviços assistenciais 

reconhecidos como direitos sociais. 

Segundo Behring e Boschetti, o Welfare State compreende uma reforma do Estado 

associada à legislação social no período após a segunda guerra mundial e que se caracterizam 

por serem: 

 

(...) intrínsecas ao capitalismo, sob a pressão dos trabalhadores, com uma ampliação 

sem precedentes do papel do fundo público, desencadeando medidas Keynesianas de 

sustentação da acumulação, ao lado da proteção ao emprego e do atendimento de 

algumas demandas dos trabalhadores. (BEHRING e BOSCHETTI, 2009, p.149) 

 

O surgimento do Welfare State representou portanto, um dos importantes mecanismos 

utilizados pelos países capitalistas como resposta às necessidades sociais dos trabalhadores e 

ao enfrentamento da questão social, configurando um conjunto de medidas protetivas que 

integram um amplo sistema de proteção denominada seguridade social. 

Nessa perspectiva, Mota compreende a seguridade social como parte fundamental do 

processo de reprodução social, cuja base material se fundamenta em necessidades decorrentes 

das contradições inerentes ao capitalismo. Desse modo, ela afirma que: 

 
(...) a seguridade social é produto histórico das lutas do trabalho na medida em que 

respondem pelo atendimento de necessidades inspiradas em princípios e valores 

socializados pelos trabalhadores e reconhecidos pelo Estado. Qualquer que sejam 

seus objetos específicos de intervenção, sua institucionalização depende tanto do 

nível de socialização da política conquistado pelas classes trabalhadoras, como das 

estratégias do capital na incorporação das necessidades do trabalho, configurando-se 
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historicamente como um campo de disputas e negociações na ordem burguesa. 
(MOTA, 2009, p.142-143) 

 

Nesse sentido, é possível compreender que a seguridade social configura-se na 

sociedade capitalista como o resultado do processo de acumulação do capital e das suas 

inúmeras consequências para a sociedade.  Inserida na relação conflituosa entre capital e 

trabalho, a seguridade social representa uma nova forma de enfrentamento da questão social 

via implementação de políticas sociais. 

Diante do que foi analisado sobre o surgimento das políticas sociais no capitalismo, 

conclui-se que as mesmas devem ser compreendidas como resultado de relações complexas e 

contraditórias que se estabelecem entre Estado e sociedade civil, no âmbito dos conflitos e 

luta de classes que envolvem o processo de produção e reprodução do capitalismo.  

Desse modo, analisar o significado da política social nas sociedades capitalistas requer 

ter clareza sobre as múltiplas determinações que integram o processo sócio histórico, político 

e social que contribuiu para existência das mesmas, que passam a ser constituídas como 

estratégias fundamentais de enfrentamento das manifestações da questão social na sociedade 

capitalista. 

 

1.1 - Breve histórico da Assistência Social no Brasil. 

 

Tradicionalmente estruturada em ações fragmentadas de cunho conservador, 

benevolente e de solidariedade, a história da proteção social brasileira encontra-se diretamente 

relacionada às condições sócio - históricas, políticas e econômicas vivenciadas pelo país no 

decorrer das últimas décadas. 

A análise dessas condições permite compreender as determinações gerais que 

configuraram a intervenção do Estado nas contradições inerentes ao modo de produção 

capitalista, cujas expressões são percebidas principalmente pelo agravamento da questão 

social. 

É nesse contexto que as políticas sociais brasileiras se consolidam e se expandem na 

sociedade como uma das formas de intervenção do Estado no enfrentamento da questão 

social, destacando-se entre as mesmas, a política de assistência social, reconhecida legalmente 

a partir da década de 1980 com a promulgação da Constituição Federal de 1988. 

Cabe ressaltar que até a década de 1930, a pobreza não era compreendida como uma 

questão social, mas como um problema pessoal daqueles que não se esforçavam para superá-
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la e que, portanto, eram tidos como responsáveis pela situação de miséria em que se 

encontravam. 

Até esse momento, as ações assistenciais eram desenvolvidas pela igreja através de 

práticas sociais de caráter benevolente e filantrópico, voltadas para os pobres e miseráveis que 

se encontravam às margens da sociedade, caracterizando assim a assistência social que se 

desenvolvia no Brasil. 

Em termos de proteção social no Brasil, a década de 1930 proporcionou importantes 

conquistas no campo dos direitos trabalhistas, mas é em 1923 que o país estabelece de fato 

uma legislação precursora de um sistema público de proteção social, com a criação da Lei 

Elói Chaves, das Caixas de Aposentadoria e Pensões (CAPs), dos Institutos de 

Aposentadorias e Pensões (IAPs), da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), do salário 

mínimo, da valorização da saúde do trabalhador e de outras medidas de cunho social, de 

caráter controlador e paternalista. 

Estabelecido pelo Decreto- legislativo n°4.682, de 14 de janeiro de 1923, a Lei Elói 

Chaves consolidou a base do sistema previdenciário brasileiro, com a criação da Caixa de 

Aposentadorias e Pensões para os empregados das empresas ferroviárias contemplando-os 

com os benefícios de aposentadoria por invalidez, por tempo de contribuição, pensão por 

morte e assistência médica.  

Essa legislação foi nesse sentido considerada o marco inicial da Previdência Social no 

Brasil, pois, a partir dela, sugiram outras caixas de aposentadorias e pensões, que passaram a 

beneficiar as demais categorias de profissionais. 

À medida que a sociedade brasileira se expande economicamente, em virtude do 

avanço do capitalismo e de seu processo de acumulação extremamente desigual e explorador, 

são criadas condições de precarização do trabalho que permitem aos trabalhadores aos poucos 

alcançarem consciência enquanto classe social, levando-os a se organizarem e a reivindicarem 

melhores condições de trabalho. 

O desenvolvimento dos processos de urbanização e industrialização e a emergência 

das reivindicações e mobilizações dos trabalhadores, que se expandem a partir dos anos 1930, 

contribuíram para uma nova compreensão acerca da pobreza, que a partir de então passa a ser 

reconhecida como uma questão social que vai impulsionar o Estado a criar medidas de 

proteção ao trabalhador. 

Nessa perspectiva, Yazbek (2008) afirma que a questão social, considerada legítima 

pelo Estado, circunscreve um terreno de disputa pelos bens socialmente construídos e está na 

base das primeiras políticas sociais no país, tendo em vista que as políticas sociais emergem 
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na sociedade como o resultado de relações sociais complexas e contraditórias que se 

estabelecem entre Estado e sociedade civil, no âmbito dos conflitos e das lutas de classes que 

envolvem o processo de produção e reprodução do capital. 

Nesse sentido, ao reconhecer a legitimidade da questão social no âmbito das relações 

estabelecidas a partir do trabalho, o governo busca atender algumas reivindicações dos 

trabalhadores mediante a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), na qual estabelece alguns 

direitos trabalhistas tais como o salário mínimo, a valorização da saúde do trabalhador e 

outras medidas de cunho controlador e paternalista, visando controlar as mobilizações dos 

trabalhadores e regular a relação conflituosa com a classe dominante.  

Para responder as demandas dos trabalhadores sem desagradar a classe dominante, o 

Estado desenvolve um sistema protetivo brasileiro que se desenvolve apoiado na capacidade 

contributiva dos trabalhadores, tendo em vista que os que se encontram inseridos do mercado 

formal de trabalho possuem a garantia de alguns direitos básicos como: a regulamentação da 

jornada de trabalho, o repouso remunerado, as férias e o trabalho feminino. Já quem não se 

encontra nessa situação, isso é, aos desempregados e trabalhadores do mercado informal, são 

destinados um modelo de proteção assistencialista, com a implementação de programas 

sociais focalizados e compensatórios. 

Desse modo, o Estado amplia sua abordagem na questão social criando novos 

mecanismos de intervenção nas relações sociais através de legislações trabalhistas e da 

implementação de políticas e benefícios sociais, buscando dessa maneira proporcionar 

medidas de proteção ao trabalhador e sua família. 

Diante dessa realidade, em 1942 o governo brasileiro cria a Legião Brasileira de 

Assistência (LBA), primeira instituição nacional de Assistência Social, destinada inicialmente 

a amparar os familiares dos soldados que iriam para a guerra. Entretanto, nesse mesmo 

momento, a LBA expandiu seu atendimento também para famílias pobres brasileiras como 

um todo, tendo como objetivos: 

 

Prestar, em todas as formas uteis, serviços de assistência social, diretamente ou em 

colaboração com instituições especializadas, fica reconhecida como órgão de 

cooperação com o Estado no tocante e tais serviços, e de consulta no que concerne 

ao funcionamento de associações congêneres. (Art.1°Decreto – Lei nº 4.830, de 15 

de Outubro de 1942). 

 

Nesse contexto, a partir do reconhecimento das necessidades dos trabalhadores e do 

atendimento de algumas de suas reivindicações, o Estado passa a utilizar a assistência social 

como um importante instrumento de controle dos conflitos sociais decorrentes do processo de 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%204.830-1942?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%204.830-1942?OpenDocument
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acumulação do capital, na medida em que busca ao mesmo tempo atender aos interesses do 

capitalista, que compreende medidas de desenvolvimento econômico seguindo à lógica do 

mercado e dos trabalhadores através da garantia de direitos sociais, mediando assim a relação 

entre essas duas classes sociais. 

Nessa conjuntura, a assistência social no Brasil inicia um novo momento em sua 

trajetória, dando os primeiros passos para um processo de expansão e consolidação na 

sociedade no decorrer das décadas seguintes, principalmente a partir dos anos 1980.   

Em um período marcado por importantes avanços dos movimentos sociais na luta pela 

retomada da democracia no país e pelo controle da intensa crise econômica agravada 

principalmente pelo crescimento da inflação e pelo aumento da dívida externa, a década de 

1980 configura um momento em que o Brasil vive uma efervescência de grandes contrastes 

sociais e econômicos decorrentes da crise econômica vivida pelo país, e evidenciados 

sobretudo pela ausência de acesso da maioria da população aos serviços sociais básicos, 

resultante da ineficácia do Estado na garantia de suas atribuições. 

Surgem então novos sujeitos no cenário político e social, que através de organização 

de sindicatos, associações científicas e comunitárias, novos partidos políticos e organizações 

não governamentais começavam a desenvolver ações que não eram assumidas pelo Estado. 

É nesse contexto de crise econômica e de mudanças na esfera política e social, que em 

05 de outubro de 1988 é promulgada a Constituição Federal Brasileira, importante marco no 

processo de transição democrática do país e nos avanços no campo dos direitos sociais. 

 
Assim, nos anos 80, por força da pressão organizada dos trabalhadores, novas 

mudanças são realizadas no âmbito das políticas de proteção social, mudanças esta 

que vieram, inclusive, a ser institucionalizadas, no final da década, com a 

Constituição de 1988. (MOTA, 2009, p. 142) 

 

A partir deste importante marco histórico, que a assistência social inicia um novo 

momento em sua história, transitando para o campo dos direitos, da universalização dos 

acessos e da responsabilidade estatal e configurando - se como uma política de proteção social 

voltada à garantia de direitos e de melhores condições de vida para a população que dela 

necessita. 

A assistência social é então reconhecida como uma política não contributiva e 

transitória, inserida em um articulado mecanismo de proteção denominado seguridade social e 

que tem por objetivo possibilitar o acesso da população às demais políticas sociais.  
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Em seu artigo 194, a Constituição Federal conceitua a seguridade social como “um 

conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a 

assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.” 

Desse modo, é possível verificar que a consolidação da Constituição Federal de 1988, 

foi um propulsor de inovações e avanços na área social, tendo em vista a expansão da 

cobertura do sistema protetivo para a população, em virtude do reconhecimento da questão 

social como um fenômeno inerente ao processo de produção capitalista e da necessidade de 

desenvolver políticas destinadas a redução dos seus efeitos na sociedade. 

Nesse sentido, as mudanças no sistema de proteção social ganham destaque nesse 

período, na medida em que a pobreza, fenômeno complexo e multidimensional, passa a ser 

reconhecida e considerada na formulação de políticas sociais, como questão social e coletiva a 

ser enfrentada pelo Estado. 

É nesse cenário de crescimento da pobreza e da desigualdade social, resultante da 

recessão econômica e da deficiência do estado em responder as demandas sociais da 

população menos favorecida economicamente, que ocorrem importantes inovações nas 

políticas sociais. 

A respeito da pobreza, seu conceito e origem vem ganhando destaque por se tratar de 

uma questão que vai além da insuficiência de renda. Para compreendê-la é preciso considera-

la na sua dimensão histórica, econômica, social, cultural e política, o que explica sua natureza 

estrutural, fruto da exploração do trabalho e da desigualdade da riqueza socialmente 

produzida. 

Autores como Silva e Silva, Yazbek e Giovani acreditam que a principal causa da 

pobreza no Brasil é a desigualdade na distribuição de renda e da riqueza socialmente 

produzida e consideram que qualquer que seja a política que tenha por objetivo o seu 

enfrentamento, deve ser articulada com a política econômica, com investimento social a 

médio e em longo prazo. Desse modo,  

 

À redução da pobreza perpassa outros fatores e apontam como alternativas a 

ampliação da inserção de jovens no sistema de educação e articulação no sentido 

mais amplo de políticas públicas de geração de emprego e redistribuição de renda 

planejadas e executadas com seriedade. (SILVA e SILVA, YAZBEK e GIOVANNI, 

2004, p.202) 

 

É portanto nessa conjuntura, que a assistência social inicia um novo patamar na 

sociedade, sendo inserida no tripé da seguridade social e compondo o sistema protetivo 
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brasileiro visando garantir os mínimos de proteção a quem dela necessitar, 

independentemente de contribuição à seguridade social.  

Segundo o artigo 203 da Constituição Federal de 1988, a assistência social tem por 

objetivos:  

 

I- a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; 

II- o amparo às crianças e adolescentes carentes; 

III- a promoção da integração ao mercado de trabalho; 

IV- a habilitação e a reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção 

de sua integração à vida comunitária; 

V- a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de 

deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria 

manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. (art. 203 da 

Constituição Federal de 88) 

 

Visando a ampliação e a democratização do acesso da população à saúde, à 

previdência social e à assistência social, a Constituição estabelece em seu parágrafo único: 

 

Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com 

base nos seguintes objetivos:   

I - universalidade da cobertura e do atendimento;  

II - uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e 

rurais;  

III - seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços;  

IV - irredutibilidade do valor dos benefícios; 

V - equidade na forma de participação no custeio;  

VI - diversidade da base de financiamento;  

VII - caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão 

quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos 

aposentados e do Governo nos órgãos colegiados. (Constituição Federal de 88)  

 

A partir deste parágrafo do texto constitucional é possível verificar mudanças 

significativas na legislação que estabelece a seguridade social, compreendida como um dos 

importantes avanços no sistema de proteção social brasileiro. O artigo destacado acima 

apresenta uma política protetiva cujo alcance dos objetivos propostos parece caminhar para 

uma direção democrática e universal no acesso aos serviços essenciais como saúde e 

assistência, de modo a promover maior proteção à população que se encontra em situação de 

pobreza. 

Entretanto, embora assim esteja estruturado na Constituição Federal, a seguridade 

social brasileira caminha para uma realidade de “desconstrução” de direitos sociais, com a 

redução e precarização das políticas sociais em virtude do forte movimento contrário a sua 

real efetivação na sociedade, por parte da classe que domina e reprime a classe trabalhadora e 

que controla a economia e o Estado em prol de seus interesses.  
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Outros aspectos relevantes das inovações do sistema de proteção social que merecem 

destaque consistem na centralidade da responsabilidade do Estado na regulação, normatização 

e implementação das políticas públicas no âmbito da proteção social e a proposta de 

descentralização e participação da sociedade no controle das políticas sociais. 

A inserção no sistema de bem - estar social brasileiro, concebido como campo da 

Seguridade Social, aponta também para seu caráter de política de proteção social articulada a 

outras políticas do campo social, voltadas à garantia de direitos e de condições dignas de vida.  

Segundo Di Giovanni, entende - se por Proteção Social: 

 

As formas institucionalizadas que as sociedades constituem para proteger parte ou o 

conjunto de seus membros.    Tais sistemas decorrem de certas vicissitudes da vida 

natural ou social, tais como a velhice, a doença, o infortúnio, as privações. (...) Neste 

conceito, também, tanto as formas seletivas de distribuição e redistribuição de bens 

materiais (como a comida e o dinheiro), quanto os bens culturais (como os saberes), 

que permitirão a sobrevivência e a integração, sob várias formas na vida social. 

Ainda, os princípios reguladores e as normas que, com intuito de proteção, fazem 

parte da vida das coletividades. (DI GIOVANNI, 1998, p.10) 

 

Desse modo, a proteção social básica tem como objetivo promover o  

desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários, através de serviços, programas e projetos locais de acolhimento, convivência e 

socialização de famílias e de indivíduos, destinados à população que vive em situação de 

vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo 

acesso aos serviços públicos, dentre outros) e, ou, fragilização de vínculos afetivos  

relacionais e de pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por 

deficiências, dentre outras)  

Segundo a Política Nacional de Assistência Social – PNAS 2004, os serviços, 

programas, projetos e benefícios de proteção social básica deverão se articular com as demais 

políticas públicas locais, de forma a garantir a sustentabilidade das ações desenvolvidas e o 

protagonismo das famílias e indivíduos atendidos, de forma a superar as condições de 

vulnerabilidade e a prevenir as situações que indicam risco potencial. Deverão, ainda, se 

articular aos serviços de proteção especial, garantindo a efetivação dos encaminhamentos 

necessários e as seguintes seguranças:  

 

Segurança de sobrevivência ou de rendimento e de autonomia: através de benefícios 

continuados e eventuais que assegurem: proteção social básica a idosos e pessoas 

com deficiência sem fonte de renda e sustento; pessoas e famílias vítimas de 

calamidades e emergências; situações de forte fragilidade pessoal e familiar, em 

especial às mulheres chefes de família e seus filhos. 
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Segurança de convívio ou vivência familiar: através de ações, cuidados e serviços 

que restabeleçam vínculos pessoais, familiares, de vizinhança, de segmento social, 

mediante a oferta de experiências sócio - educativas, lúdicas, socioculturais, 

desenvolvidas em rede de núcleos sócio - educativos e de convivência para os 

diversos ciclos de vida, suas características e necessidades. 

Segurança de acolhida: através de ações, cuidados, serviços e projetos operados em 

rede com unidade de porta de entrada destinada a proteger e recuperar as situações 

de abandono e isolamento de crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, 

restaurando sua autonomia, capacidade de convívio e protagonismo mediante a 

oferta de condições materiais de abrigo, repouso, alimentação, higienização, 

vestuário e aquisições pessoais desenvolvidas através de acesso às ações sócio – 

educativas. (PNAS, 2004 – NOB/SUAS) 

 

Diante dos objetivos e das seguranças previstos na legislação a respeito da proteção 

social básica, é possível verificar que embora esteja previsto a construção de um sistema de 

proteção social universal que vise a garantia de direitos através de acessos a serviços e 

benefícios sociais, e ainda de ultrapassar a transferência de renda e possibilitar a inserção 

social do cidadão no mercado de trabalho através do incentivo a geração de trabalho e renda, 

numa articulação de parcerias visando o desenvolvimento e a inclusão social com cidadania, 

observa-se que na realidade a ampliação dos direitos sociais e a garantia da cidadania 

constituem grandes desafios impostos para a novo sistema de proteção social construído no 

Brasil após a Constituição Federal de 1988 e que será debatido por diversos autores, com 

diferentes percepções acerca do desenho que a proteção social assume no atual contexto da 

seguridade social. 

Nesse sentido, segundo Couto (2006), a consolidação de um sistema de proteção social 

aconteceu de maneira diversa entre os países. Em países onde os trabalhadores tinham forte 

estrutura sindical, foi possível avançar mais concretamente na área dos direitos, uma vez que 

seu suporte estava fundamentado no desenvolvimento pleno da economia, o que permitia o 

investimento por parte do Estado em sistemas de políticas sociais. 

 Diferentemente disto, em países de capitalismo periférico, dentre eles o Brasil, a 

proteção social teve grandes dificuldades de se constituir como sistema. Tal situação pode ser 

explicada pelo fato de que os cortes realizados pelo Estado nos gastos sociais seguindo as 

orientações neoliberais, representa um dos principais motivos pelos quais não se tem uma 

política efetiva e eficiente de seguridade social na sociedade brasileira, uma vez que essa e 

outras medidas adotas pelo Estado, visando atender os interesses da economia internacional, 

provoca dentre outros efeitos a precarização das políticas sociais. 

Para Mota, apesar das particularidades da proteção social brasileira, dentre elas a 

construção tardia da seguridade social, essas tendências anteriormente referidas têm eco no 

atual padrão de formulação e gestão das políticas protetivas, uma vez que:  
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Trata-se de um paradoxo: somente com a Constituição Federal de 1988 a sociedade 

brasileira teve, em tese, as suas necessidades de proteção  reconhecidas pelo Estado 

através da instituição de um sistema público de proteção social(integrado pelas 

políticas de saúde, previdência e assistência social); contudo, mal foram 

regulamentadas, essas políticas passaram a ser objeto de uma ofensiva perversa e 

conservadora, materializada em propostas e iniciativas de contra – reformas 

restritivas de direitos, serviços e benefícios.( MOTA, 2009,p.184) 

 

  Embora o Estado reconheça a existência de necessidades sociais que precisam ser 

enfrentadas e superadas, constata-se na atual conjuntura que o atendimento das mesmas se 

encontra em segundo plano no que se refere ao campo de atuação do Estado, tendo em vista a 

necessidade de atendimento dos interesses do capital, cujas premissas vão de encontro a uma 

política se seguridade social universal, integrada e de qualidade, levando-o a um intenso 

movimento que incentiva uma reforma do Estado em torno da desconstrução de políticas 

protetivas. 

  Como é possível perceber, embora haja diferentes percepções acerca da atual 

conjuntura da proteção social brasileira é evidente que ela não é efetivada conforme é 

estabelecido pela Constituição Federal de 1988, haja vista todo o contexto social, político e 

econômico na qual ela se desenvolve e que é marcada, sobretudo pela não universalização do 

acesso a bens e serviços sociais, não garantia dos direitos sociais e não efetividade da 

cidadania. 

  Diante dessa realidade, torna-se necessário a elaboração de alternativas que visem 

alterar esse quadro social, sendo por isso de fundamental importância a real articulação das 

políticas de seguridade social, para que assegurem um formato efetivo de proteção social na 

esfera pública, ultrapassando os modelos de transferência de renda e reduzindo a política a 

benefícios monetários a possibilidade de um sistema único e universal. 

Por fim, cabe destacar que, embora essa inserção da assistência na seguridade 

social tenha sido um grande avanço no campo dos direitos sociais, outros importantes e 

fundamentais acontecimentos foram essenciais para o avanço da assistência social no Brasil, 

que foi regulamentada a partir de legislações como a Lei Orgânica da Assistência Social 

(LOAS) em 1993, a Política Nacional de Assistência Social (PNAS) em 2004 e o Sistema 

único de Assistência Social (SUAS) em 2005, que serão apresentados a seguir. 

 

1.2 - O Reconhecimento da Assistência Social e sua regulamentação: LOAS, PNAS E 

SUAS 
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Diante do que foi exposto anteriormente, podemos constatar que a consolidação da 

Constituição Federal em 1988 proporcionou significativas mudanças na legislação social 

brasileira, sobretudo a partir do reconhecimento da assistência social como política pública de 

responsabilidade do Estado. 

Logo, a consolidação deste importante marco histórico foi um grande propulsor da 

evolução institucional da assistência, que é legalmente consagrada em 1993 após um longo 

processo de lutas de vários segmentos da sociedade, que resultou na criação da Lei Orgânica 

da Assistência Social (LOAS). 

Nesse sentido, instituída pela lei n°8.742, de 07 de dezembro de 1993, a LOAS foi de 

extrema relevância para a organização da assistência social, uma vez que constituiu-se como 

um instrumento legal que regulamenta os pressupostos constitucionais, instituindo benefícios, 

serviços, programas e projetos destinados ao enfrentamento da exclusão social dos segmentos 

mais pauperizados da população. 

É a partir da LOAS e da Constituição Federal de 1988, que a assistência social, ao ser 

inserida no sistema de bem estar social brasileiro concebido como campo da Seguridade 

Social e configurando o tripé junto com a saúde e a previdência social, inicia sua transição 

para o campo dos direitos, da universalização, dos acessos e da responsabilidade estatal. 

Desse modo, inserida no tripé da Seguridade Social a assistência social assume um 

papel fundamental no sistema de proteção social brasileiro como uma importante estratégia de 

enfrentamento à pobreza. 

Em seu artigo 2°, parágrafo único, a LOAS dispõe que: 

 
Para o enfrentamento da pobreza, a assistência social realiza-se de forma integrada 

às políticas setoriais, garantindo mínimos sociais e provimento de condições para 

atender contingências sociais e promovendo a universalização dos direitos 

sociais. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011) 

 

Nesse sentido, podemos afirmar que a Constituição Federal e a LOAS contribuem para 

a elevação da assistência social a um novo patamar, onde passa a ser reconhecida como 

política pública, voltada para o enfrentamento da pobreza e para a garantia de direitos e de 

condições dignas de vida. De acordo com Mota, 

 

Com a Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS – foram definidos os princípios, 

as diretrizes, as competências, a gestão e o financiamento da política de Assistência 

Social, fato revelador dos avanços a que nos referimos, posto que construída numa 

conjuntura adversa à expansão da Assistência Social como política pública. (MOTA, 

2009, p.186) 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12435.htm#art1
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No que se refere a essa conjuntura, a autora ressalta que: 

 

O processo de construção e aprovação da LOAS foi acompanhado de tensões, posto 

que o projeto original não foi aprovado, vindo a sofrer inúmeras alterações que 

deformaram, em muitos aspectos, a proposta original que contemplava as históricas 

demandas da sociedade por Assistência Social. (MOTA, 2009, p.187) 

 

Demandas essas decorrentes do crescimento da desigualdade social no Brasil, cujos os 

consideráveis níveis que o país vem acumulando nas últimas décadas, faz com que a LOAS 

focalize suas diretrizes no atendimento aos cidadãos em situação de pobreza, apresentando 

mudanças estruturais e conceituais na assistência social, que podem ser compreendidas a 

partir da análise de alguns artigos. 

Em seu artigo 4°, destaca os princípios que regem a assistência, dentre as quais a 

universalização dos direitos sociais, o respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao 

seu direito a benefícios e serviços de qualidade, igualdade de direitos no acesso ao 

atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, entre outros. 

A partir deste artigo verifica-se que a implementação da LOAS reafirma o caráter de 

política pública da assistência social, que deve prover os mínimos sociais através de um 

conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, visando garantir o 

atendimento às necessidades básicas, de acordo com princípios fundamentais explicitados 

acima para serem realizadas com qualidade e de forma digna para aqueles que delas 

necessitam. 

Situa as diretrizes que norteiam a organização da assistência, dentre eles:  

 

A descentralização político-administrativa para os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, e comando único das ações em cada esfera de governo; a participação 

da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas 

e no controle das ações em todos os níveis e primazia da responsabilidade do Estado 

na condução da política de assistência social em cada esfera de governo. (Art. 5° 

LOAS). 

 

No artigo 6º, estabelece que as ações na área de assistência social são organizadas em 

sistema descentralizado e participativo, constituído pelas entidades e organizações de 

assistência social abrangidas por esta lei que articule meios, esforços e recursos e, por um 

conjunto de instâncias deliberativas compostas pelos diversos setores envolvidos na área. 

Tais instâncias possuem caráter permanente e composição paritária entre governo e 

sociedade civil e, compreendem os Conselhos Nacional de Assistência Social; os Conselhos 

Estaduais de Assistência Social; o Conselho de Assistência Social do Distrito Federal e os 
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Conselhos Municipais de Assistência Social, cujas funções consistem em convocar as 

conferências de assistência social ordinariamente, de quatro em quatro anos, ou 

extraordinariamente. 

Segundo o Ministério de Desenvolvimento Social (MDS), a partir desse modelo de 

governança, o Distrito Federal, os estados e os municípios instituem seus próprios conselhos, 

leis, políticas e sistemas de assistência social. Com isso, é possível articular o controle social 

completo e integrado sobre a gestão da assistência social brasileira, em seu modelo 

descentralizado e participativo, consolidado no SUAS. 

Percebe-se então que, a partir desta legislação a política de assistência é 

operacionalizada numa perspectiva de articulação com as demais políticas sociais, na medida 

em que a partir de uma nova estrutura político-administrativa descentralizada, os recursos 

financeiros e operacionais são dispostos de forma equitativa, visando atender as necessidades 

sociais e coletivas e, atuar nas situações de pobreza que se encontram grande parcela da 

população. 

Ainda de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

(MDS), com esse novo modelo de gestão, são definidas competências e responsabilidades das 

três esferas de governo (federal, estadual e municipal), nos níveis de gestão de cada instância, 

cujas ações na área da assistência, de acordo com o artigo 11° da LOAS, serão realizadas de 

forma articulada, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação 

de execução dos programas, em suas respectivas esferas, aos Estados, ao Distrito Federal e 

aos municípios. 

Nos artigos subsequentes, a legislação situa as respectivas competências da União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios, esclarecendo as responsabilidades de cada esfera na 

concessão e manutenção dos benefícios de prestação continuada; no apoio técnico e 

financeiro dos serviços, dos programas e dos projetos de enfrentamento da pobreza em âmbito 

regional ou local; no atendimento às ações assistenciais de caráter de emergência, dentre 

outras. 

É importante ressaltar que, após a constituição da LOAS, outros importantes avanços 

contribuíram para normatizar e organizar as ações da assistência social no país. São elas: as 

Políticas Nacionais (PNAS - 1994 1997 /1998 / 2004), o SUAS (Sistema Único de 

Assistência Social) e as Normas Operacionais básicas (NOB/AS -97 / 98 e NOB/SUAS -2002 

/ 2005 / 2006 / 2010/2012) 

Apresentada como uma redação preliminar em 1994, a primeira versão da Política 

Nacional de Assistência Social estabelece que “(...) os pontos principais que deverão balizar a 



31 

 

assistência social a ser desenvolvida por órgãos de governo e sociedade civil.” (PNAS, 1994, 

p.2) 

Entretanto, por não avançar no que está posto na Constituição Federal e na LOAS e na 

medida em que se intensificava o debate acerca das ações da assistência social no Brasil, esse 

importante documento foi sofrendo alterações ao longo do período de expansão da assistência, 

passando pelas versões do ano de 1997, 1998 até chegar a mais recente de 2004. 

Aprovada em 22 de setembro de 2004, a atual Política Nacional de Assistência Social 

representa a materialização das diretrizes da LOAS, com foco de atenção na família e o 

território como base de organização. 

Nesse sentido, a nova PNAS “expressa a materialidade do conteúdo da Assistência 

Social como um pilar do Sistema de Proteção Social Brasileiro no âmbito da Seguridade 

Social”. (PNAS /2004, pag.11) 

Em consonância com o disposto na LOAS, capitulo II, seção I, artigo 4º, a Política 

Nacional de Assistência Social rege-se pelos seguintes princípios democráticos: 

 

I - Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de 

rentabilidade econômica; 

II - Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação 

assistencial alcançável pelas demais políticas públicas; 

III - Respeito à dignidade do cidadão, a sua autonomia e ao seu direito a benefícios e 

serviços de qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, vedando-se 

qualquer comprovação vexatória de necessidade; 

IV - Igualdade de direitos no aceso ao atendimento, sem discriminação de qualquer 

natureza, garantindo - se equivalência as populações urbanas e rurais; 

V - Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, 

bem como dos recursos oferecidos pelo poder público e dos critérios para sua 

concessão. 

 

No que se refere à organização, a Assistência Social tem as seguintes diretrizes 

baseadas na Constituição Federal de 1988 e na LOAS: 

 

I - Descentralização político - administrativa, cabendo a coordenação e as normas 

gerais à esfera e a coordenação e execução dos respectivos programas às esferas 

estadual e municipal, bem como entidades beneficentes e de assistência social, 

garantindo o comando único das ações em cada esfera de governo, respeitando-se as 

diferenças e as características socioterritoriais locais; 

II - Participação da população, por meio de organizações representativas na 

formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis; 

III - Primazia da responsabilidade do Estado na condução da Política de Assistência 

Social em cada esfera do governo; 

IV - Centralidade na família para concepção e implementação dos benefícios, 

serviços, programas e projetos 
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Segundo o Ministério de desenvolvimento social (MDS), a Política Nacional de 

Assistência Social (PNAS) é uma política que junto com as políticas setoriais, considera as 

desigualdades socioterritoriais, visando seu enfrentamento, à garantia dos mínimos sociais, ao 

provimento de condições para atender à sociedade e à universalização dos direitos sociais. 

 Atualmente estruturada no Sistema Único de Assistência Social (SUAS), a PNAS é o 

resultado de um pacto federativo entre os gestores da Assistência Social, das três esferas de 

governo (União, Estados e Municípios) e da sociedade civil, que busca promover a 

descentralização na gestão, no monitoramento e no financiamento dos serviços, além de 

regularizar e organizar em todo território nacional as ações sócias assistenciais. 

 

 A leitura da PNAS revela inúmeras mudanças no marco teórico, na estrutura 

organizativa e nos mecanismos de gerenciamento e controle da nova política. São 

conservados os princípios contidos na LOAS, tais como a referencialidade às 

necessidades sociais; a universalização do acesso para os que necessitam da 

assistência; o respeito à dignidade, à autonomia, aos serviços de qualidade; a 

igualdade de direitos, a dimensão pública dos serviços. O mesmo ocorre com as suas 

diretrizes: descentralização político administrativa; participação da população; 

primazia da responsabilidade do Estado. Contudo, na nova política, há uma ênfase 

na centralidade da família nas ações socioassistenciais, diferentemente da dimensão 

genérica com que a LOAS a considerava. (MOTA, 2009, p.191) 

 

A reflexão de Mota sobre a Política Nacional de Assistência Social demonstra que a 

autora reconhece a importância das mudanças que a mesma proporcionou nos aspectos de 

organização, gerenciamento e controle da assistência, evidenciando o que foi mantido e 

alterado da LOAS. 

No que se refere ao financiamento da PNAS, a Constituição Federal estabelece que a 

política de assistência social deverá ser financiada com a participação de toda a sociedade 

mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, do Distrito Federal, dos estados e 

municípios e das diversas contribuições sociais. 

 Nesse sentido, de acordo com o artigo 195 da Constituição Federal: 

 

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e 

indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais: (Vide 

Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 

I - dos empregadores, incidente sobre a folha de salários, o faturamento e o lucro; 

I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes 

sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 

a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer 

título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; (Incluído 

pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 

b) a receita ou o faturamento; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 

c) o lucro; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 

II - dos trabalhadores; 
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II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não incidindo 

contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência 

social de que trata o art. 201; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 

III - sobre a receita de concursos de prognósticos. 

IV - do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar. 

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 

§ 1º - As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade 

social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União. 

§ 2º - A proposta de orçamento da seguridade social será elaborada de forma integrada 

pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista 

as metas e prioridades estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, assegurada a cada 

área a gestão de seus recursos (...) 

 

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) 

“os recursos de cada ente federado para a execução da Política Nacional de Assistência Social 

(PNAS) são alocados em seus orçamentos, pelos quais se efetiva a gestão financeira da 

política.” 

Os recursos federais da assistência social são alocados no Fundo Nacional de 

Assistência Social (FNAS), enquanto que os recursos do Distrito Federal e dos estados e 

municípios são alocados, respectivamente, no Fundo de Assistência Social do Distrito Federal 

(FAZ/DF) e nos Fundos Estaduais e Municipais de Assistência Social, constituídos como 

unidades orçamentárias 

Cabe ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), estruturado 

em secretarias, entre elas, a Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS), coordenar a 

PNAS e gerir o Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), que foi instituído pela LOAS, 

em 1993, com o objetivo de proporcionar recursos e meios para financiar e apoiar serviços, 

programas e projetos de assistência social. 

Outro importante avanço para a consolidação da política de assistência social foi a 

criação da Norma Operacional Básica do Sistema único de Assistência Social (NOB/SUAS), 

aprovada primeiramente em 1997 pela Resolução CNAS n.º 204, de 04/12/1997. 

Buscando organizar em todo o território nacional, os princípios e diretrizes de 

descentralização da gestão e execução dos serviços, programas, projetos e benefícios inerentes 

à Política de Assistência Social, essa norma é também responsável por definir o papel dos 

entes federados e as responsabilidades das instâncias de pactuação e deliberação do sistema. 

Em 1998 é aprovada pela Resolução CNAS n.º 207de 16/12/1998 a segunda 

NOB/SUAS, que trazia mais detalhes sobre o financiamento e critérios de partilha dos 

recursos da política, as responsabilidades dos entes e modelos de gestão, procedimentos para 

habilitação e as competências dos Conselhos de Assistência Social. 
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Em 2005, uma terceira NOB/SUAS é aprovada pela Resolução CNAS nº 130, de 

15/07/2005, incorporando e aprimorando as conquistas que foram gradativamente alcançadas 

com as NOBs anteriores, dispondo sobre os níveis de gestão, responsabilidades dos entes, 

instrumentos de gestão, as competências das instâncias de pactuação e deliberação. 

Alguns anos após essa última NOB, a necessidade de incorporar os procedimentos que 

já vinham sendo adotados e os avanços normativos desses últimos anos, em um novo texto e 

assim, após ampla discussão entre gestores, foi elaborado em 2012 um novo NOB/SUAS. 

Uma outra significativa inovação na assistência social, foi a construção e 

implementação do Sistema Único da Assistência Social (SUAS), aprovada pela Resolução nº 

130, de 15 de julho de 2005, do CNAS através da Norma Operacional Básica do Sistema 

Único da Assistência Social – NOB/SUAS. 

 Nesse sentido, compreendido como um sistema público não-contributivo, 

descentralizado e participativo, que organiza e regula as responsabilidades das esferas de 

governo e da sociedade civil em relação à política de assistência social, o SUAS é instituído 

como requisito essencial da LOAS e em consonância com a PNAS para dar efetividade à 

assistência como política pública. 

 

(...) Nesse sentido, a criação do SUAS pode viabilizar uma normatização, 

organização (no sentido de romper com a sobreposição de papéis), racionalização e 

padronização dos serviços prestados, inclusive considerando as particularidades 

regionais e locais. (MOTA, 2009, p.190) 

 

O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) é um elemento fundamental para 

implementação da Política Nacional de Assistência Social, na medida em que estabelece as 

formas de organização e prestação de medidas sócio assistenciais, além dos procedimentos em 

relação à gestão e ao financiamento das ações organizadas no âmbito desta política.  

Verifica-se que ao estabelecer uma gestão descentralizada e participativa, o sistema 

visa romper com a fragmentação de responsabilidades entre as três esferas de governo, além 

de estimular uma maior participação e mobilização da sociedade civil na sua implantação e 

implementação. 

Seus princípios e diretrizes apontam para a universalização do sistema; a 

territorialização da rede; a descentralização político-administrativa; a padronização dos 

serviços de assistência social; a integração de objetivos, ações, serviços, benefícios, 

programas e projetos; a garantia da proteção social; a substituição do paradigma 
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assistencialista e a articulação de ações e competências com os demais sistemas de defesa de 

direitos humanos, políticas sociais e esferas governamentais. 

De modo geral, o SUAS apresenta como eixos estruturantes:  

 

(i) Precedência da gestão pública da política;  

(ii) Alcance de direitos sócio-assistenciais;  

(iii) Matricialidade sócio-familiar;  

(iv) Territorialização;  

(v) Descentralização político-administrativa;  

(vi) Financiamento partilhado entre os entes federados; 

 (vii) Fortalecimento da relação democrática Estado-sociedade civil; 

(viii) Valorização da presença do controle social; (ix) Participação popular;  

(x) Qualificação de recursos humanos; 

(xi) Informação, monitoramento, avaliação e sistematização de resultados. 

 

Apresenta ainda a implantação de uma rede sócio - assistencial, que consiste num 

conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, que ofertam benefícios, 

serviços, programas e projetos, tendo como foco prioritário a atenção às famílias, seus 

membros e indivíduos e o território como base de organização. 

No que tange ao financiamento do SUAS, verifica-se que o mesmo é fundamentado a 

partir: 

 

a) a descentralização político-administrativa, com autonomia dos entes federativos, 

mas mantendo o princípio de cooperação.  

b) os Fundos de Assistência Social – os repasses só podem ocorrer via Fundo.  

c) o SUAS como referência.  

d) condições gerais para transferência dos recursos federais: 

d.1. níveis de gestão,  

d.2. comprovação de execução orçamentária,  

d.3. acompanhamento e controle da gestão dos recursos através do Relatório Anual 

de Gestão, 

d.4. manutenção do Cadastro Único atualizado e realimentado,  

d.5. repasse dos recursos do Fundo Nacional de Assistência Social para os serviços, 

programas, projetos e benefícios, identificados entre os níveis de proteção básica e 

especial. 

e) Mecanismos de transferência: 

e.1. repasse de recursos fundo a fundo, de forma sistemática e automática.  

e.2. nova sistemática de convênios, com aplicativos informatizados para co-

financiamento de projetos eventuais. 

 f) Critérios de partilha, como proteção social básica e especial, e de transferência;  

g) o co-financiamento entre municípios, estados e União, respeitando-se os 

princípios de subsidiariedade e cooperação e a diversidade existente entre 

municípios, metrópoles, estados e União. 

 

Ao analisar a importância do SUAS para a assistência social, Mota afirma que a sua 

implementação configurou uma importante expansão dos objetivos da Política Nacional de 
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Assistência Social, ressaltando dois aspectos contemplados por essa política com a instituição 

do SUAS: 

 

A possibilidade de superar a histórica cultura assistencialista brasileira, levada a 

efeito pelo patrimonialismo da classe dominante, cujos traços principais são a 

ideologia do favor, da ajuda, da dádiva, aliados às práticas fisiológicas e ao 

nepotismo; a outra refere-se à superação da ideologia da caridade e do primeiro – 

damismo através da criação de parâmetros técnicos e da profissionalização da 

execução da Assistência Social, como dão indícios as competências requeridas para 

a implementação da proposta. (MOTA, 2009, p. 190) 

 

Diante de tudo o que foi exposto e analisado, conclui-se que atualmente uma das 

dificuldades na real efetivação de um sistema protetivo universal, integrado, de qualidade e 

eficiente esteja relacionado ao enorme estigma existente acerca do conceito da assistência 

social, que ainda é vista como uma prática assistencialista, de caráter de benesse, de caridade 

e de solidariedade. 

Tão logo, a dificuldade de romper com essa concepção fortemente enraizada faz com 

que a assistência social não seja compreendida como uma política pública constituída de 

direitos sociais, o que faz com que ela não seja desenvolvida seguindo esses princípios, 

caracterizando-se como uma ação compensatória que juntamente com as políticas de saúde e 

previdência, visam apenas minimizar os efeitos produzidos pelo agravamento da questão 

social. 

O significado que a Assistência Social assume nas últimas décadas, como o principal 

mecanismo de enfrentamento à questão social na sociedade, em virtude dos interesses da 

classe dominante e com o respaldo do Estado, tem mostrado ser um outro fator que dificulta a 

concretização da política de seguridade social brasileira, que estruturada sobre o tripé da 

política de assistência, saúde e previdência social não consegue se consolidar conforme é 

estabelecida na Constituição Federal de 1988, uma vez que não ocorre de forma universal e 

integrada e tão pouco articulada de modo efetivo às outras políticas sociais. 

Além disso, a articulação da política social com uma política econômica orientada sob 

os princípios neoliberais, voltados aos interesses do capital, que busca constantemente 

provocar o desmonte dos direitos sociais conquistados a partir da década de 1980, constituiu 

um outro elemento que compromete a concretização da seguridade social brasileira, uma vez 

que o Estado passa a adotar um conjunto de ações que reduzem e precarizam as políticas 

sociais.  

Nessa conjuntura verifica-se que há uma forte tendência de retrocesso nos avanços 

sociais conquistados após muita luta e resistência dos trabalhadores e dos movimentos sociais, 
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na medida em que o Estado tende a passar por uma reforma em suas funções, cujo marco 

principal é a sua desregulamentação enquanto provedor do bem estar social. 

Desse modo, como mediador dos conflitos resultantes das relações sociais, o Estado 

utiliza as políticas sociais não somente como importantes instrumentos de enfrentamento à 

pobreza, mas  também como mecanismo de domínio e controle da classe trabalhadora, que 

tendo algumas reivindicações atendidas, diminuem a pressão frente ao Estado e a classe 

dominante, conseguindo desse maneira preservar a ordem social e ao mesmo tempo continuar 

atendendo aos interesses do capital e do mercado. 

Por fim, cabe ressaltar que mesmo diante de significativos avanços na Política de 

Assistência Social, expressos na implementação e consolidação da LOAS, PNAS, 

NOB/SUAS e do SUAS, tal política ainda traz em sua herança princípios arcaicos que 

dificultam que a política seja efetivada da maneira em que é estabelecida constitucionalmente 

e legalmente pelas legislações. 

É diante desse desenho que a assistência social assume a partir da sua regulamentação 

pelas legislações explicitadas acima, no contexto do sistema de proteção social brasileiro, que 

os programas de transferência de renda começam a ganhar espaço como uma das importantes 

estratégias de enfrentamento a pobreza, conforme será apresentado a seguir. 
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CAPÍTULO II – A EMERGÊNCIA DOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE 

RENDA NO BRASIL. 

 

2.1 - A Inserção dos programas de transferência de renda no contexto do sistema 

brasileiro de proteção social. 

 

A análise do percurso histórico da Política de Assistência Social no Brasil, que integra 

a seguridade social e configura o sistema protetivo brasileiro, demonstra que tal política 

emerge na sociedade brasileira no marco do enfrentamento da questão social, que passa a ser 

compreendida como um fenômeno de caráter estrutural enfrentada no âmbito dos direitos 

sociais para os trabalhadores inseridos no mercado de trabalho formal. 

Segundo Behring e Almeida, o Brasil manteve-se e ainda se mantém distante de um 

ampliado sistema de proteção social, devido a implementação de um modelo de 

desenvolvimento marcado pela subordinação econômica aos interesses da lógica do capital. 

Nesse sentido,  

 

(…) Apesar dos esforços das forças sociais para alteração do quadro brasileiro, ainda 

hoje, o país não ultrapassou os limites de um mercado de trabalho marcado pela 

instabilidade, pelos baixos salários, pelo desemprego e por frágeis mecanismos de 

proteção social. (BEHRING e ALMEIDA, 2008, p.183) 

 

Ainda de acordo com as autoras isso se explica pelo fato da seguridade social 

brasileira se desenvolver de forma lenta e gradual, com a não cobertura dos direitos sociais, 

dos programas e serviços de forma universal. Além disso, caracteriza-se por ser limitada em 

virtude de um forte movimento contrário por parte do capital a consolidação de uma 

seguridade social pública ampla e para todos, com o incentivo à restrição das ações do Estado 

para os segmentos de trabalhadores que se encontram em situações de vida e de trabalho 

precárias. 

Nessa conjuntura de limitações da seguridade social e de restrição dos direitos sociais 

dos trabalhadores, constata-se que a intervenção do Estado, que se encontra submetido às 

orientações neoliberais e aos interesses da lógica do mercado, passa a ser realizada de acordo 

com a necessidade da acumulação capitalista, cuja expansão ocorre fundamentada no 

processo de reestruturação produtiva e no desenvolvimento do capital financeiro. 
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Essa nova forma de intervenção estatal torna-se bastante evidente a partir da década de 

1990, com a consolidação de um Estado que intervém cada vez menos no âmbito dos direitos 

do trabalho e cada vez mais no atendimento das necessidades do capital.  

A respeito disso, Behring e Almeida afirmam que, 

 

(...) O Estado refuncionaliza-se, tendo como prioridade as ações especulativas do 

capital financeiro. Assim, a contra - reforma do Estado reestrutura e reconfigura suas 

funções. No âmbito da política social surgem modificações gerenciais, voltadas para 

a focalização do gasto, para a criação de fundos sociais de emergência, com 

programas compensatórios (para os grupos mais pobres) e “parcerias” com o 

“terceiro setor”, em detrimento da universalidade e dos direitos sociais. (BEHRING 

e ALMEIDA, 2008, p.187) 

 

Ao longo desse período, a necessidade de reformulação das funções do Estado sob 

orientação do mercado, ocorreu segundo Behring e Boschetti sob a justificativa de que: 

 

Reformulando-se o Estado, com ênfase especial nas privatizações e na previdência 

social, e, acima de tudo, desprezando as conquistas de 1988 no terreno da seguridade 

social e outros – a carta constitucional era vista como perdulária e atrasada -, estaria 

aberto o caminho para o “novo projeto de modernidade. (BEHRING e 

BOSCHETTI, 2009, p.148) 

 

Ainda de acordo com as autoras, embora esse termo tenha sido amplamente utilizado 

por esse projeto nos anos 1990, o mesmo é destituído de um conteúdo redistributivo, sendo 

submetido ao uso pragmático, com a adoção de medidas que propunham mudanças na 

sociedade, sem que isso significasse de fato uma reforma, desconsiderando seu sentido e suas 

consequências sociais. 

Sob a alegação da necessidade de reformar o Estado, tendo em vista que os problemas 

decorrentes da crise econômica dos anos 1980 estariam relacionadas as ações do próprio 

Estado, justificou-se sua reformulação através da importância da criação de novas medidas 

visando corrigir distorções e reduzir custos, principalmente na área social. 

Enquanto isso, segundo Behring e Boschetti 

 

(…) a política econômica corroía aceleradamente os meios de financiamento do 

Estado brasileiro através de uma inserção na ordem internacional que deixou o país 

à mercê dos especuladores no mercado financeiro, de forma que todo o esforço de 

redução de custos preconizado escoou pelo ralo do crescimento galopante das 

dívidas interna e externa. (BEHRING e BOSCHETTI, 2009, p.152) 

 

 

No decorrer da década de 1990, o que se observa é um Estado reformulado e adaptado 

à lógica do capital, que adotando medidas econômicas de acordo com as orientações 
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neoliberais instituídas na ordem internacional, estabelecem uma política econômica, cujos 

efeitos contradizem o discurso de reforma proposto nesse período. 

 Segundo Behring e Boschetti, seguindo as orientações dos organismos internacionais, 

o Estado iniciou um processo de privatização de alguns patrimônios públicos, sob a 

justificativa de que desse modo, conseguiria atrair capitais, reduzindo a dívida externa e 

interna, obteriam preços mais baixos para os consumidores, melhorando a qualidade dos 

serviços e atingiriam a eficiência econômica das empresas, que estariam sendo insuficientes 

nas mãos do Estado. 

 Entretanto, de acordo com as autoras, o resultado desse processo não ocorreu de forma 

esperada, tendo em vista que,  

 
Houve uma entrega de parcela significativa do patrimônio público ao capital 

estrangeiro, bem como a não obrigatoriedade das empresas privatizadas de 

comprarem insumos no Brasil, o que levou ao desmonte de parcela do parque 

industrial nacional e a uma enorme remessa de dinheiro para o exterior, ao 

desemprego e ao desequilíbrio da balança comercial. (BEHRING e BOSCHETTI, 

2009, p.153) 

 

 

Dessa maneira, percebe-se que as consequências da reforma do Estado, provocou 

implicações que se mostraram contraditórias ao objetivo proposto pelo Estado de promover 

alterações em sua própria estrutura visando alcançar um maior desenvolvimento econômico. 

Isso pode ser verificado através do aumento da inflação, do crescimento do déficit público e 

principalmente pelo aumento da dívida interna e externa. 

Nessa conjuntura, evidenciada pela forte influência do capitalismo, cuja base se 

encontra a restruturação produtiva, na privatização e na exploração da força de trabalho 

constata-se uma intervenção estatal  fundamentada de acordo com as necessidades da 

acumulação capitalista, que incentiva a destruição dos direitos trabalhistas e a 

desresponsabilização do Estado que, limitando sua intervenção na área social acaba 

transferindo sua responsabilidade enquanto provedor do bem - estar social da população para 

a sociedade civil. 

Desse modo, de acordo com Silva e Silva, Yazbek e Giovanni,  

 

A lógica adotada pelo Estado brasileiro, justificada pela ideologia da modernidade, faz com 

que se tenha uma Estado que rebaixa ainda mais sua responsabilidade social, quando esta 

demanda o atendimento das necessidades sociais das classes subalternas. Essa 

responsabilidade vem sendo transferida para uma sociedade como se esta fosse destituída 

de antagonismos de interesses, sendo homogeneizada por uma realidade que é complexa e 

heterogênea, ficando a sociedade responsável pela solução dos problemas sociais mediante 

práticas de parcerias e de “solidariedade”. Em última análise, vem se assistindo a um 

verdadeiro desmonte do Sistema de Proteção Social que parecia apontar, a partir dos anos 

1980, em direção à universalização dos direitos sociais básicos, evidenciando retrocessos 
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nas ofertas de serviços, mesmo nas áreas sociais básicas. (SILVA e SILVA, YAZBEK e 

GIOVANNI, 2007, p.25)  

 

 

Constata-se nesse período, uma forte tendência à desconstrução de um sistema 

protetivo amplo e universal na medida em que o Estado, ao estabelecer uma reformulação nas 

suas funções reduz sua intervenção sobre os problemas sociais, transferindo a sua 

responsabilidade enquanto provedor do bem estar social para a sociedade civil, através do 

Terceiro Setor e do setor privado. 

Nesse sentido, de acordo com Mota, 

 

Este processo é responsável por um redirecionamento do papel do Estado que ao 

invés de políticas sociais públicas, que garantam a reprodução da força de trabalho, 

adota a perspectiva do Estado mínimo para o social e máximo para o capital, tendo 

este como pressuposto a desregulamentação da força de trabalho, associada a uma 

desresponsabilização perante a “questão social”. Esse processo de transformação do 

padrão de intervenção do Estado na “questão social” dá origem a um tipo de 

intervenção que preconiza a participação do chamado terceiro setor. (MOTA, 2009, 

p.167-168) 

 

É nessa conjuntura de retrocesso quanto ao reconhecimento dos direitos sociais 

instituídos constitucionalmente, em virtude da escolha do Estado por ações mínimas e de 

pouca efetividade na alteração de uma realidade de pobreza e de falta de acesso a bens e 

serviços sociais, que são criadas condições que permitem a expansão do Terceiro Setor na 

sociedade brasileira. 

Diante da redução da intervenção Estado no combate ao aumento desenfreado da 

pobreza e da desigualdade social, vem ganhando maior destaque o papel desempenhado por 

organizações da sociedade civil, que sempre estiveram presentes na assistência social 

brasileira, tornando-se mais evidentes nesse momento a atuação do Terceiro Setor, 

compreendido como o conjunto de ações não governamentais e sem fins lucrativos, realizadas 

em benefício da sociedade de modo geral. 

A partir da análise acerca do contexto sócio histórico, político e econômico que 

contribuiu para a emergência do Terceiro setor no Brasil, é possível concluir que esta seria 

uma alternativa que viria suprir as demandas provocadas pelo processo de acumulação do 

capital e que não foram atendidas pelo Estado. 

Segundo Montaño, a desresponsabilização do Estado no provimento e garantia do bem 

estar da sociedade, não é uma consequência da ineficiência governamental, mas uma 

estratégia política que tende a uma regressão da dimensão de direito universal do cidadão 

quanto as políticas sociais de qualidade. 
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O objetivo de retirar o Estado (e o capital) da responsabilidade de intervenção na 

‘questão social’ e de transferi-los para a esfera do ‘Terceiro Setor’ não ocorre por 

motivos de eficiência (como se as ONGs fossem naturalmente mais eficientes que o 

Estado), nem apenas por razões financeiras: reduzir os custos necessários para 

sustentar esta função estatal. O motivo é fundamentalmente político-ideológico: 

retirar e esvaziar a dimensão de direito universal do cidadão quanto as políticas 

sociais (estatais) de qualidade; criar uma cultura de auto culpa pelas mazelas que 

afetam a população, e de autoajuda e ajuda mútua para seu enfrentamento; desonerar 

o capital de tais responsabilidades criando, por um lado, uma imagem de 

transferência de responsabilidades e por outro, a partir da precarização e focalização 

(não-universalização) da ação social estatal e do Terceiro Setor, uma nova e 

abundante demanda lucrativa para o setor empresarial. (MONTAÑO, 2002, p. 23) 

 

Nessa perspectiva, Montaño afirma que essa forma de organização da sociedade civil é 

o resultado do modelo econômico adotado pelo Estado, compreendendo-o como: 

 

Um fenômeno resultado da reestruturação do capital que, pautado nos princípios 

neoliberais estabelece um novo padrão para a função social de respostas às sequelas 

da ‘questão social’, seguindo valores da solidariedade voluntária e local, da 

autoajuda e da ajuda-mútua. (M MONTAÑO, 2002, p. 22)  

 

Apesar de se constituir como um relevante mecanismo de enfrentamento à pobreza no 

Brasil, a expansão e consolidação do Terceiro setor na sociedade brasileira tem sido alvo de 

críticas, por compreender tipos de ações emergenciais cujas respostas às demandas sociais 

ocorrem de forma imediata e assistencial. Além disso, segundo Montaño, o terceiro setor 

anula: 

 

Uma fonte importante de proteção do trabalhador e do cidadão e de relativa 

regulação da contradição capital/trabalho nos marcos de uma ‘lógica democrática’ 

de legitimação social”, além de que desconsidera o Estado como “espaço 

significativo de lutas de classes e sociais, e como lócus da manutenção da ordem e 

ampliação da acumulação capitalista, porém também como garantidor de certo nível 

de ‘conquistas’ sociais ali garantidas. (MONTAÑO, 2002, p. 18). 

 

Dentro dessa lógica, é possível perceber que no Brasil não houve reformas no sentido 

de promover uma real modernidade e continuação de avanços na área social, somente 

provocou mudanças nas condições de vida e de trabalho da classe trabalhadora, que através de 

sua organização e lutas por melhores condições de trabalho, tendo em vista uma realidade 

marcada pela precarização do trabalho, pelo rebaixamento dos salários e pela intensa 

exploração de sua força de trabalho, forçam o Estado a garantir direitos sociais a esses 

trabalhadores através de políticas sociais que caracterizam-se por serem focalizadas, 

fragmentadas e compensatórias. 
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Nesse sentido, instituída e regulamentada a partir da Constituição federal de 1988, a 

seguridade social brasileira concretiza um novo modelo protetivo no país cujo tripé é formado 

pelas políticas de saúde, previdência e assistência social, sendo esta última a política que mais 

se expandiu com as transformações econômicas, políticas e sociais em andamento no país a 

partir dos anos 1980. 

Entretanto, em uma conjuntura marcado pela forte influência do capitalismo na 

conjuntura política, social e econômica do país, tendo em vista a mundialização do capital e 

seus rebatimentos no mundo do trabalho, cabe ressaltar que a década de 1990 foi um período 

de intenso movimento de combate aos direitos sociais conquistados na década de 1980, 

sobretudo no que se refere a seguridade social. 

Sob essa perspectiva, Behring e Almeida afirmam que: 

 

(...) Logo a seguir à promulgação da Constituição, com o argumento da necessidade 

de sua regulamentação, ou de “modernização “da sociedade, os diversos governos 

encaminharem projetos de Leis e Emendas Constitucionais que rebaixaram direitos 

do trabalho e desfiguraram a seguridade social. A intervenção governamental, então, 

caminha no sentido da desconstrução da seguridade social – para atender aos novos 

interesses do capital – a qual, embora ainda com limites, foi conquistada pelo 

conjunto dos trabalhadores brasileiros, nas lutas da década de 1980. (BEHRING e 

ALMEIDA, 2008, p.184) 

 

O processo de “desconstrução” dos direitos sociais conquistados a partir da 

Constituição Federal de 1988, tem início a partir da década de 1990 e pode ser explicado em 

razão do Estado implementar um projeto de desenvolvimento econômico orientado sob a 

perspectiva neoliberal, estando este submetido à lógica do mercado e à economia 

internacional, passando a adotar medidas de ajuste fiscal e de diminuição dos gastos públicos, 

provocando evidentes sequelas na área social, na economia e sobretudo no mercado de 

trabalho. 

Segundo Silva e Silva, Yazbek e Giovani, 

 

A opção pelo ajuste econômico no Brasil, teve como consequência a estagnação do 

crescimento econômico e a precarização e instabilidade do trabalho, do desemprego e o 

rebaixamento do valor da renda do trabalho, como consequente ampliação e 

aprofundamento da pobreza, que se estende, inclusive, para os setores médios da sociedade. 

(SILVA e SILVA, YAZBEK e GIOVANNI, 2007, p.23) 

  

Ao assumir uma política de ajuste fiscal, adotando uma política de corte nos recursos 

destinados a investimentos nas áreas de assistência, saúde, educação e habitação, o Estado 

desqualifica e reduz drasticamente as políticas sociais, que vinham apresentando 

significativos avanços desde os anos 1980. 
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De acordo com as autoras Behring e Almeida, 

 

O ajuste fiscal comprimiu a alocação de recursos ao longo de todo esse período, impondo 

sua lógica minimalista. Parcela significativa dos técnicos do Estado foram capacitados e 

formados na perspectiva do ajuste e na lógica das orientações das agências internacionais 

para a política social: a boa focalização, a otimização da relação custo - benefício, o 

estimulo ao setor privado e ao voluntariado. (BEHRING e ALMEIDA, 2008, p.162) 

 

 

A estagnação do crescimento econômico, prejudicada pela inflação crescente, pela 

elevação da taxa de juros, pelo crescimento do déficit público e pelos problemas decorrentes 

da dívida externa evidenciam uma enorme preocupação do governo com a economia do país, 

que passa a adotar medidas de desenvolvimento econômico que vão de encontro aos direitos 

sociais conquistados e expandidos com a promulgação da Constituição Federal de 1988. 

Nessa perspectiva, cabe ressaltar que após esse momento de estagnação da economia, 

a partir de 1993, o crescimento econômico começa a ser retomado no país, iniciando em 1994 

o processo de estabilização da moeda nacional, com a implantação do Plano Real. 
1
 

Essa nova conjuntura fez com que a prioridade absoluta do governo naquele momento, 

fosse a continuidade da estabilização da economia a fim de alcançar o objetivo de inserir o 

Brasil na economia globalizada, através da adoção de uma política econômica que configurou 

novas formas de intervenção da questão social, especialmente da pobreza. 

Historicamente presentes na sociedade brasileira desde o período de colonização, 

marcada pela forma precária e exploratória, a desigualdade social e a pobreza vêm no decorrer 

dos séculos se agravando e apresentando novas características a partir do surgimento e 

desenvolvimento do capitalismo.  

Nesse sentido, a pobreza não deve ser compreendida como algo natural, mas como um 

produto construído socialmente a partir das relações sociais vigentes na sociedade capitalista. 

Deve ser portanto, analisado como um fenômeno intrínseco ao processo de desenvolvimento 

do capital e tão logo, como o resultado de um modelo de desenvolvimento e organização 

social fundamentado na defesa da propriedade privada, na divisão social do trabalho, na 

precarização do trabalho e principalmente na exploração da força de trabalho, que acaba 

gerando o enriquecimento de uma minoria em detrimento da pobreza de uma grande parcela 

da população brasileira. 

                                                 
1
 O plano real foi um plano econômico elaborado na década de 1990 e divido em três fases. A primeira delas 

seria o ajuste das contas públicas, através de um corte no Orçamento. A segunda seria a implantação da Unidade 

Real de Valor (URV), unidade monetária para desindexar a economia. E a última, a transformação da URV em 

real, a nova moeda brasileira. O Congresso após intensa negociação, aprovou o plano e as fases seguiram como 

planejado. BOURROL, Marcela; FERREIRA, Michelle. Especial 20 anos do plano real. Disponível em: 

http://20anosdoreal.epocanegocios.globo.com/#anchor-u343 Acesso em: 04/11/20 

http://20anosdoreal.epocanegocios.globo.com/#anchor-u343
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A respeito da definição de pobreza, Yazbek afirma que: 

 

A noção de pobreza é ampla, ambígua e supõe gradações. Embora seja uma 

concepção relativa, dada a pluralidade de situações que comporta, usualmente vem 

sendo medida através de indicadores de renda e emprego, ao lado do usufruto de 

recursos sociais que interferem na determinação do padrão de vida, tais como saúde, 

educação, transporte, moradia, aposentadoria e pensões, entre outros. Os critérios, 

ainda que não homogêneos e marcados por um viés economicista, acaba por 

convergir na definição de que são pobres aqueles que, de modo temporário ou 

permanente, não tem acesso a um mínimo de bens e recursos, sendo portanto, 

excluídos, em graus diferenciados, da riqueza social. (YAZBEK, 2008, p.62) 

 

Ainda de acordo com a autora, a pobreza no Brasil é desenvolvida considerando um 

conjunto de fatores compreendidos pela renda limitada, pela exclusão e pela subalternidade. 

Assim, assinala que: 

Do ponto de vista da renda, o que se evidencia é que para grande maioria dos 

trabalhadores, com registro em carteira ou não, com contrato ou por conta própria, 

predominam os baixos rendimentos e a consequente privação material daí advinda. 

Do ponto de vista da exclusão e da subalternidade, a experiência da pobreza constrói 

referencias e define “um lugar no mundo”, onde a ausência de poder de mando e 

decisão, a privação de bens materiais e do próprio conhecimento dos processos 

sociais que explicam essa condição ocorrem simultaneamente a práticas de 

resistência e luta. (YAZBEK, 2008, p.63) 

 

Com o decorrer dos anos, em virtude de toda uma conjuntura histórica de 

desenvolvimento da sociedade brasileira que proporcionou diversas transformações sócio-

políticas e econômicas no país, tem sido observado um elevado crescimento da desigualdade 

na distribuição de renda no Brasil, o que tem colocado a pobreza em bastante evidencia no 

cenário político e econômico do país como um tema central da agenda pública. 

Diante dessa realidade, é possível perceber que a pobreza tem sido predominantemente 

definida e mensurada visando apenas o aspecto econômico, sendo a ineficiente distribuição de 

renda considerada o elemento fundamental que define a pobreza no Brasil. Desse modo, as 

políticas de enfrentamento a esse fenômeno são criadas e implementadas com a finalidade de 

distribuir renda para a população. 

Entretanto, cabe ressaltar que por constituir-se como um fenômeno estrutural essencial 

à existência e a manutenção do sistema capitalista, é necessário que haja uma compreensão 

mais abrangente das várias dimensões que a pobreza assume na sociedade, tendo em vista a 

existência de toda uma dinâmica do processo de acumulação do capital que para além do 

aspecto econômico, envolve ainda elementos políticos  e sociais, reforçando assim a 
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necessidade de inclusão de dimensões não econômicas na análise das condições de vida da 

população.  

Nesse sentido, para uma reflexão mais profunda da pobreza no Brasil, assim como dos 

mecanismos que vêm sendo utilizados para enfrenta-la, é preciso compreendê-la para além do 

quesito econômico, as dimensões políticas e sociais que caracterizam a pobreza na sociedade 

brasileira. 

 A dimensão política da pobreza torna-se bastante evidente quando se percebe esse 

fenômeno não somente como carência de renda e de bens materiais, mas como a falta de 

acesso a serviços e direitos sociais decorrentes da submissão do Estado aos interesses do 

capital e da lógica do mercado. 

No aspecto social, a pobreza está intimamente inserida no âmbito das inúmeras 

contradições decorrentes desse processo de produção e que são observadas, sobretudo, a partir 

do agravamento da questão social, definida por Iamamoto como: 

O conjunto das expressões das desigualdades sociais engendradas na sociedade 

capitalista madura, impensáveis sem a intermediação do Estado. Tem sua gênese no 

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. (IAMAMOTO, 2001, p.10) 

 

 

No contexto de agravamento da questão social, a pobreza se destaca como “um 

fenômeno complexo e multidimensional, podendo ser definida de forma genérica como a 

situação na qual as necessidades não são atendidas de forma adequada.” (ROCHA, 2003, p.9) 

Nessa perspectiva, a pobreza e as consequentes necessidades provocadas por ela, são 

mensuradas predominantemente através do estabelecimento das linhas da pobreza e 

indigência. No que se refere a esse primeiro método de mensuração, a pobreza é definida 

através de um valor mínimo de renda (até R$ 150,00) que verifica o grau da necessidade de 

um conjunto mais amplo das necessidades como habitação, vestuário, transporte etc. 

Já as linhas de indigência são compreendidas pela carência de renda para garantir o 

consumo de alimentos, analisando dessa forma as pessoas que se encontram nessa 

circunstância através do estabelecimento de um valor mínimo de renda (até R$77,00), 

definindo - a como situação de extrema pobreza. 

É a partir desses métodos de mensuração, que a pobreza é constantemente definida 

considerando apenas o aspecto econômico pela deficiência ou ausência de renda, 

desconsiderando outras importantes dimensões inerentes da dinâmica capitalista, das quais 

resultam o agravamento da questão social. 
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Nesse sentido, a pobreza que até então não era compreendida como um fenômeno 

estrutural da sociedade e tão logo considerado um tema de pouca relevância para o poder 

público, começa a ser considerada como uma questão social a ser enfrentada pelo Estado. 

A partir desse momento, visando o enfrentamento da pobreza, o governo coloca em 

pauta na agenda pública do Brasil novas medidas de combate e redução da pobreza, cuja 

concepção e mecanismos de enfrentamento permanecem fundamentados na deficiência ou 

ausência de renda e onde os programas de transferência de renda assumem grande relevância 

no cenário político e econômico do país, tendo como eixo principal o repasse monetário às 

famílias 

 

2.2 - A Implementação dos Programas Nacionais de Transferência de Renda. 

 

Embora as primeiras experiências de Programas de Transferência de Renda tenham 

sido implementadas em nível local, é no âmbito nacional que essa temática ganha maior 

relevância no cenário político e econômico do país, destacando-se como um importante 

mecanismo de enfrentamento à pobreza. 

Nesse sentido, cabe ressaltar a importância de analisarmos a trajetória dos programas 

de transferência de renda no Brasil a partir de um processo de desenvolvimento histórico 

compreendido desde os primeiros debates e experiências até a unificação de todos em um 

único programa denominado Programa Bolsa Família.  

A implementação dos primeiros programas de transferência de renda no Brasil tem 

início a partir da década de 1990, mas precisamente em 1991 com a apresentação e aprovação 

de um projeto elaborado pelo senador Eduardo Suplicy, que propunha a criação do Programa 

de Garantia de Renda Mínima (PGRM), um programa universalista que visava transferir uma 

renda para todos os cidadãos brasileiros com mais de 25 anos numa faixa de renda pré-

determinada, com o objetivo de melhorar a distribuição de renda no Brasil e enfrentar 

diretamente o problema da pobreza. 

O programa supõe a distribuição de uma renda mensal destinada a famílias com renda 

per capta inferior a meio salário mínimo, que possuam filhos ou dependentes em idade de 0 a 

14 anos e com a condição de manter as crianças e adolescentes com idade de 7 a 14 anos nas 

escolas. 

A respeito do Programa de Garantia de Renda Mínima, Silva e Silva, Yazbek e 

Giovanni, afirmam que: 
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Independente de críticas e elogios, o Programa de Garantia de Renda Mínima tem o mérito, 

inquestionável, de ter iniciado o debate sobre a renda mínima na opinião pública brasileira, 

inspirando a criação de um imenso conjunto de programas de transferência de renda em 

implementação, por iniciativa de municípios, estados e pelo governo federal. Trata-se de 

uma modalidade de programas sociais não só factíveis, mas prevalentes no âmbito do 

sistema brasileiro de proteção social no adentrar do século XXI. (SILVA e SILVA, 

YAZBEK e GIOVANNI, 2004, p.47) 

 

 

A partir de 1992, as temáticas da fome e da pobreza ganham maior espaço na agenda 

pública, destacando - se, nesse momento, medidas de combate e enfrentamento às mesmas, 

através da Campanha contra a Fome, incorporada em 1993 com o nome de Plano de Combate 

à Fome e à Miséria.
2
  

Nesse período ocorre a introdução do debate acerca da proposta de renda mínima, que 

consistia na transferência monetária no valor de um salário mínimo a família, independente de 

renda familiar, e que possuíssem filhos ou dependentes na faixa etária de 5 a 16 anos 

frequentando regularmente a escola. 

Segundo Silva e Silva, Yazbek e Giovanni, 

 

O vínculo com a escola pública era, portanto, o termo de garantia pra focalização do 

programa nos estratos de menor renda, dada a dificuldade de comprovação de renda entre 

eles. Tratava-se de uma proposta de política social que, a curto prazo, amenizasse a pobreza 

e, a longo prazo, reduzisse a reprodução da pobreza. SILVA e SILVA, YAZBEK e 

GIOVANNI, 2004, p.89) 

 

A respeito da renda mínima, os autores acreditam que essa proposta introduz duas 

importantes inovações que vão influenciar no estabelecimento de outros programas de 

transferência de renda e que compreendem a “introdução da unidade familiar no lugar do 

indivíduo como beneficiário dos programas e a vinculação da transferência monetária com a 

educação(...)” (2004, pág.90)  

Percebe-se, nesse período, que a ausência e a deficiência da formação educacional 

constituem-se como fatores limitantes do aumento da renda familiar. 

Sobre essa questão, os estudos de Rocha (2003) mostram que o baixo nível de 

escolaridade não significa necessariamente uma condenação à pobreza, no entanto, observa-se 

                                                 
2
 O Plano de Combate à Fome e a Miséria, foi elaborada em 1993 pelo governo Federal, e consiste em um plano 

destinado aos brasileiros que vivem em lares cuja renda familiar é de até R$70,00 por pessoa e cujo objetivo é 

elevar a renda e as condições de bem - estar da população. Compreende um conjunto de ações que envolvem a 

criação de novos programas e a ampliação de iniciativas já existentes, em parceria com estados, municípios, 

empresas públicas e privadas e organizações da sociedade civil. Disponível em: 

<http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/superacao-da-extrema-pobreza%20/plano-brasil-sem-

miseria-1/plano-brasil-sem-miseria> Acesso em: 04/11/2014 

 

http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/superacao-da-extrema-pobreza%20/plano-brasil-sem-miseria-1/plano-brasil-sem-miseria
http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/superacao-da-extrema-pobreza%20/plano-brasil-sem-miseria-1/plano-brasil-sem-miseria
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que, entre os mais pobres, há um grande número de pessoas com baixo nível escolar. Nesse 

sentido, de acordo com a autora, 

 

Verificou-se que o baixo nível educacional – definido como menos de quatro anos 

de escolaridade – era a variável a qual estava associado a maior probabilidade de o 

indivíduo e de sua família serem pobres. (ROCHA, 2003, p. 184) 

 

A partir desta importante articulação entre educação e política de transferência de 

renda estabelecida pela proposta de renda mínima, outros grandes programas serão 

influenciados e desenvolvidos de modo a tentar promover a redução da pobreza e melhoria 

das condições de vida da população mais pobre. 

E assim, no decorrer dos anos 1990, mais precisamente em 1995, são implementados 

os primeiros programas dessa natureza em alguns municípios do país, como exemplo cidades 

de São Paulo – como Campinas, Ribeirão Preto e Santos e também em Brasília. 

Em 1996, com base nessas experiências, ocorre a ampliação do debate e a formulação 

de propostas nacionais de implementação dos programas de transferência de renda, com a 

criação do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), voltado para crianças e 

adolescente com o objetivo de erradicar o trabalho infantil inicialmente em áreas rurais, em 

atividades consideradas perigosas, insalubres, penosas e degradantes. 

Segundo o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, trata-se de um 

programa que “articula um conjunto de ações visando à retirada de crianças e adolescentes de 

até 16 anos das práticas de trabalho infantil, exceto na condição de aprendiz a partir de 14 

anos.” 
3
 

De acordo com Silva e Silva, Yazbek e Giovanni (2007), em 1999, o PETI foi 

estendido para crianças e adolescentes de áreas urbanas, principalmente para atender os que 

trabalhavam em “lixões”, com a proposta de fazer com que os mesmos trocassem o trabalho 

penoso pela escola, visando assim estabelecer uma articulação entre transferência monetária 

de renda e política de educação como forma de erradicar o trabalho infantil.  

O PETI, destina-se a famílias com renda per capta de até ½ salário mínimo, com 

crianças e adolescentes entre 7 e 17 anos de idade, possibilitando a estes frequentarem e 

permanecerem na escola, além de participarem de ações sócio educativas, mediante uma 

complementação de renda mensal as suas famílias. 

                                                 
3
 BRASIL, Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Disponível em: < http:// 

www.mds.gov.br/assistenciasocial/peti.> Acesso em: 04/11/14. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L10097.htm
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/peti
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Em 1996, é criado o Benefício de Prestação Continuada (BPC), que consistia na 

transferência monetária mensal, no valor de um salário mínimo, previsto pela Constituição 

Federal de 1988, no seu artigo 203, e assegurado pela LOAS (Lei Orgânica da Assistência 

Social) nos artigos 21 e 22. 

De acordo com o Ministério de Desenvolvimento e Combate à Fome, o BPC foi 

regulamentado pelo decreto n°1.744 de 11/12/1995 e passou a ser concedido em janeiro de 

1996 como um benefício pago a pessoas a partir de 67 anos de idade e a pessoas portadoras de 

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

obedecendo aos seguintes critérios: renda familiar mensal per capta inferior a ¼ do salário 

mínimo; ausência de vínculo a regime de previdência social e ausência de usufruto de outros 

benefícios. 

O benefício pode ser pago a mais de um membro da família, desde que comprovadas 

todas as condições exigidas, de modo que, para o cálculo da renda familiar, o benefício 

concedido ao outro membro passa a compor a renda, para efeito de cálculo da renda per capta 

familiar para a concessão do novo benefício. 

De acordo com Silva e Silva, Yazbek e Giovanni (2007), o BPC é coordenado pelo 

Ministério de Assistência Social e implementado por agencias locais do Instituto Nacional de 

Seguro Social (INSS). E a cada dois anos o programa é reavaliado, mediante a cooperação das 

Secretarias Estaduais e Municipais de Assistência Social, e termina a partir do momento em 

que ocorrer a recuperação da capacidade laborativa, no caso de pessoa com deficiência, se 

houver alteração das condições socioeconômicas de ambos ou no caso de morte do 

beneficiário, não tendo os dependentes o direito de requerer pensão por morte. 

O pagamento do benefício é feito pelo INSS, por intermédio da rede bancária, 

mediante cartão magnético e o acesso ao benefício ocorre mediante requerimento do 

interessado numa agencia do INSS, com apresentação de uma declaração de composição da 

renda familiar para comprovar a condição de carente, comprovação da idade, no caso de 

idosos e submissão a perícia médica no caso das pessoas portadoras de deficiência. 

A partir de 2001 ocorre uma ampliação desses programas a nível nacional, com a 

criação de outros grandes programas federais, como o Bolsa Escola, o Bolsa Alimentação, o 

Programa Fome Zero, o Auxílio- gás, o Cartão Alimentação e a unificação desses programas 

denominado Programa Bolsa Família.  

É a partir desse período que tem início o processo de expansão dos programas de 

iniciativa do governo federal, com a implementação descentralizada desses programas em 

diversos municípios do país. 
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Nesse contexto, temos a transformação do Programa Nacional de Garantia de Renda 

Mínima em um programa vinculado a educação, denominado de Bolsa Escola, a criação do 

Programa Bolsa – Alimentação e a expansão de outros programas como o PETI e o BPC. 

Ainda em 2001, foi instituído pela Lei n°10.219, de 11 de abril de 2001 e 

regulamentado pelo decreto n°3.823 de 28 de maio de 2001, o Programa Nacional de Renda 

Mínima vinculado à escola (Bolsa – Escola), que teve sua efetiva implementação em junho do 

mesmo ano em substituição ao Programa Nacional de Garantia de Renda Mínima. 

O Programa Nacional de Renda Mínima vinculado à escola foi apresentado como um 

programa universal que tinha como contrapartida para inclusão no programa, famílias com 

renda per capta familiar de meio salário mínimo com crianças e adolescentes de 06 a 15 anos 

frequentando a escola. 

Com objetivos possibilitar o acesso e a permanecia de crianças pobres na escola, 

reduzir os custos decorrentes da evasão e repetência escolar, contribuir para o combate ao 

trabalho infantil, e elevar a qualidade de níveis de renda menores, o programa buscava 

provocar impactos na universalização do ensino fundamental, e na realidade social da 

população que se encontra em situação de pobreza, o Programa Nacional de Renda Mínima 

era desenvolvido sob a responsabilidade da Secretaria do Programa Nacional de Bolsa – 

Escola do Ministério da Educação.  

Para receber o benefício o programa exigia uma frequência mensal mínima à escola de 

85%, que deveria ser entregue trimestralmente ao governo federal, através de relatórios 

municipais de frequência às aulas das crianças e adolescentes das famílias atendidas. 

Por se tratar de um programa universal, todos os municípios podem ser incluídos, e 

para isso a prefeitura deve cadastrar as famílias, enviar o cadastro para a Caixa Econômica 

Federal e entregar a secretaria do programa os seguintes documentos: lei municipal 

instituindo o programa Bolsa – Escola local, decreto de nomeação do Conselho de Controle 

Social, declaração de aplicação de 25% do orçamento municipal no ensino fundamental, 

extrato do cadastro e termo de adesão assinado. 

Além disso, ao ser implementado nos municípios, é exigido de cada prefeitura o 

desenvolvimento de ações socioeducativas nas áreas de esporte, artes, lazer e / ou reforço 

escolar, podendo buscar parcerias na comunidade e com as famílias dos alunos, no intuito de 

integrar as famílias ao processo educacional dos seus filhos e evitar a permanecia de crianças 

na rua e o contato com situações de perigo a sua segurança.  

Nessa conjuntura, as escolas possuem a responsabilidade de realizar ações de 

orientação, informação e mobilização das famílias em relação ao programa e também 
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necessitam promover a discussão e o desenvolvimento de alternativas para a permanência das 

crianças e adolescentes nas escolas. 

Financiado pelo Fundo de Combate e Erradicação à pobreza, 
4
 o Bolsa - Escola tem 

como gestor o governo federal e como supervisor a Secretaria Nacional do Programa, que 

analisa os cadastros das famílias efetuados pelas prefeituras, bem como os termos de adesão 

apresentadas pelas prefeituras, além de realizar auditorias nas concessões e pagamentos nos 

cadastros das famílias. 

No segundo semestre de 2001, é implementado o programa Bolsa - Alimentação que, 

regulamentado pelo decreto n°3.934/2001 buscava:  

 

Reduzir deficiências nutricionais e a mortalidade infantil entre as famílias mais 

pobres, através da promoção da melhoria da alimentação e das condições de saúde e 

nutrição, com mulheres gestantes, mães que estejam amamentando seus filhos até 6 

meses de idade ou com crianças de 6 meses a 6 anos de idade. (SILVA e SILVA, 

YAZBEK e GIOVANNI, 2007, p.107) 

 

Ainda de acordo com os autores, com uma previsão de permanência do beneficiário de 

6 meses no programa, com renovação, de acordo com o cumprimento da agenda de 

compromissos
5
 , o programa pretende ser um mecanismo de vinculação das famílias com o 

SUS, na realização de ações básicas de saúde.  

Além da transferência monetária, é previsto que os beneficiários do programa sejam 

assistidos por uma equipe do Programa Saúde da Família, pelos agentes comunitários de 

saúde ou por uma unidade básica de saúde que proverão os serviços que compõem a agenda 

de compromissos. 

Todos os municípios poderiam ingressar no programa bolsa – alimentação, desde que 

atendessem aos seguintes critérios: estar habilitado a receber recursos federais para a saúde 

pelo Sistema Único de Saúde, ter implantado o Programa Agentes Comunitários de Saúde ou 

o Programa Saúde da Família, apresentar ao conselho municipal de saúde uma carta de 

adesão, assinada pelo secretário municipal de saúde e pelo prefeito municipal, conforme 

modelo estabelecido, estabelecer um responsável técnico para exercer as funções de 

coordenador técnico no programa, entre outros. 

                                                 
4
 O Fundo de Combate e Erradicação à Pobreza foi criado pela Emenda Constitucional 31, em dezembro de 

2000, com o objetivo de viabilizar a todos os brasileiros acesso a níveis dignos de subsistência", cujos recursos 

serão aplicados em ações suplementares de nutrição, habitação, educação, saúde, reforço de renda familiar e 

outros programas de relevante interesse social voltados para melhoria da qualidade de vida. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc31.htm.> Acesso em: 04/11/14. 

 
5
 A agenda de compromissos representa um conjunto de ações de saúde e outros compromissos que devem ser 

assumidos pelo responsável pelo recebimento do benefício. (SILVA e SILVA, YAZBEK e GIOVANNI, 2007) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc31.htm
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Ainda no ano de 2001, foi elaborado pelo instituto de cidadania o Projeto Fome Zero, 

cuja proposta apresentava como principal objetivo a formulação de uma política de segurança 

alimentar e nutricional para a população brasileira e que contou com a participação de 

representantes de ONGs, institutos de pesquisas, sindicatos, organizações populares, 

movimentos sociais e especialistas vinculado a questão da segurança alimentar no país.  

Lançado como um programa social em 2003, sua formulação aponta que as políticas 

emergenciais devem ser articuladas a três outros tipos de políticas: políticas estruturais, que 

interferem no aumento da renda familiar, na redução das desigualdades de renda e na 

universalização dos direitos sociais; políticas específicas, destinadas a promover a segurança 

alimentar e combater diretamente a fome e a desnutrição de grupos populacionais mais 

carentes e políticas locais, já em andamento em âmbito estadual incluindo a parceria com a 

sociedade civil. 

Silva e Silva, Yazbek e Giovanni ressaltam a importância e a inovação do Programa 

Fome Zero no que se refere a perspectiva de segurança alimentar, e ao mesmo tempo enfatiza 

que o mesmo apresenta deficiências que precisam ser enfrentadas para que desse modo possa 

de fato ser efetivado como condiz sua proposta. Assim afirmam que, 

 
A relação entre o emergencial e o estrutural é um dos aspectos mis inovadores e 

relevantes do programa, mas cabe ressaltar que embora possa contribuir para que 

a sociedade caminhe na efetivação do direito humano a segurança alimentar e 

nutricional, o programa apresenta lacunas, particularmente ao não levar em 

consideração as políticas de seguridade social conforme propõe a Constituição 

Federal de 19888. Sua articulação a seguridade social, constitucionalmente 

afiançada, e as demais políticas setoriais, configura-se necessária e urgente, 

tendo em vista a superação da histórica desarticulação e superposição das ações 

sociais no país. (SILVA e SILVA, YAZBEK e GIOVANNI, 2007.p.108) 

 

 

Outra importante inovação que ocorreu ainda em 2001 foi a instituição do Cadastro 

Único mediante o decreto n°3.877, de 24 de julho de 2001, compreendido como um 

instrumento de coleta de dados e informações que tem como objetivo identificar todas as 

famílias de baixa renda existentes no país e possibilitar o acesso das mesmas aos programas 

sociais do governo através do cadastro o com uso de um formulário único, visando maior 

controla das concessões. 

Ainda de acordo com as autoras, em janeiro de 2002 foi criado o Programa Auxílio – 

Gás para atender famílias pobres, visando compensar os efeitos da liberação do comércio de 

derivados de petróleo e a retirada de subsídio ao gás de cozinha, sendo o critério de acesso a 

família já integrar os programas do governo federal ou ter uma renda per capta mensal 

familiar de até meio salário mínimo.  
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Em 27 de fevereiro do ano seguinte, é instituído o Cartão - Alimentação, sendo esta 

uma das ações situadas no campo das políticas que integram o Programa Fome Zero. Criado 

para combater a fome e as suas causas estruturais, é constituído por um conjunto de ações que 

estão sendo implementadas gradualmente pelo governo federal com o objetivo de diminuir a 

carência alimentar da população através de recursos financeiros ou o acesso a alimentos em 

espécie. 

Desse modo, o Cartão – Alimentação visa promover a segurança alimentar e 

nutricional
6
 a todos os brasileiros, diminuindo assim a carência de alimentos de uma grande 

parcela da população. 

Inicialmente foi lançado em municípios da região do semiárido brasileiro e em regiões 

com áreas de grupos populacionais como aldeias indígenas em situação de risco, moradores 

de lixões, comunidades remanescentes de quilombos, acampamentos e assentamentos rurais. 

O critério para seleção do município leva em conta seu Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH), mas considera também a existência de algum tipo de organização social no 

município, de modo que se permita a participação e o controle social assumidos na 

perspectiva do programa para seu êxito. 

Para a implementação do programa, é prevista uma parceria com estados e municípios 

e com a sociedade civil, sendo a responsabilidade pela formulação, coordenação, 

acompanhamento, controle e avaliação das ações de competência do Gabinete do Ministro de 

Estado Extraordinário de Segurança alimentar e combate à fome. E a implementação das 

ações fica a cargo dos estados e municípios com a participação da sociedade civil, mediante 

convênios de cooperação. 

O benefício é transferido às famílias que apresentem uma renda per capta familiar de 

até meio salário mínimo, sendo essa renda obtida pelo cálculo da média dos rendimentos 

totais dos membros da família e sua duração é de até seis meses, prorrogáveis por, no 

máximo, mais dois períodos de seis meses, mediante ato emitido pelo gabinete do ministro. 

É importante ressaltar que o benefício está associado à implementação de atividades 

voltadas para o desenvolvimento local, denominadas ações especificas, que são definidas e 

encaminhadas conforme as realidades locais, das quais se destacam: a educação para o 

                                                 
6
 Por segurança alimentar e nutricional entende-se a realização do direito de todos ao acesso regular e 

permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras 

necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade 

cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. Disponível em:< 

http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar.> Acesso em: 04/11/14. 

http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar
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consumo alimentar e nutrição, orientação básica de saúde e higiene, alfabetização e elevação 

do nível escolar de jovens e adultos.  

Esse benefício também se vincula às chamadas ações estruturais, tais como: reforma 

agrária e programas de geração de emprego e renda, qualificação profissional, recuperação e 

ampliação de infraestrutura educacional, construção de obras de irrigação e de abastecimento 

de água, saneamento básico e melhorias das vias de acesso, construção e reforma de 

habitação.  

Portanto, a proposta é articular duas frentes de atuação, uma emergencial, para 

superação da fome, e a outra, propiciando condições, para que as famílias, por meio do 

trabalho, possam superar a condição da pobreza. 

Para o governo federal, esses programas passam a ser considerados eixo central de 

uma “rede de proteção social” compreendida a partir da articulação dos programas de 

transferência PETI, BPC, Bolsa Escola, Bolsa – Alimentação, Auxílio- gás e o Cartão 

Alimentação. 

A partir de 2003 o desenvolvimento dos programas de transferência de renda no país 

evidencia a realização de importantes mudanças em alguns aspectos da construção de uma 

política pública de transferência de renda de abrangência nacional. 

A primeira mudança é o destaque e a prioridade que a temática do enfrentamento da 

fome e da pobreza passa a ter na agenda pública do país, partindo da compreensão de que as 

políticas sociais são importantes mecanismos de enfrentamento à pobreza, desde que 

articuladas a uma política econômica que considere a redistribuição de renda no país, a 

valorização da renda do trabalho, a geração de emprego, entre outros. 

A elevação dos recursos orçamentários destinados ao desenvolvimento de programas 

de transferência de renda em 2004 e a criação no mesmo ano, do Ministério de 

Desenvolvimento Social e combate à fome, foram outras importantes mudanças na expansão 

dos programas de transferência de renda. 

Por fim, a unificação dos programas nacionais de transferência de renda (Bolsa Escola, 

Bolsa Alimentação, Auxílio Gás e Cartão Alimentação) a partir de julho de 2003 representou 

um avanço essencial do processo de desenvolvimento e expansão dos programas nacionais de 

transferência de renda. 

A partir das reflexões desenvolvidas, podemos verificar que a década de 1990, período 

no qual tem início os primeiros debates e experiências de implementação dos programas de 

transferência de renda no país, evidencia um contexto sócio econômico que molda o 
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desenvolvimento desses programas de acordo com a política neoliberal adotada pelo governo 

nesse período. 

Nesse contexto, diante da prioridade atribuída as medidas de ajuste econômico, dentre 

as quais se destaca os cortes nos gastos públicos, as políticas sociais passam a ser reduzidas 

drasticamente, evidenciando assim o abandono do governo em direção a universalização e a 

ampliação dos direitos sociais, que marcaram as lutas dos anos 1980. 

Assim, sob a perspectiva do projeto neoliberal, e de medidas que agravaram ainda 

mais a questão social na sociedade brasileira, comprovadas principalmente pelo crescimento 

do desemprego e da pobreza no país, verifica-se o desmonte do sistema de proteção social 

brasileiro. 

Com características meramente compensatórios, focalizados e paliativas, os programas 

de transferência de renda no Brasil são implementados e desenvolvidos desvinculados das 

políticas de desenvolvimento econômico e sob orientação de organismos internacionais.  

São criados, portanto, a partir de modelos que embora provoquem alguns impactos 

positivos na vida dos beneficiários, contribuindo para uma melhoria na condição de extrema 

pobreza e possibilitando o acesso e permanência das crianças nas escolas, contribuem também 

para a manutenção da desigualdade social, uma vez que aumentam a concentração de renda e 

a manutenção de uma economia centrada na informalidade, em postos de trabalhos precários, 

instáveis, sem proteção social e com remuneração cada vez mais rebaixada. 

Nessa conjuntura, o debate acerca desses programas nos leva a pensá-lo sob duas 

perspectivas: a primeira, enquanto programas compensatórios, fundamentados em 

pressupostos neoliberais e diretrizes capitalistas, que defendem o desemprego e a exclusão 

social como elementos inerentes e essenciais à reprodução do capital, possuindo como 

objetivos garantir a autonomia do indivíduo enquanto consumidor, atenuar os efeitos da 

pobreza e da desigualdade social, sem considerar o crescimento do desemprego e a 

distribuição de renda. 

E a segunda, enquanto programas de redistribuição de renda, tendo como fundamentos 

pressupostos redistributivos e com objetivo de alcançar a autonomia do cidadão, buscando a 

inclusão de todos os que necessitam do benefício e a garantia de uma vida digna para todos.  

Refletindo sobre esses dois pontos de análise e diante do contexto socioeconômico em 

que foram implementados e desenvolvidos, podemos verificar que os programas de 

transferência de renda, embora tenham surgido com a finalidade de redistribuição de renda, os 

mesmos vêm se apresentando de acordo com o que estabelece os princípios e objetivos 
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neoliberais, enfrentando algumas dificuldades e desafios e provocando profundas mudanças 

no sistema protetivo brasileiro. 

 Segundo Silva e Silva, Yazbek e Giovanni além da adoção de modelos econômicos 

concentradores e excludentes, outros fatores dificultam a implementação e o alcance dos 

objetivos desses programas, configurando-se em importantes desafios a serem superados. São 

eles: 

 

A existência de um amplo contingente da população vivendo abaixo da linha da 

pobreza absoluta e até da indigência, a adoção de modelos econômicos 

concentradores e excludentes, a limitação de recursos e sua má utilização, carência 

de técnicos capacitados, a permeabilidade da máquina estatal aos interesses 

privados, a incapacidade de focalização dos programas sociais no público que mais 

necessita deles; falta de tradição de acompanhamento e avaliação dos programas 

sociais; fragilidade da organização da sociedade, orientada por uma cidadania 

baseada no mérito em vez de nas necessidades. (SILVA e SILVA, YAZBEK e 

GIOVANNI, 2007, p.39) 

 

No artigo publicado na revista eletrônica da Scielo, edição de julho-setembro de 2011, 

intitulado: “Os programas de transferência de renda do governo impactam a pobreza no 

Brasil?”, os autores Emerson Marinho, Fabricio Linhares e Guaracyane Campelo realizam 

uma análise crítica e fundamental a respeito dos resultados desses programas sobre a redução 

da pobreza na sociedade brasileira. Desse modo, enfatizam que: 

 

Os programas de transferência são considerados políticas públicas importantes para 

a diminuição da pobreza no Brasil. No entanto, alguns críticos argumentam que 

esses programas são ineficazes em função de grande parte dos recursos não serem 

destinados aos verdadeiramente pobres ou porque geram o fenômeno da armadilha 

da pobreza. 

 

 

Para a obtenção do diagnóstico dos resultados que os programas de transferência de 

renda possuem sobre a redução da pobreza no país, os autores consideram importante avaliar 

elementos determinantes para a compreensão da pobreza no Brasil, ressaltando o crescimento 

econômico, a desigualdade de renda e os anos médio de estudo, no período compreendido 

entre 2000 e 2008. 

O debate em torno do conceito de pobreza tem gerado muitas discussões entre os 

pesquisadores e formuladores de políticas públicas, tendo em vista os diferentes conceitos e 

dimensões que esse fenômeno assume na sociedade e o fato do país ter como um dos 

principais desafios reduzir a pobreza, frente à concentração de renda que tem caracterizado o 

modelo econômico nacional. 
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Nesse sentido, analisar os determinantes que auxiliam na compreensão da pobreza e de 

como ela se configura no país é essencial para se estabelecer as políticas públicas que devem 

ser desenvolvidas e consolidadas com a finalidade de promover sua erradicação. 

No que se refere ao aspecto do crescimento econômico, Emerson Marinho, Fabricio 

Linhares e Guaracyane Campelo destacam que vários trabalhos nacionais e internacionais 

empíricos confirmam o senso comum de que o crescimento econômico ajuda a aliviar a 

pobreza através da expansão do número de empregos e do aumento do salário real pago aos 

trabalhadores. O que de fato tem sido observado no país durante os últimos anos, com a 

redução dos índices de pobreza na sociedade brasileira. 

No que diz respeito ao determinante da desigualdade de renda, os autores, utilizando a 

pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA (2006) constataram que a 

desigualdade de renda familiar per capta brasileira caiu de forma contínua e substancial, 

alcançando seu menor nível nos últimos trinta anos. 

Entretanto, ressaltam que embora essa desconcentração tenha provocado uma 

expressiva redução da pobreza e da extrema pobreza, não foi suficiente para que o Brasil 

deixasse de estar presente entre os países mais desiguais do mundo. 

No aspecto da educação, referente aos anos de estudo, Emerson Marinho, Fabricio 

Linhares e Guaracyane Campelo, afirmam que o “acesso à educação de boa qualidade conduz 

os mais pobres a obterem uma melhor posição no mercado de trabalho e a romperem o círculo 

da pobreza.” 

Entretanto, o que se observa na atual conjuntura é o aumento do número de crianças 

frequentando as escolas e a consequente diminuição da evasão escolar, sem que isso de fato 

seja consolidado em um ambiente escolar cujo ensino seja de qualidade e eficiente para uma 

boa formação educacional, de modo que permita que essas crianças e adolescentes no futuro 

consigam se inserirem no mercado de trabalho. 

A partir da análise realizada, os autores constataram que os programas de transferência 

de renda não afetaram ou contribuíram para a queda dos índices de pobreza no Brasil, o que 

pode ser explicado de acordo com eles em virtude:  

 

Da má gestão desses programasse dos recursos que podem não estarem sendo 

destinados a aqueles que de fato são considerados pobres, ou por que esses 

programas de transferência poderiam estar incentivando os indivíduos a não 

procurar outras fontes de renda.
7
 

                                                 
7
 MARINHO. Emerson; LINHARES, Fabrício; CAMPELO, Guaracyane. Os programas de transferência de 

renda do governo impactam a pobreza no Brasil?. Revista eletrônica da Scielo. Ed. julho - setembro de 2011. 
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No que se refere ao aumento dos anos médio de estudo, os autores concluem que de 

fato contribuiu para a sua diminuição. Em relação a esta variável, afirmam que o efeito de 

políticas educacionais sobre a pobreza é relativamente maior sobre a proporção de pobres do 

que naqueles considerados extremamente pobres. Ressaltam ainda que o impacto do 

crescimento dos anos de estudo na redução da pobreza é importante para todos os índices de 

pobreza principalmente para a proporção de pobres. 

De modo geral, os autores apresentam uma perspectiva crítica quanto aos resultados 

dos programas de transferência de renda no Brasil sobre a redução da pobreza, não 

desconsiderando os seus avanços para a sociedade, mas destacando: 

 

A importância de investimentos de políticas voltadas para a desconcentração de 

renda tanto quanto às políticas que apenas estimulam o crescimento isolado do PIB, 

e uma reavaliação profunda desses programas para identificar o por que seus 

objetivos não foram alcançados.
8
 

 

 

Diante de toda a reflexão e análise acerca dos programas de transferência de renda no 

Brasil, podemos concluir que tais programas se configuram na sociedade atual como a 

representação da precarização e subordinação das políticas sociais frente a um modelo 

socioeconômico que tende cada vez mais a desconstrução dos direitos sociais bravamente 

conquistados por importantes e intensas lutas da classe trabalhadora a partir da década de 

1980, com a promulgação da Constituição Federal de 1988. 

Verifica-se ainda que tais programas são elaborados e desenvolvidos submissos aos 

interesses do capital e à lógica do mercado, de forma contraditória aos princípios 

estabelecidos constitucionalmente no sistema protetivo brasileiro de seguridade social, tendo 

em vista principalmente a não universalização da cobertura e do atendimento a serviços 

sociais básicos como saúde e educação, uma vez que os programas de transferência de renda 

desenvolvem-se de modo focalizado e compensatório, não permitindo que toda a população 

que necessita da política  de assistência social tenha acesso aos direitos por ela garantidos 

constitucionalmente. 

                                                                                                                                                         
Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-71402011000300003&script=sci_arttext. Acesso 

em: 04/11/14 
8
 MARINHO. Emerson; LINHARES, Fabrício; CAMPELO, Guaracyane. Os programas de transferência de 

renda do governo impactam a pobreza no Brasil?. Revista eletrônica da Scielo. Ed. julho - setembro de 2011. 

Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-71402011000300003&script=sci_arttext. Acesso 

em: 04/11/14 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-71402011000300003&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-71402011000300003&script=sci_arttext
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Para além desta realidade, constata-se que a lógica da distribuição de renda pretendida 

pelos programas de transferência de renda não contribui para a diminuição efetiva da 

desigualdade de renda entre os segmentos da população e tão pouco para a real superação da 

pobreza. Atualmente, o que se observa é que tais programas têm sido utilizados para 

reproduzir e manter uma situação social e econômica propícia e essencial para o 

desenvolvimento e expansão do capital, através do aumento do empobrecimento de uma 

grande parcela da população brasileira, em detrimento do enriquecimento de uma minoria 

dessa população. 

Trata-se portanto, de programas sociais que se configuram na sociedade brasileira 

como instrumentos de dominação e controle do Estado para mediar os conflitos existentes 

entre a classe dominante e a classe dos trabalhadores, atendendo dessa forma os interesses dos 

capitalistas, que é continuar promovendo o desenvolvimento econômico fundamentado na 

exploração do trabalhador e na manutenção da questão social e ao mesmo tempo acalmar  os 

ânimos da classe dominada , com a garantia de alguns direitos  e de benefícios sociais que 

mascaram o seu real significado, configurando uma falsa atribuição  de direitos sociais. 

A partir da consolidação dos programas de transferência de renda no Brasil a partir dos 

anos 2000, importantes aspectos desses programas têm provocado bastante discussão entre os 

estudiosos do tema. Tais aspectos compreendem a possível dependência dos beneficiários a 

esse programa e a diminuição dos incentivos ao trabalho. 

Quanto ao primeiro aspecto, conclui-se que ainda existe um grande segmento 

populacional que necessita e utiliza dos benefícios proporcionados pelos programas de 

transferência de renda, o que não significa que essa parcela da população seja dependente 

desses programas, uma vez que há um grande número de famílias que, mesmo recebendo o 

benefício, realizam atividades de trabalho informais como segunda alternativa de obtenção de 

renda. 

Quanto ao segundo aspecto, conclui-se que não ocorre uma efetiva articulação com 

outras políticas sociais que poderiam contribuir para a mudança dessa situação, tal como a 

política de trabalho e renda, que permitiria maior acesso dos beneficiários ao mercado de 

trabalho e provocaria resultados positivos no índice de desemprego no país. 

É portanto, no bojo de um sistema de proteção social em transformação, que vem se 

ampliando a implementação de programas de transferência de renda, sobretudo a partir de 

2001, com a expansão de outros importantes programas de iniciativa do governo federal com 

destaque para o maior programa de transferência de renda no país, o Programa Bolsa Família. 
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CAPÍTULO III – AVANÇOS E LIMITES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO 

ENFRENTAMENTO À POBREZA NO BRASIL 

 

3.1 - O surgimento do Programa Bolsa Família. 

 

A proposta de unificar os programas de transferência de renda em um único programa, 

visando superar a fome e a condição de extrema pobreza de famílias que se encontram em 

situações de pobreza, surge a partir dos anos 2000 fundamentada na análise acerca dos 

programas sociais implementados e consolidados no Brasil a partir da década de 1990. 

Nesse sentido, em estudos realizados no final de 2002 por uma equipe de transição de 

governo e apresentados no relatório de governo de transição sobre o desempenho dos 

programas sociais, o diagnóstico obtido constatou alguns aspectos que prejudicam o 

desenvolvimento desses programas isoladamente, o que justificaria a necessidade de 

unificação dos mesmos em prol de uma implementação real e efetiva visando a melhoria do 

atendimento aos beneficiários dos mesmos. Dentre os problemas destacados estão:  

 

Existência de programas concorrentes e sobrepostos nos seus objetivos e no seu 

público – alvo; ausência de uma coordenação geral dos programas, propiciando o 

desperdício de recursos; a ausência de planejamento gerencial dos programas; a 

dispersão de comando em diversos Ministérios; a insuficiência de orçamentos 

alocados e o não alcance do público alvo conforme os critérios de elegibilidade dos 

programas. (SILVA e SILVA, 2007, p.34-35) 

 

Sob a alegação de superar essa situação, foi aprovada a unificação dos programas 

Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Vale Gás e Vale Alimentação, e posteriormente a inclusão 

do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), dando origem em outubro de 2003 

ao Programa Bolsa Família. 

Criado pela Medida Provisória nº. 132 de 20 de outubro de 2003, e regulamentado 

pelo Decreto nº. 5209 de 17 de setembro de 2004, o Programa Bolsa Família (PBF) é definido 

pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) como “um programa 

que beneficia famílias em situação de pobreza e extrema pobreza em todo o país.” 

De acordo com o MDS, o Programa Bolsa Família destina-se às famílias pobres, cuja 

renda mensal per capta seja de até R$77,00 por pessoa, independentemente da composição 

familiar e a famílias extremamente pobres, cuja renda mensal per capta esteja entre R$ 77,01 

até R$154,00, e que tenham em sua composição gestantes, nutrizes, crianças entre zero e doze 

anos ou adolescentes até 17 anos.  
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Cabe destacar ainda que, além da renda per capta familiar, o número de integrantes da 

família, de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos e a existência de gestantes compreendem 

outros importantes critérios para o recebimento do benefício, cujo valor pode variar de acordo 

com a composição da família.  

A ampliação do seu público - alvo através da inclusão de famílias sem filhos, 

quilombolas, indígenas e moradores de rua é outro relevante aspecto do programa, que mesmo 

focalizado e seletivo pretende alcançar esse segmento populacional que também necessita de 

acesso aos serviços sociais básicos. 

O valor do benefício é variável e transferido de acordo com os seis tipos de benefícios 

oferecidos pelo programa:  

 

Benefício Básico, no valor de R$ 77,00 – concedido apenas a famílias extremamente 

pobres (renda mensal por pessoa menor de até R$ 77); Benefício Variável de 0 a 15 

anos no valor de R$ 35,00 – concedido às famílias com crianças ou adolescentes de 

0 a 15 anos de idade; Benefício Variável à Gestante no valor de R$ 35,00 – 

concedido às famílias que tenham gestantes em sua composição; Benefício Variável 

Nutriz no valor de R$ 35,00 – concedido às famílias que tenham crianças com idade 

entre 0 e 6 meses em sua composição; Benefício Variável Vinculado ao Adolescente 

no valor de R$ 42,00 – concedido a famílias que tenham adolescentes entre 16 e 17 

anos – limitado a dois benefícios por família  e o Benefício para Superação da 

Extrema Pobreza: calculado caso a caso e transferido às famílias do Programa que 

continuem em situação de extrema pobreza (renda mensal por pessoa de até R$ 77), 

mesmo após o recebimento dos outros benefícios. 
9
 

 

 

A respeito desses benefícios é importante ressaltar que o benefício variável à gestante 

permite o pagamento de nove parcelas consecutivas, a partir da data do início do pagamento 

do benefício, desde que a gestação tenha sido identificada no Sistema Bolsa Família na saúde 

até o nono mês. 

Já o Benefício Variável Nutriz, permite o pagamento de seis parcelas mensais 

consecutivas, a partir da data do início do pagamento do benefício, desde que a criança tenha 

sido identificada no Cadastro Único até o sexto mês de vida. 

Entretanto, tais benefícios explicitados acima são limitados a cinco integrantes por 

família, sendo necessário o cadastramento de todos no Cadastro Único, de modo que possam 

ser devidamente identificados para o recebimento dos benefícios. 

                                                 
9
 Disponível em: <http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/beneficios>. Acesso em: 04/11/14. 
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Segundo o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o Bolsa Família 

integra o Plano Brasil Sem Miséria
10

, que tem como foco de atuação os milhões de brasileiros 

com renda familiar per capta inferior a R$77,00 mensais e está baseado na garantia de renda, 

inclusão produtiva
11

 e no acesso aos serviços públicos. 

Nesse sentido, segundo o Art. 4°, Decreto n° 5.209/04, o Programa Bolsa Família tem 

como objetivos promover o acesso à rede de serviços públicos, em especial de saúde, 

educação e assistência social; combater a fome e promover a segurança alimentar e 

nutricional, estimular o desenvolvimento das famílias beneficiárias e combater a pobreza.  

Como instrumento de enfrentamento da pobreza, o Programa pauta-se na articulação 

de três dimensões essenciais à superação da fome e da pobreza: promoção do alívio imediato 

da pobreza, por meio da transferência direta de renda à família; reforço ao exercício de 

direitos sociais básicos nas áreas de saúde e de educação, por meio do cumprimento das 

condicionalidades, o que contribui para que as famílias consigam romper o ciclo da pobreza 

entre gerações; coordenação de programas complementares, que têm por objetivo o 

desenvolvimento das famílias, de modo que os beneficiários do Bolsa Família consigam 

superar a situação de pobreza, além de promover ações e acompanhamentos que permitam a 

melhoria da sua qualidade de vida. 

Considerando as diversas dimensões e concepções que a pobreza assume na sociedade 

capitalista e tão logo a estrutura e a dinâmica das políticas de enfrentamento a esse fenômeno, 

dentre as quais os programas de transferência de renda e especialmente o Programa Bolsa 

Família, que são fundamentados principalmente em diretrizes norteadas pela focalização e 

compensação às consequências da exploração do capital sobre o trabalho, podemos verificar 

que a configuração dos eixos estruturantes do Programa Bolsa Família não ocorre de fato 

como é estabelecido pela legislação, tendo em vista que a própria organização histórica, 

política e econômica da sociedade não permite a real superação da pobreza. 

Isso pode ser explicado em razão da necessidade da manutenção da questão social, da 

desigualdade social e, sobretudo, da pobreza, como mecanismos de reprodução e manutenção 

                                                 
10

 O Plano Brasil sem Miséria compreende um conjunto de ações que envolvem a criação de novos programas e 

a ampliação de iniciativas já existentes, em parceria com estados, municípios, empresas públicas e privadas e 

organizações da sociedade civil, com o objetivo de elevar a renda e as condições de bem-estar da população, 

sendo direcionado aos brasileiros que vivem em lares cuja renda familiar é de até R$ 70 por pessoa. Disponível 

em: <http:// www.mds.gov.br/brasilsemmiseria/legislacao-2/decreto-no-7492.pdf> Acesso em 04/11/14. 

 
11

 A inclusão produtiva representa um dos três eixos que compõem o Plano Brasil sem Miséria e que tem como 

objetivo propiciar o acesso da população em extrema pobreza a oportunidade de ocupação e renda e apresenta 

estratégias diferenciadas para o meio urbano e o rural. Disponível em: <http:// 

www.brasilesemmiseria.gov.br/iclusao-produtiva>. Acesso em: 04/11/14 

http://www.mds.gov.br/brasilsemmiseria/legislacao-2/decreto-no-7492.pdf
http://www.brasilesemmiseria.gov.br/iclusao-produtiva
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do capitalismo. Logo, não é de interesse do capital que a pobreza seja enfrentada de modo que 

seja erradicada da sociedade. Nesse sentido, fica evidente as deficiências do desenvolvimento 

efetivo do programa, tendo em vista a conjuntura política e econômica da sociedade 

capitalista. 

Segundo a Instrução Operacional Conjunta n° 19, instituída pela Secretaria Nacional 

de Renda de Cidadania (SENARC)
12

, em 07 de fevereiro de 2013, o Programa Bolsa Família 

configura - se como um programa de transferência direta de renda com condicionalidades, 

estabelecendo um vínculo entre o recebimento do benefício ao cumprimento de um conjunto 

de compromissos assumidos tanto pela família quanto pelo poder público para ampliar o 

acesso dessas famílias a seus direitos sociais básicos. 

Por um lado, as famílias devem assumir e cumprir esses compromissos para continuar 

recebendo o benefício; por outro, as condicionalidades responsabilizam o poder público pela 

oferta dos serviços públicos de saúde, através do acompanhamento de crianças, mulheres e 

gestantes; de educação, com a exigência de boa frequência escolar e da assistência social, 

através da inclusão de crianças e adolescentes em outros programas sociais, como por 

exemplo o PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil). 

Nesse sentido, segundo a legislação que institui e regulamenta o  Programa Bolsa 

Família, ao mesmo tempo em que essas condicionalidades visam garantir o compromisso e as 

responsabilidades das famílias atendidas, representam a possibilidade de acesso das mesmas 

aos serviços sociais básicos, possibilitando assim alcançar sua autonomia e a inclusão social. 

Na área da educação as condicionalidades exigem da família a matrícula e manutenção 

das crianças e adolescentes na escola, exigindo frequência mínima de 85% da carga horária 

mensal para crianças e adolescentes até 15 anos e 75% de frequência mensal para os 

adolescentes entre 16 e 17 anos. 

Na área da saúde, a família que possui crianças menores de sete anos, gestantes e 

nutrizes em sua composição precisa cumprir uma agenda de saúde e nutrição, que inclui a 

manutenção da carteira de vacinação em dia, realização de exames pré - natal, 

acompanhamento do estado nutricional das crianças e participação em atividades educativas 

ofertadas pelas equipes de saúde. 

                                                 
12

 A Secretaria Nacional de Renda de Cidadania é responsável pela implementação da Política Nacional de 

Renda de Cidadania, que promove a transferência direta de renda a famílias em situação de pobreza e extrema 

pobreza em todo o Brasil e que tem como principal objetivo promover a conquista da cidadania por parte dessa 

população. Disponível em: < http://www.mds.gov.br/acesso-a-informacao/estrutura/secretaria-nacional-de-

renda-de-cidadania.> Acesso em: 04/04/11 

http://www.mds.gov.br/acesso-a-informacao/estrutura/secretaria-nacional-de-renda-de-cidadania
http://www.mds.gov.br/acesso-a-informacao/estrutura/secretaria-nacional-de-renda-de-cidadania
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Na área de assistência social, crianças e adolescentes com até 15 anos retiradas do 

trabalho infantil pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), devem participar 

dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do PETI e obter 

frequência mínima de 85% da carga horária mensal. 

Vinculado à Política de Assistência, na medida em que visa o enfrentamento da 

pobreza e a garantia dos mínimos sociais
13

 aos cidadãos e grupos que se encontram em 

situações de extrema pobreza, o Programa Bolsa Família insere-se no sistema de proteção 

social articulada a outras políticas do campo social, voltadas a garantia de direitos e de 

condições dignas de vida, de forma a garantir a sustentabilidade das ações desenvolvidas na 

prevenção e superação das situações de pobreza. 

O funcionamento do programa consiste na ida das famílias com o perfil de inclusão até 

o local determinado pela Prefeitura, levam todos os documentos exigidos e preenchem um 

formulário que contém informações essenciais da família, como dados pessoais e documentos 

de cada membro; qualificação escolar e profissional; características da família; despesas 

mensais da família; relação familiar entre outros dados, denominado de Cadastro Único ou 

CAD Único.   

O Cadastro Único, regulamentado pelo Decreto nº 6.135/07 e coordenado pelo 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), é obrigatoriamente 

utilizado para seleção de beneficiários e integração de programas sociais do Governo Federal, 

como o Bolsa Família e suas informações podem também ser utilizadas pelos governos 

estaduais e municipais para obter o diagnóstico socioeconômico das famílias cadastradas, 

possibilitando a análise das suas principais necessidades.  

Cabe lembrar ainda que famílias com renda superior a meio salário mínimo também 

podem ser inscritas, desde que sua inserção esteja vinculada à inclusão e/ou permanência em 

programas sociais implementados pelo poder público nas três esferas do Governo. 

Esse cadastro é feito manualmente, e posteriormente, todos os dados são digitados e 

enviados on-line para o MDS, onde será analisado pela SENARC. O resultado da análise pode 

demorar, não há um prazo determinado, depende da situação de cada família.  

Após averiguar as informações o Ministério de Desenvolvimento Social envia uma 

listagem dos usuários contemplados à Caixa Econômica Federal, esta por sua vez emite uma 

                                                 
13

 Para Sposati (1997, p.10, grifos da autora) “propor mínimos sociais é estabelecer o patamar de cobertura de 

riscos e de garantias que uma sociedade quer garantir para todos os seus cidadãos. Trata-se de definir o patamar 

de dignidade abaixo do qual nenhum cidadão deveria estar.” 

http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/condicionalidades/resolveuid/306121128ecfe5e7f43fa72e03b57956
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/cadastrounico/resolveuid/e844014172a8f2ea778f2fae8a8dc423/download
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carta com o cartão para o novo beneficiário que deverá desbloquear o cartão, fazendo sua 

senha para assim poder sacar o benefício.  

Entretanto é importante ressaltar que a realização do cadastro não significa a inclusão 

automática da família no Programa Bolsa Família, ou em outros programas sociais; a inclusão 

só é concretizada se a família estiver dentro dos critérios do programa, como renda per capta e 

se tiver os documentos essenciais como o CPF. 

A gestão do Bolsa Família ocorre de forma partilhada entre União, Estados e 

Municípios, cada qual com sua devida responsabilidade sobre o desenvolvimento do 

programa e sendo o Município responsável pela implementação descentralizada através da sua 

adesão ao Termo de Adesão
14

, no qual fica estabelecido o comprometimento do município 

com a criação de uma Instância de Controle Social e a identificação do gestor municipal.  

Na medida em que se consolida e se desenvolve na sociedade brasileira, o Programa 

Bolsa Família ganha relevante significado social, destacando-se e expandindo no cenário 

político e econômico da sociedade brasileira como uma das mais importantes estratégias de 

enfrentamento à pobreza do país. 

Concomitante a esse processo de expansão, o Programa Bolsa Família vem sendo alvo 

de diversas críticas quanto ao seu desenvolvimento, principalmente no que diz respeito ao seu 

desempenho no alcance dos objetivos. Para explicita-las será apresentada a seguir uma breve 

caracterização de algumas destas contestações. 

 Uma dessas críticas está voltada para a questão da focalização, isto é, para o modo 

como é feito essa seletividade do público alvo a ser beneficiado. Essa questão é de suma 

importância para se compreender e analisar o Bolsa Família quanto aos seus avanços e 

impactos na vida da população brasileira beneficiada pelo programa. 

 Isso se explica em razão desta ser uma característica que é oposta ao caráter universal 

dos direitos sociais e ao próprio aspecto de proteção social que o programa pretende assumir 

ao propor alcançar seus objetivos, uma vez que deixa de atingir um grande segmento da 

população que se encontra em situação de pobreza e extrema pobreza. 

Yazbek ressalta que embora a renda se configure como elemento essencial para a 

identificação da pobreza, o acesso a bens, recursos e serviços sociais, ao lado de outros meios 

                                                 
14

 O termo de adesão é instituído pela portaria GM/MDS n° 246/05 e define os compromissos a serem 

assumidos, pela Prefeitura, na gestão do PBF (cadastramento das famílias, monitoramento das 

condicionalidades, gestão de benefícios e oferta de programas complementares). Disponível em: 

http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-familia/bolsa-familia/gestor/termo-de-adesao. 

Acesso em 04/11/14 

 

http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-familia/bolsa-familia/gestor/termo-de-adesao.
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complementares de sobrevivência, precisam ser considerados para definir situações de 

pobreza. 

 Nessa perspectiva, ao se orientar por uma concepção que somente considera a renda 

como indicador da pobreza, o programa desconsidera a mesma desarticulada de toda uma 

conjuntura sócia – histórica, política e econômica de expansão do capitalismo, compreendida 

como fator essencial a sua existência. 

 

Expansão que cria o necessitado, o desamparado e a tensão permanente da 

instabilidade e da insegurança 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. 
15

 

 

 

A pobreza é, portanto, compreendida pelo programa como um problema social 

relacionado a deficiência ou ausência de renda, não sendo analisada como um fenômeno 

historicamente e socialmente construído a partir das contradições inerentes ao processo de 

produção capitalista. 

Partindo dessa análise do Programa Bolsa Família sobre a concepção de pobreza, é 

possível perceber o quão limitado, focalizado e compensatório o mesmo vem se tornando ao 

longo dos seus dez anos de surgimento, evidenciando as dificuldades e os desafios que o 

programa precisa superar, enquanto instrumento de enfrentamento à pobreza. 

A respeito dessa realidade, Silva afirma que esse programa promove apenas o “alivio” 

da pobreza, desenvolvendo-se ao largo de políticas econômicas que não se alteram. Nesse 

sentido,  

 

(...) as determinações estruturais geradoras da pobreza e da desigualdade social não 

são consideradas, limitando-se essa intervenção a melhorias imediatas nas condições 

de vida dos pobres, servido tão somente par manter e controlar a pobreza e 

potencializar a legitimação do Estado. (cf. SILVA, 2010) 

 

Desse modo, verifica-se que o Programa Bolsa Família apresenta problemas 

estruturais relevantes que limitam a inclusão de segmentos pobres e reduzem as possibilidades 

de impactos mais significativos sobre a redução dos índices da pobreza no país. 

Entre esses problemas estruturais Silva (2010) destaca que a adoção do critério apenas 

de renda para definição dos pobres e extremamente pobres, além de não considerar a 

                                                 
15

 YAZBEK, Maria Carmelita. Pobreza no Brasil Contemporâneo e formas de seu enfrentamento. Revista 

Serviço Social e Sociedade n° 110, p.294 São Paulo. Abril – Junho 2012. 
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dimensão multidimensional da pobreza, fixa para inclusão uma renda per capta familiar 

bastante baixa, deixando de fora muitas famílias que vivenciam extremas dificuldades. 

Outro aspecto importante a ser mencionado é a utilização do programa em prol de 

interesses políticos e econômicos, uma vez que, para além do atendimento às necessidades 

básicas das famílias que vivem em condições precárias de pobreza, o programa é 

compreendido como um benefício que pode ser retirado a qualquer momento, vem sendo 

constantemente usado em campanhas políticas como mecanismo para obter votos e força 

política. 

No âmbito econômico, a existência de uma renda, mesmo que mínima, para as 

famílias que se encontram em situação de extrema pobreza, permite que as mesmas, além de 

conseguirem o básico para sua subsistência, saindo da condição de extrema pobreza, 

consigam consumir, ainda que de forma pouco expressiva mercadorias básicas necessárias à 

sobrevivência. 

A respeito dessa situação, Mota afirma que: 

 

A realidade social de milhares de famílias brasileiras tem demonstrado o significado 

do programa de transferência de renda Bolsa Família – Trata-se de um importante 

instrumento econômico e político do Estado que interfere na reprodução da força de 

trabalho ocupada e excedente. (MOTA, 2012, p.245) 

 

Além disso, os possíveis efeitos de “acomodação” que poderia produzir nas famílias 

beneficiárias também é um tema que tem gerado bastante discussão entre os estudiosos do 

programa e até mesmo entre a própria população que não necessita do benefício, por 

acreditarem que o programa “incentiva” a não procura pelo trabalho, já que desse modo 

teriam renda sem precisar de muito “esforço”, o que acabaria gerando um maior tempo de 

recebimento do benefício. 

O estigma que se tem em relação a essa falta de incentivo pode ser explicado em razão 

da ausência de uma articulação efetiva do programa com outras políticas sociais, além da 

saúde, educação e assistência, mas também na área de habitação, lazer, esporte e 

principalmente no campo de geração de trabalho e renda, possibilitaria a entrada dos 

beneficiários no mercado de trabalho. 

A respeito dessa situação, Francisco Menezes e Mariana Santarelli em seu artigo 

intitulado “O Bolsa Família funciona?”, publicado em 04 de agosto de 2008 no site Le Monde 

Diplomatique reafirmam a necessidade de uma ação governamental prioritária relacionada à 

geração de trabalho e renda, que possa considerar o grande segmento da população brasileira 
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que se encontra fora do mercado de trabalho, ou mesmo inseridos no mercado de trabalho 

informal, de modo a promover uma inserção ou reinserção desses segmentos através da 

articulação do Programa Bolsa Família com outras políticas sociais. 

Desse modo, segundo os autores: 

 

No espectro de beneficiados pelo Bolsa Família há aqueles que com um pequeno 

empurrão de políticas direcionadas para a qualificação profissional ou para o 

desenvolvimento de pequenos negócios rurais e urbanos, podem cruzar a linha da 

pobreza. 

 

 

Uma possibilidade de reverter essa situação seria a concretização da articulação dos 

programas complementares
16

, previsto na legislação que instituiu e regulamenta o Programa 

Bolsa Família. Entretanto, isso não ocorre na realidade do programa, uma vez que não há essa 

integração de ações, voltadas para a promoção e aumento da efetividade e do impacto da 

transferência de renda na vida da população mais pobre. 

A questão das condicionalidades como exigência para o recebimento do benefício é 

outro fator que tem provocado um intenso debate sobre o programa, uma vez que, embora 

tenham sido estabelecidas com o objetivo de contribuir para o aumento das capacidades das 

pessoas e possibilidade de acesso a serviços sociais básicos como saúde e educação, é visto 

por muitos como um fator limitante que dificultaria o acesso da população ao benefício. 

Isso porque, embora o pressuposto seja de que, por meio do acesso aos serviços de 

educação e saúde, as crianças pobres teriam maiores possibilidades de ingressar no mercado 

de trabalho, gerar renda e sair da condição de pobreza quando adultos, o desafio dessas 

condicionalidades é que mesmo proporcionando o acesso a esses serviços, os mesmos acabam 

sendo insuficientes para atender os beneficiários, tendo em vista que também há uma enorme 

procura desses serviços por uma grande parcela da população que não é beneficiada pelo 

programa. 

Na articulação com a educação, Silva, Yazbek e Giovanni analisam que, 

 

A obrigatoriedade de frequência 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 

frequentando a escola. O ensino precisa ser de boa qualidade e estar em consonância 

                                                 
16

   Os programas complementares são programas cujas ações são destinadas ações que promovem às famílias 

beneficiárias oportunidades e condições para superar a pobreza de forma sustentável. Abrange diferentes áreas 

como educação, trabalho, cultura, microcrédito, capacitação e melhoria das condições habitacionais. Disponível 

em: 

http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/programascomplementares. Acesso em: 04/11/14 

http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/programascomplementares
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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) 

 

Diante desta constatação, é necessário que as condicionalidades e o programa de modo 

geral sejam pensados numa perspectiva ampliada, não se limitando somente aos seus efeitos 

práticos de distribuição de renda, mas levando em consideração a expansão, a democratização 

e a melhoria dos serviços básicos, a necessidade de promover ações educativas, de orientação, 

encaminhamento e acompanhamento das famílias para a adequada utilização dos mesmos. 

Diante dessa trajetória do Programa Bolsa Família, é importante realizarmos um 

debate crítico sobre os impactos do programa não somente na vida das famílias beneficiárias, 

mas também na realidade de extrema pobreza da população brasileira. Será que o programa é 

realmente capaz de reduzir a pobreza e a desigualdade social?  

Sob essa perspectiva é necessário ainda questionarmos alguns outros aspectos do 

programa que devem ser repensados para que de fato, o seu desenvolvimento provoque 

maiores efeitos no enfrentamento a pobreza no país. Esses e outros questionamentos serão 

abordados no decorrer do próximo item desse trabalho. 

 

 

3.2 - Impactos do Programa Bolsa Família no enfrentamento da pobreza. 

 

Diante do que foi exposto acerca do processo de construção do Programa Bolsa 

Família na sociedade brasileira, os resultados podem ser constatados a partir da análise de 

alguns dados referentes aos indicadores de pobreza e extrema pobreza no país no período 

entre os anos 1990, momento o qual tem início a implementação dos primeiros programas de 

transferência de renda no Brasil e 2012, em que o Programa Bolsa Família se consolida como 

o maior programa dessa natureza no país. Conforme a tabela abaixo, verificamos que: 

 

              Tabela 1                                                     Tabela 2 

Data 
  

Pobreza - 

número de 

pessoas 

extremamente 

pobres 
 

Data 
  

Pobreza - número de 

pessoas pobres 
 

1990 27.659.557,00 1990 58.119.829,00 

1991  1991  

1992 27.954.489,00 1992 58.910.610,00 
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1993 28.739.397,00 1993 60.944.462,00 

1994  1994  

1995 22.430.610,00 1995 51.784.426,00 

1996 23.320.367,00 1996 51.800.588,00 

1997 23.676.733,00 1997 53.449.663,00 

1998 22.255.804,00 1998 52.070.300,00 

1999 23.954.701,00 1999 56.183.285,00 

2000  2000  

2001 25.520.845,00 2001 58.963.230,00 

2002 23.862.280,00 2002 58.701.158,00 

2003 26.242.672,00 2003 61.814.129,00 

2004 23.577.095,00 2004 60.132.299,00 

2005 20.889.220,00 2005 56.032.401,00 

2006 17.315.355,00 2006 49.004.957,00 

2007 16.504.043,00 2007 46.706.214,00 

2008 14.032.928,00 2008 41.928.361,00 

2009 13.597.606,00 2009 40.066.020,00 

2010  2010 34.355.298,00 

2011 11.772.648,00 2011  

2012                 10.081.225,00 2012                    30.350.786,00 

Fonte : Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) 

 

Segundo o IPEA, nas tabelas apresentas acima são observados o número de pessoas 

em domicílios com renda domiciliar per capita inferior à linha de extrema pobreza (ou 

miséria). A linha de extrema pobreza aqui considerada é uma estimativa do valor de uma 

cesta de alimentos com o mínimo de calorias necessárias para suprir adequadamente uma 

pessoa, com base em recomendações da FAO e da OMS. São estimados diferentes valores 

para 24 regiões do país. Série calculada a partir das respostas à Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (Pnad/IBGE). 

 O conceito de linha de extrema pobreza compreende o estabelecimento de um valor 

monetário mínimo per capta para conceituar e caracterizar os mais pobres dos pobres. 

Segundo o Plano Brasil sem Miséria, do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome, são estabelecidas como extremamente pobres, as pessoas com renda inferior a 

R$77,00, o equivalente ao poder de compra de U$$ 1,25 diário por pessoa em cada país, 

seguindo parâmetro internacional. Nesse sentido, verifica-se que essa categoria de análise, 

desconsidera outras importantes dimensões que a pobreza assume na sociedade capitalista. 

http://www.ipea.gov.br/
http://www.ipeadata.gov.br/doc/LinhasPobrezaRegionais.xls
http://www.ipeadata.gov.br/doc/LinhasPobrezaRegionais.xls
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Ainda é possível verificar o número de pessoas em domicílios com renda domiciliar 

per capita inferior à linha de pobreza. A linha de pobreza aqui considerada é uma estimativa 

do valor de uma cesta de alimentos com o mínimo de calorias necessárias para suprir 

adequadamente uma pessoa, com base em recomendações da FAO e da OMS. Segundo o 

Plano Brasil sem Miséria, do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, são 

estabelecidas como pobres, as pessoas com renda de até R$140,00. São estimados diferentes 

valores para 24 regiões do país. Série calculada a partir das respostas à Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (Pnad/IBGE) 

A análise dos quadros apresentados acima, indica o número de pessoas extremamente 

pobres e de pessoas pobres durante o período entre os anos 1990 e 2012. Podemos verificar 

que em ambas as tabelas há de fato uma queda gradativa nos números constatados pela 

pesquisa, o que pode ser explicado como resultado de um “bom” desempenho dos programas 

de transferência de renda, em especial o Programa Bolsa Família no combate à fome e no 

enfrentamento à pobreza. 

Os impactos desse resultado positivo podem ser observados a partir da compreensão 

de que o programa tem conseguido atingir um grande segmento populacional que vive em 

situações de precariedade, retirando essas pessoas da condição de extrema pobreza e 

alcançando o objetivo de garantir uma segurança alimentar a essas famílias, na medida em 

que permite as mesmas condições mínimas para se alimentarem e sobreviverem.  

Francisco Menezes e Mariana Santarelli citam a segurança alimentar como um dos 

importantes avanços proporcionados pelo Bolsa Família, apresentando uma pesquisa realizada 

pelo Ibase (Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas) que mostra:  

(...) como o programa melhorou a estabilidade no acesso a alimentos: a garantia de 

uma renda regular adicional traz maior segurança para as famílias e estimula o 

planejamento de gastos e modificações no padrão de consumo alimentar. (...) 

Entraram na dieta frutas, verduras, legumes, alimentos industrializados e outros 

considerados “supérfluos”, além da carne, muito valorizada e de difícil acesso.
17

  

 

 

Entretanto, é necessário ressaltar que o programa não possui condições reais de uma 

efetiva erradicação da pobreza, 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 de educação, saúde, trabalho e etc. 

Além disso, por possuir uma concepção “superficial” da pobreza, considerando apenas 

o aspecto da renda como indicador de quem é mais ou menos pobre, o programa apresenta em 

                                                 
17

 MENEZES, Francisco; SANTARELLI, Mariana. O Bolsa Família funciona? Publicado em 04 de agosto de 

2008. Disponível em: http://www.diplomatique.org.br/artigo.php?id=225. Acesso em: 04/11/14. 

http://www.ipeadata.gov.br/doc/LinhasPobrezaRegionais.xls
http://www.ipeadata.gov.br/doc/LinhasPobrezaRegionais.xls
http://www.diplomatique.org.br/artigo.php?id=225
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sua estrutura, características que acabam limitando seu desempenho no que se refere às 

condições de vida dos beneficiários e ao mesmo tempo para a manutenção de certo nível da 

pobreza, uma vez que não alcança de fato a raiz do problema, minimizando apenas os efeitos 

mais perversos desse fenômeno. 

 Nessa perspectiva, cabe mencionar alguns limites que o Bolsa Família enfrenta e que 

dificulta a criação de condições que possam contribuir para um real e efetivo funcionamento 

do programa no que se refere a um maior alcance da população que necessita do benefício, da 

reavaliação do perfil de acesso ao programa somente por meio da renda, das necessárias 

articulações com outras políticas setoriais, dentre outras. 

Dentre os limites podemos citar o baixo valor monetário transferido às famílias, que 

apenas permite a sua sobrevivência, sendo por isso insuficiente para provocar maiores 

impactos na redução da pobreza. E ainda, a restrição do acesso da população ao programa, 

tendo em vista a exigência de um valor muito baixo da renda per capta familiar e a 

necessidade de existência na família de crianças frequentando a escola, o que atribui ao Bolsa 

Família um tipo de focalização orientada pela perspectiva neoliberal, incapaz de alcançar a 

totalidade dos segmentos populacionais que se encaixam no perfil do programa. Sobre essa 

focalização, Silva ressalta que a mesma provoca: 

 

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) 

 

Diante das inúmeras limitações enfrentadas pelo Programa Bolsa Família no seu 

desenvolvimento, é necessário que ocorram mudanças significativas na estrutura do programa 

para que o mesmo possa superar esses limites e alcançar efetivamente um de seus principais 

objetivos, que consiste no enfrentamento à pobreza. 

 Estudos realizados por Silva (2006) referentes ao desemprenho dos programas de 

transferência de renda indicam situações que demonstram que o Programa Bolsa Família não 

provoca resultados que permitem a superação definitiva da pobreza na sociedade brasileira. 

Tais situações compreendem: 

 

a) O processo de unificação encontra–se restrito a cinco Programas de Transferência 

de Renda federais, sem alcançar, portanto, inúmeros programas criados e em 

implementação por estados e municípios brasileiros; 
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b) Não vem ocorrendo a unificação dos valores referentes às transferências 

monetárias consideradas para elegibilidade das famílias ao programa, mantendo–se 

duas categorias de famílias: as extremamente pobres e as famílias pobres, além de se 

constituir num valor muito baixo, permitindo deixar de fora do atendimento um 

contingente de famílias significativo, mas que vive em situação de comprovada 

pobreza, além de a pobreza ser dimensionada somente pelo critério da renda 

declarada; 

c) Manutenção de valores monetários transferidos às famílias a título de benefício 

diferenciados e muito baixos, mantendo pouco alterada a situação de pobreza da 

grande maioria das famílias; 

d) Articulação insatisfatória entre a transferência monetária às famílias e seu 

encaminhamento a serviços básicos e a programas estruturantes, como previsto no 

desenho do Bolsa Família, limitando as possibilidades de autonomização futura das 

famílias; 

e) Não ocorrência de melhoria significativa na qualidade do ensino e do atendimento 

à saúde, apesar de se registrar um avanço quantitativo da busca desses serviços por 

parte das famílias beneficiárias do Bolsa Família, até porque são esses aspectos 

considerados condicionalidades para permanência das famílias no Programa.
18

 

 

Constata-se, portanto, que o Programa Bolsa Família como um programa de 

transferência condicionada de renda, se expande como um programa focalizado, limitado e de 

caráter compensatório, tendo em vista as restrições impostas pela política e pela economia do 

país, que subordinada aos interesses do capital e à lógica do mercado estabelece e implementa 

políticas e programas sociais cada vez mais fragmentadas, seletivas e precarizadas, 

contrapondo ao que de fato deveria constituir um amplo, integrado e universal sistema de 

proteção social. 

Entretanto, embora esta compreenda a atual realidade do Programa Bolsa Família, 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. 

No artigo publicado no site Le Monde Diplomatique em 04 de agosto de 2008, 

Francisco Menezes e Mariana Santarelli afirmam que: 

 

É preciso compreender o real significado do Bolsa Família. O programa está 

inserido em uma política social mais ampla, destinando-se especificamente a 

transferir renda para quem não tem nada ou muito pouco, satisfazendo necessidades 

básicas que não se limitam à alimentação. A complexidade da pobreza no Brasil 

precisa ser enfrentada com múltiplas iniciativas nas diferentes esferas e níveis do 

governo. O que não podemos exigir é que o programa faça as vezes das demais 

políticas sociais. Afora a garantia das políticas universais de educação e saúde, o 

grande desafio será conseguir articular o Bolsa Família com outras ações. Algumas 

                                                 
18

 SILVA, Maria Ozanira da Silva e. Relatório parcial do Projeto A Unificação dos Programas de 

Transferência de Renda no Brasil: avaliando o Bolsa Família. São Luís: GAEPP/UFMA,2006. 

 



75 

 

complementares, que contribuam para a aquisição de direitos, e outras de caráter 

emancipatório.
19

 

 

De acordo om o que foi analisado e refletido sobre a consolidação do Programa Bolsa 

Família, conclui-se que há muitos limites e grandes desafios a serem enfrentados pelo 

programa e que superá-los significa romper com as barreiras que o capitalismo impõe a 

sociedade brasileira, através do domínio sobre a política e a economia do país, que tendem a 

estabelecer um modelo de desenvolvimento econômico pautado nos interesses e princípios da 

lógica do capital. Nesse sentido, ao se submeter ao processo de acumulação do capital, o país 

implementa políticas sociais voltadas para o enfrentamento às contradições sociais, através de 

programas de transferência de renda tais como o Programa Bolsa Família, que são marcados 

pela limitação, precarização e focalização no seu desenvolvimento, não conseguindo dessa 

maneira provocar impactos e resultados significativos na superação da pobreza. 
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  MENEZES, Francisco; SANTARELLI, Mariana. O Bolsa Família Funcional?Publicado em 04 de agosto de 

2008. Disponível em: http://www.diplomatique.org.br/artigo.php?id=225. Acesso em: 04/11/14. 

http://www.diplomatique.org.br/artigo.php?id=225


76 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através da utilização da pesquisa documental, de referenciais teóricos e da observação 

realizada durante o período de estágio no Programa Bolsa Família foi possível concluir que o 

programa de fato, tem sido considerado no contexto do sistema de proteção social brasileiro 

como um importante instrumento utilizado pelo poder público no enfrentamento à pobreza no 

país. Entretanto, verificou-se que o mesmo se mostra ineficaz no combate à pobreza, uma vez 

que não age sobre a raiz deste fenômeno social de modo que consiga superá-la de fato, 

promovendo somente uma pequena melhora nas condições precárias de vida das famílias. 

No decorrer da produção deste trabalho, foram apresentados elementos essenciais para 

a compreensão de como o Programa Bolsa Família surgiu e de como ele vem sendo 

desenvolvido na sociedade. Dentre elas a questão social, resultado das contradições inerentes 

ao desenvolvimento do processo de produção capitalista e essencial para sua reprodução e 

manutenção. 

 Logo, inserida no desenvolvimento do capitalismo, a questão social se intensifica e se 

expande na sociedade através do desemprego estrutural, da precarização e flexibilização das 

relações de trabalho, e principalmente através da pobreza. Nessa conjuntura, o agravamento 

da questão social e a pressão dos trabalhadores por melhores condições de vida e de trabalho 

através de muita luta e manifestações, faz com que o Estado passe a intervir sobre tais 

manifestações através de políticas sociais, destacando a política de assistência social, cuja 

expansão é evidenciada pela emergência dos programas de transferência de renda no Brasil, 

com foco no Programa Bolsa Família. 

No contexto de mundialização e financeirização do capital, diversas mudanças vão 

ocorrendo na economia e no mercado de trabalho dos países capitalistas, atingindo 

principalmente os países periféricos. Nessa conjuntura, a questão social assume novas formas, 

uma vez que o Estado, cujas ações são orientadas pelo ideário neoliberal a fim de satisfazer os 

interesses do capital, promovem a redução das despesas, dos gastos sociais, dos atendimentos, 

dos meios financeiros, materiais e humanos. 

 As novas expressões 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 pauperizados da sociedade, 

como parte da estratégia do Estado e da classe dominante de manter o sistema capitalista, da 

extrema pobreza devido ao grande nível de concentração de renda verificado no país, do 

sucateamento do espaço público e da refilantropização da “questão social”.  
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Diante dessa conjuntura 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, instabilidades de ordem 

social que coloquem em risco uma grande parcela da população que se encontra fora do 

mercado de trabalho. 

Com a entrada do Brasil na economia globalizada a partir da década de 1990, seguindo 

a lógica do capital ao satisfazer os interesses do mercado, todas as conquistas alcanças 

legalmente na década de 1980 no âmbito da universalização dos direitos sociais e que nem 

chegaram a serem efetivadas conforme previa a Constituição Federal de 1988, 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, a partir dos anos 1990, o sistema brasileiro de proteção social, 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 começam a ter destaque no 

âmbito da proteção social, desenvolvendo-se no decorrer dos anos e chegando ao seu ápice 

em 2003, com a unificação de outros importantes programas dessa natureza, dando origem ao 

Programa Bolsa Família. 

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.  

Diante da análise acerca dos limites e dos impactos do programa na sociedade 

brasileira, foi possível concluir que o Programa Bolsa Família encontra no próprio modo de 

organização social, política e econômica em que se desenvolve a sociedade brasileira, os 

limites para o seu “bom” desempenho no alcance de seus objetivos. 

No que se refere a pobreza, verifica-se que o programa consegue retirar as famílias 

beneficiarias da extrema pobreza, permitindo que as mesmas consigam ter acesso aos serviços 

básicos para a sua sobrevivência, porém não promovendo impactos relevantes na ruptura da 

reprodução da pobreza, uma vez que não atua diretamente na raiz desse fenômeno, mas 

superficialmente nos seus efeitos mais perversos, contribuindo apenas para minimizá-los. 
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Na área da segurança alimentar e nutricional constata-se que o Programa Bolsa 

Família tem contribuído para que as famílias consigam se alimentar melhor, além de 

possibilitar a liberdade de escolha no consumo dos produtos alimentícios de acordo com as 

suas necessidades. 

Em relação à educação, os efeitos observados incidem principalmente sobre a 

diminuição da evasão escolar, contribuindo para que as crianças e adolescentes permaneçam 

nas escolas, permitindo que os mesmos tenham a possibilidade de terminar o ciclo do ensino 

fundamental. 

Em relação ao trabalho, embora haja uma polêmica em torno do programa por 

supostamente desestimular a procura por trabalho, verifica-se que de fato isso não ocorre, uma 

vez que diante das necessidades que essas famílias enfrentam no seu cotidiano, em função do 

baixo valor do benefício, 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 delas refere-

se a questão das condicionalidades, no sentido de que o cumprimento das condicionalidades 

na educação por exemplo, possibilitará as famílias com crianças e adolescentes na escola, 

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, isto é, se de 

fato essas crianças têm sido preparadas para um mercado de trabalho exigente no âmbito da 

formação educacional.  

   Além disso, no que diz respeito a questão da qualidade dos serviços de saúde que 

são prestados a esses beneficiários em seu cumprimento de condicionalidades, verifica-se uma 

realidade de serviços precários, de dificuldade de acesso das famílias a esses serviços e ao não 

atendimento das suas necessidades. 

 

Desse modo, a articulação do PBF com outras políticas estruturantes já prevista pelo 

próprio programa se realiza de forma precária e não atua articulada de forma a combater 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... 

Nesse sentido, diante das bibliografias consultadas e da observação no espaço público 

em que o PBF atua, 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 
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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 drama 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 política de trabalho e renda, da política de habitação e etc., ações que 

vão além da política de transferência de renda. Logo, enquanto isso não ocorre, o Programa 

Bolsa Família continuará atuando em prol da manutenção de um segmento de pobres e 

extremamente pobres inseridos num contexto de consumo marginal e da repetição do drama 

da pobreza. 
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