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“Pobreza mais dura, humilhante, é a do pobre que sequer sabe que é 

coibido de saber que é pobre, não atinando para a injustiça de sua 

condição histórica. Existe aí, irrecusavelmente, o lado da destituição 

material, indicado por tudo que os pobres ‘não têm’, mas o problema 

mais agudo e essencial é a dilapidação do ser humano como ser 

humano, reduzido a massa de manobra, objeto de manipulação. 

Pobreza cabal é ser tolhido de conceber e realizar projeto próprio e 

efetivo contra ela”.  

 

Pedro Demo.  



RESUMO 
 

O presente estudo analisa a estratégia de enfrentamento à pobreza via 
transferência de renda no Brasil, particularizando o PBF, sua estrutura, finalidades e 
discurso emancipatório, bem como sua articulação com a Política de Assistência 
Social contemporânea. Nesse sentido, parte do pressuposto de que Assistência 
Social e enfrentamento à pobreza estabelecem uma relação histórica e adota a 
hipótese de que a transferência de renda é sobressalente entre as ações de 
enfrentamento à pobreza no país, desencadeando a tendência de redução da 
Política à esfera do atendimento a carências materiais.  Como objetivo, elege o 
desvendamento das contradições presentes no processo de atendimento a 
demandas e necessidades da população pobre, bem como de sua autonomização, 
considerando os limites impostos pela agenda neoliberal. No campo teórico-
metodológico, fundamenta-se no debate histórico sobre questão social e pobreza na 
sociedade capitalista, com destaque para a atuação do Estado através da política 
social – sobretudo, da Assistência Social – e da transferência de renda; na teoria 
das necessidades sociais, admitindo sua vinculação ao tema do exercício de 
direitos; e no potencial estratégico da participação e representação social para a 
viabilização da emancipação dos sujeitos, no contexto das políticas sociais. A 
pesquisa tem natureza documental, incluindo a análise de estudos exploratórios e 
avaliativos, relatórios técnicos, instrumentos legais e normativos e textos produzidos 
em espaços de controle social, voltados à sua operacionalização e repercussões no 
real. Seus resultados confirmam que o enfrentamento à pobreza no país tende a 
privilegiar a transferência de renda, embora conte com iniciativas baseadas no 
acesso a direitos e satisfação de necessidades sociais, operacionalizadas, 
fundamentalmente, no âmbito da Política de Assistência Social. Além disso, mostra 
que a noção de pobreza subjacente a esse enfrentamento tem caráter reducionista, 
negligenciando sua complexidade em nome da valorização da carência material, sua 
expressão mais imediata. As intervenções são focalizadas e determinam o 
oferecimento de respostas pontuais, o que favorece a lógica capitalista de 
manutenção da desigualdade social. Apesar de adotar a articulação entre acesso à 
renda e direitos sociais e desenvolvimento das famílias com vistas à emancipação, o 
PBF conduz à responsabilização desses sujeitos pela superação da pobreza e de 
situações de risco e vulnerabilidade. Em caráter conclusivo, aponta que o Programa 
privilegia a inserção de famílias e indivíduos no universo do consumo, transformando 
o cidadão de direitos em cidadão consumidor. Sob essa orientação, obscurece-se a 
constituição de sujeitos sociais dotados de criticidade, a satisfação de necessidades 
sociais, a perspectiva da justiça social e o exercício do controle social, fundamental 
à concretização de propostas emancipatórias.  
 
Palavras-chave: Política de Assistência Social, pobreza, transferência de renda, 
emancipação, controle social. 
 

 

 

 



ABSTRACT 
 
This study examines the strategy to fight poverty via cash transfers in Brazil, 
particularizing the PBF, its structure, aims and emancipatory discourse as well as its 
articulation with the Social Assistance Policy contemporary. In this sense, assumes 
that Social Welfare and fight poverty and establish a historical relationship adopts the 
hypothesis that the transfer of spare income is between actions to fight poverty in the 
country, triggering a downward trend in the sphere of Politics attending to material 
shortages. As a goal, elects the unveiling of contradictions in the process of 
answering the demands and needs of the poor, as well as their autonomy, 
considering the limits imposed by the neoliberal agenda. In the theoretical-
methodological, is based on the historical debate on social issues and poverty in 
capitalist society, with emphasis on State action through social policy and the transfer 
of income, the theory of social needs, admitting his connection with the theme of 
exercise of rights;and the strategic potential of social participation and representation 
for the viability of the emancipation of the subjects in the context of social policies. 
The poll has a nature documentary, including analysis and evaluation of exploratory 
studies, technical reports, legal and regulatory instruments and texts produced in 
areas of social control,focused on its operation and impact on the real. Their results 
confirm that the poverty reduction strategies in the Social Assistance Policy gives 
centrality to the transfer of income, although it has initiatives based on access rights 
and satisfaction of social needs. Besides of, it shows that the notion of poverty that 
underlies this reductionist character is facing, overlooking their complexity in the 
name of the appreciation of material deprivation, its most immediate. Interventions 
are focused anddetermined to providing timely responses, which favors the 
maintenance of the capitalist logic of social inequality.Despite adopting the 
relationship between income and access to social rights and development of families 
with a view to emancipation, the PBF these subjects leads to accountability for 
overcoming poverty and situations of risk and vulnerability.In conclusive character, 
indicates that the program favors the inclusion of families and individuals in the 
universe of consumption, transforming the citizen rights of the citizen consumer. 
Under this guidance, obscures the constitution of social subjectsequipped with 
criticality, the satisfaction of social needs, the prospect of social justice and the 
exercise of social control, fundamental to the achievement ofproposed emancipation. 
 
Keywords: Social Policy, poverty, income transfer, emancipation, social control. 
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INTRODUÇÃO 

 

O olhar desavisado para a trajetória da Assistência Social nos últimos anos 

pode levar à percepção de que data desse período sua estreita vinculação à 

problemática da pobreza. Esse tipo de interpretação ganha corpo, especialmente, 

com a recente expansão de programas de combate à pobreza em nome da 

assistência social.  Na realidade, porém, a relação estabelecida entre assistência 

social e pobreza tem raízes profundas, e tem assumido formatos diferenciados ao 

longo da história.  

Seja no campo das ações público-estatais, filantrópicas ou de setores da 

sociedade, a Assistência tem integrado o campo da intervenção junto à problemática 

da pobreza. O que difere, no entanto, é a natureza das respostas oferecidas: 

garantia de direitos, efetivação da cidadania e caridade, por exemplo. Inicialmente, 

as intervenções do Estado, constituíam respostas à problemática da “mendicância” e 

da “vagabundagem”, atribuídas a opções e incapacidades dos indivíduos, numa 

abordagem moralizante e disciplinadora1. Noutra direção assumida pelo Estado após 

mobilizações que desencadearam o reconhecimento da questão social, a relação 

entre Assistência Social e pobreza passa a se basear, essencialmente, no auxílio 

em situações emergenciais; de ausência de trabalho; de proteção à família – 

perpassando a atenção à maternidade –, à infância e à juventude; e de incapacidade 

de indivíduos e grupos para prover sua subsistência. Auxílio este traduzido em 

transferência de renda, assim (e não por acaso) como na atualidade, resguardando-

se as particularidades sócio-históricas que imprimiram caráter diferenciado à 

estratégia do repasse financeiro ao longo do tempo. 

A despeito da recente expansão observada pelos programas de transferência 

de renda no Brasil, um breve resgate histórico evidencia que a adoção desse tipo de 

estratégia não representa algo novo, nem tampouco, exclusivo da realidade do país. 

Dentre as discussões sobre a origem e o desenvolvimento da transferência de 

renda, Suplicy (2002) recorre a fundamentos religiosos (Alcorão, Budismo e Bíblia 

cristã), filósofos e economistas clássicos (Confúcio e Aristóteles, Adam Smith e Karl 

                                                            
1 Nesse momento, a questão social ainda não era reconhecida como tal, mas como problemas 
individuais, de cunho comportamental ou pessoal, que interferiam na ordem pública. Em 
conseqüência disso, tornava-se alvo da repressão policial por parte do Estado e da caridade privada, 
responsável pela alimentação dos famintos vulneráveis e incapazes. 
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Planyi) e revolucionários (Karl Marx) para desvendar a dinâmica dessa estratégia ao 

longo da história. Nesse sentido, indica que sua primeira referência data de 1516, 

em Utopia de Thomas More, onde se caracteriza pela garantia de um mínimo de 

sobrevivência digna aos necessitados.  As legislações voltadas à regulação dos 

pobres também integram esse universo, com enfoque no estabelecimento de 

contrapartidas e punições. 

No século XX, a partir da década de 1930, Estados Unidos e Europa passam 

a utilizar a transferência de renda para fins de complementação de rendimentos, 

com base em critérios de focalização e cumprimento de contrapartidas. No formato 

norte-americano, a estratégia se dirigia a famílias inseridas no mercado de trabalho, 

com crianças dependentes e renda inferior ao teto fixado. Na Europa, por sua vez, 

os benefícios destinavam-se a crianças, idosos, deficientes, inválidos e pessoas com 

baixos rendimentos, incorporando-se os relativos ao seguro desemprego.  

É nesse contexto que se assiste, especialmente na Europa, ao advento do 

Welfare State como modelo de proteção social ampliada e universal, baseada em 

políticas de pleno emprego. A partir da década de 1970, entretanto, a crise 

capitalista e a proposta de reestruturação produtiva levam os países europeus a 

vivenciar a chamada crise da sociedade salarial e do pleno emprego. Tornou-se 

necessário, então, o estabelecimento de estratégias capazes de atender às 

transformações em curso, superando debilidades e garantindo a manutenção da 

ordem e do projeto político-econômico hegemônicos cujas prerrogativas eram a 

redução do Estado e das políticas sociais e o fortalecimento do sistema capitalista, 

na contramão da universalidade. De acordo com Silva (1997), a transferência de 

renda na Europa representava, nesse momento, a busca de alternativas à 

incapacidade e à inadequabilidade do Welfare State em responder aos desafios de 

uma economia e uma sociedade dual, cuja separação básica não é mais só entre 

capitalistas e trabalhadores, mas também entre os que detém ou não o trabalho.  

Na França, a Renda Mínima de Inserção (RMI) constituiu a primeira 

expressão do paradigma de renda mínima consolidado nos países ocidentais ao 

longo da década de 1990. O objetivo era garantir uma renda mínima à população 

desprovida de recursos e promover a inserção social e profissional de seus 

beneficiários. Através de condicionalidades, definidas como compromissos firmados 

entre Estado e beneficiário, as instituições públicas propõem atividades de inserção 

específicas para cada beneficiário e este, através de compromisso firmado em 
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contrato de inserção, comprova seu engajamento e interesse. No que se refere às 

contrapartidas, cabe destacar que a renda mínima, condicionada, se coloca em 

oposição à renda básica / de cidadania, incondicional.  

Para Pereira (op.cit.), a renda básica de cidadania assegura aos cidadãos o 

acesso a um rendimento básico, sem condicionar seu recebimento a contrapartidas, 

dissociando o benefício de lealdades, de obediências e do estigma. Dessa forma, 

estabelece-se uma relação ambígua entre direito e contrapartida, em que o primeiro 

é subvertido pelo discurso do dever e da imposição. 

 Na realidade brasileira, o que se observa é que o enfrentamento à pobreza no 

campo da Assistência Social, historicamente, seguia os moldes internacionais, 

baseando-se na repressão e na caridade. A partir da década de 1930, com a 

expansão capitalista e a problematização das demandas e necessidades do 

proletariado, surgem as primeiras intervenções de natureza público-estatais, com 

destaque para a criação do Conselho Nacional de Serviço Social (CNSS), em 1938, 

e da Legião Brasileira de Assistência (LBA), em 19422. Apesar do caráter precursor, 

as iniciativas se baseavam na compreensão de assistência como ação de amparo 

social, desenvolvida a partir do compromisso de grupos e setores com a promoção 

do bem comum.  

 É apenas com a Constituição Federal de 1988, que a Assistência Social 

adquire o status de política pública ao integrar o conjunto da Seguridade Social, ao 

lado da Saúde e da Previdência Social. Sob nova concepção, é inserida no campo 

dos direitos, em oposição a padrões assistencialistas e clientelistas, predominantes 

até então. Segundo o Art. 203 da carta constitucional, a Política de Assistência 

Social deve atender a todos que dela necessitem, independentemente de 

contribuição à Seguridade Social, e tem como objetivos: 

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

                                                            
2 O CNSS correspondia à articulação entre Estado e segmentos da elite brasileira, com o objetivo de 
conceder auxílios e subvenções a entidades da sociedade civil voltadas ao “amparo social”. A LBA, 
por sua vez, nasceu com o objetivo de atender as famílias dos pracinhas combatentes da 2ª Guerra 
Mundial. Inicialmente caracterizou-se por um atendimento materno-infantil e, posteriormente, 
incorporou à sua atuação, as demandas decorrentes do desenvolvimento econômico e social do país, 
bem como da população em estado de vulnerabilidade social. 
 

 



12 
 

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 (BRASIL. Constituição Federal, 1988). 

 

 

Após intenso debate no legislativo, a inserção da Assistência Social no campo 

da Seguridade Social e dos direitos sociais foi normatizada com a aprovação da Lei 

Orgânica da Assistência Social (LOAS) em 19933, que veio definir as diretrizes da 

Política e organizar sua gestão, além de regulamentar a prestação de serviços 

assistenciais e a estruturação de programas, projetos e benefícios. Nos termos da 

lei, a Assistência Social é definida como  

 
“Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos 
sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa 
pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades 
básicas (...), visando ao enfrentamento da pobreza, à garantia dos mínimos 
sociais, ao provimento de condições para atender contingências sociais e à 
universalização dos direitos sociais” (LOAS, Art. 1°, 1993).  
 
 

 Com a LOAS, um novo paradigma é estabelecido no campo da relação 

Assistência Social x pobreza, com destaque para o rompimento com práticas 

baseadas na caridade, na filantropia e na repressão. A partir desse 

redirecionamento, a Assistência Social passa a fazer parte do universo das políticas 

sociais, enfrentando a pobreza através de ações balizadas pela garantia de direitos 

e acesso a bens e serviços. Com essa perspectiva, os projetos de enfrentamento à 

pobreza compreendem: 
 

A instituição de investimento econômico social nos grupos populares, 
buscando subsidiar, financeira e tecnicamente, iniciativas que lhes 
garantam meios, capacidade produtiva e de gestão para melhoria das 
condições gerais de subsistência, elevação do padrão da qualidade de vida, 
a preservação do meio-ambiente e sua organização social (LOAS, Art. 25, 
1993). 

 

                                                            
3 Lei Federal 8.742 de 07 de dezembro de 1993, recentemente alterada pela Lei Nº 12.435 de 06 de 
julho de 2011. 
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Pela primeira vez na história, não se fala em repressão, benesse ou 

assistencialismo, mas em investimento econômico-social, o que rompe com a 

perspectiva de gasto, até então prevalente no campo da assistência social. 

Entretanto, a perspectiva norteadora da Política é a dos mínimos sociais, o que 

conduz a uma contradição fundamental, qual seja, o atendimento de necessidades 

básicas através de intervenções mínimas, logo, insuficientes. 

Uma década após a promulgação da LOAS, a Assistência Social vivencia um 

momento histórico de reconfiguração no Brasil. Trata-se da aprovação da Política 

Nacional de Assistência Social (PNAS), em 2004, e da implementação do Sistema 

Único de Assistência Social (SUAS) no ano seguinte, em resposta a deliberação da 

V Conferência Nacional de Assistência Social. Esse processo de consolidação da 

Política no país foi marcado, ainda, pela criação do Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome (MDS), em 2004, que coordena suas ações no país e 

adota como missão a “promoção e inclusão social, a segurança alimentar, a 

assistência integral e uma renda mínima de cidadania às famílias que vivem em 

situação de pobreza”. Também cabe ao órgão, a gestão do Fundo Nacional de 

Assistência Social (FNAS) e o financiamento de ações, na perspectiva de assegurar 

o direito à Assistência Social em todo o território nacional, segundo o discurso oficial. 

A partir desse momento, a Assistência Social brasileira passa a dirigir sua 

atuação, de forma prioritária, ao combate à fome e à pobreza, implementando 

programas e ações comprometidos com o desenvolvimento social. Mais uma vez, 

afirma-se a vinculação entre assistência social e pobreza, agora referenciada por 

uma gama de ações institucionalizadas e solidamente estruturadas que, pelo menos 

em tese, potencializam o enfrentamento à pobreza. E é justamente esse 

enfrentamento que está no foco deste estudo, considerando a tendência em curso 

que privilegia o atendimento a carências materiais, “solucionadas” pelo acesso 

condicional à renda em patamares mínimos, quando, na verdade, a pobreza se 

caracteriza por uma multiplicidade de aspectos que implicam respostas mais amplas, 

capazes de contemplá-las. 

Nesse percurso histórico, é possível identificar as transformações vivenciadas 

pela Assistência Social, tanto em sua institucionalização, quanto no âmbito de sua 

estreita vinculação ao enfrentamento à pobreza, que, na atualidade, ganha 

centralidade na cena pública. Como informa a discussão, o enfrentamento à pobreza 

se faz presente em diferentes épocas e contextos históricos, sob formatos e 
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concepções distintos. A partir da década de 1990, alguns elementos comparecem de 

maneira inalterada, como o caráter regulador das intervenções, a focalização na 

pobreza extrema e o oferecimento de respostas baseadas em padrões mínimos de 

sobrevivência, sobressaindo-se, nesse conjunto, a transferência de renda. Apesar 

da cadeira cativa na agenda social do Estado e da sociedade, a pobreza requer 

esforços voltados à sua compreensão ampliada, já que as carências materiais 

representam sua faceta de maior expressividade.  

 Um esforço para a construção de uma concepção ampliada de pobreza é 

percebido na PNAS, ao destacar sua relação com as situações de vulnerabilidade e 

risco social que sugerem a incipiência ou não-exercício de direitos e acesso a bens 

produzidos pela sociedade. A esse respeito, Couto et. al. (2010), afirmam que, a 

partir dessa concepção, a Política associa pobreza e vulnerabilidade a um quadro de 

necessidades objetivas e subjetivas, onde se somam dificuldades materiais, 

relacionais e culturais que interferem na reprodução social dos trabalhadores e de 

suas famílias. Justifica-se, desse modo, a proposta de enfrentamento à pobreza pelo 

SUAS através de ações integradas e intersetoriais de proteção social, voltadas à 

garantia de segurança de sobrevivência (de rendimento e de autonomia), de 

acolhida e de convívio ou convivência familiar.  

 Por segurança de rendimentos, a PNAS compreende a garantia de que todos 

tenham uma forma monetária de garantir sua sobrevivência, independentemente de 

suas limitações para o trabalho ou desemprego. O objetivo é a provisão de 

condições básicas para a reprodução social. A segurança de acolhida, por sua vez, 

é considerada uma das seguranças primordiais da política, operando na satisfação 

de necessidades humanas a partir do direito à alimentação, ao vestuário e ao abrigo, 

com vistas à autonomia dos sujeitos4. Finalmente, a segurança de convívio ou 

convivência familiar – o que remete à matricialidade sociofamiliar, um dos eixos 

estruturantes das ações do SUAS –, é considerada uma das necessidades a serem 

atendidas pela assistência social, com vistas à garantia do direito ao convívio e a 

superação de barreiras ao seu exercício.  

 No plano operacional, o atendimento às necessidades sociais de famílias e 

indivíduos no SUAS acontece via benefícios, serviços, programas e projetos, cuja 

                                                            
4 A despeito disso, a PNAS reconhece que alguns indivíduos, como crianças, idosos ou pessoas com 
deficiência, poderão não conquistar autonomia dessas provisões básicas por toda a vida ou parte 
dela. 
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proposta de desenvolvimento se baseia na articulação às demais políticas sociais , 

com a participação do Estado e da sociedade civil, na direção da efetivação dos 

direitos afirmados pela Política de Assistência Social. Nesse sentido, objetiva-se o 

enfrentamento às desigualdades socioterritoriais, o provimento de condições para 

atender contingências sociais, a universalização dos direitos sociais e a garantia de 

mínimos sociais. Com base na perspectiva da centralidade na família, a 

matricialidade sócio-familiar, a PNAS prevê que o conjunto dessas ações 

proporcione condições de sustentabilidade para que as famílias previnam, protejam, 

promovam e incluam seus membros. Em conseqüência disso, a formulação da 

Política é pautada nas necessidades das famílias, seus membros e indivíduos, como 

indica o discurso oficial. No entanto, uma contradição parece flagrante em meio ao 

debate. Trata-se da proposta de satisfação de necessidades sociais a partir da 

perspectiva dos mínimos sociais, presente desde a LOAS, que define a assistência 

social como Política de provisão de mínimos sociais para garantir o atendimento às 

necessidades básicas.  

 Acerca dos mínimos sociais, Pereira (2008), chama a atenção para a 

diversidade entre mínimos sociais e básicos. No seu entendimento, ao contrário do 

que indica a LOAS, não são equivalentes, mas apresentam diferenças tanto 

conceituais, quanto político-estratégicas. Ao analisar a lei, destaca a relação 

erroneamente estabelecida entre mínimo de provisão e atendimento a necessidades 

básicas, em que parece só haver provisão mínima se houver necessidades básicas 

a satisfazer. Os termos seriam equivalentes ou de mútua implicação, apesar de a lei 

utilizar denominações diferentes (PEREIRA, op. cit., p. 26). De acordo com a autora, 

a perspectiva do mínimo tem conotação de menor, de menos, identificando-se com 

patamares de satisfação de necessidades que beiram a desproteção social. Já a de 

básico expressa algo fundamental que serve de base indispensável ao que a ela se 

acrescenta. No contexto da LOAS, o básico qualifica as necessidades básicas a 

serem satisfeitas e constituiria o pré-requisito ou as condições prévias suficientes 

para o exercício da cidadania de modo ampliado. Provisões mínimas implicariam em 

supressões e cortes nos atendimentos, correspondendo à ideologia neoliberal, em 

oposição, o básico pressupõe investimentos sociais qualificados e a ampliação do 

atendimento. Enquanto o primeiro nega o ótimo de atendimento, o segundo 

impulsiona a satisfação de necessidades sociais em direção ao ótimo. (PEREIRA, 

op. cit., p. 26).  
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Desse ponto de vista, não obstante a proposta de ações integradas e 

intersetoriais; da prestação de serviços de proteção social em nível básico e 

especial; e da operacionalização de programas e benefícios de transferência de 

renda, no âmbito do SUAS, a perspectiva dos mínimos sociais inviabiliza a 

satisfação das necessidades em questão, uma vez que mínimo e básico não podem 

ser confundidos ou equiparados. O acesso a renda mínima e a políticas sociais em 

caráter focalizado e reducionista não respondem pelo exercício de direitos de 

cidadania. Para isso faz-se necessário que as políticas sociais incorporem em seu 

bojo o compromisso com a justiça social, com a transversalidade das ações e com a 

defesa dos princípios fundamentais relativos às necessidades humanas básicas, 

como a libertação e a participação social.  

Sob domínio da perspectiva neoliberal e da reestruturação produtiva, essas 

políticas se voltam a garantir os mínimos sociais necessários à reprodução social 

indivíduos e segmentos da população, subjugando sua constituição enquanto 

sujeitos sociais. Segmentos esses definidos a partir de um critério fundamental, qual 

seja a inserção no universo da pobreza, marcadamente em sua versão mais 

acentuada. Esse movimento demarca a emergência de uma relação reconfigurada 

entre pobreza e assistência social, em que a política assume o compromisso de 

enfrentar a pobreza via transferência condicionada de renda a famílias em situações 

de risco e vulnerabilidade social, com rendimentos inferiores a ¼ de salário mínimo. 

No discurso oficial, os pobres deixam o status de vagabundos e marginais para 

assumirem a condição de vulneráveis, de pessoas em risco de violação de direitos e 

perda da cidadania.  

Os investimentos, pois, se dão em estratégias que combinam transferência 

monetária direta e condicional; acesso a direitos sociais, privilegiando o direito à 

saúde e à educação; e oferecimento de condições que assegurem aos beneficiários 

a possibilidade de emancipação, através da educação e do trabalho, por exemplo. 

Como prevê a PNAS, o objetivo é a superação da pobreza de forma intergeracional, 

com destaque para o cumprimento de condicionalidades que garantem o acesso à 

transferência de renda. As famílias são, então, convocadas a participar do processo 

de enfrentamento à pobreza, assumindo responsabilidades na perspectiva do 

protagonismo. 

Ao reconhecer a Assistência Social enquanto política pública de proteção 

social inscrita na Seguridade Social, o presente estudo admite sua responsabilidade 
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no oferecimento de respostas a um conjunto de necessidades sociais, mesmo que 

se apresentem com maior incidência entre grupos destituídos do acesso à riqueza 

social. Este fato não significa, entretanto, que sua atuação deva se restringir às 

necessidades do pobre necessitado, como adverte Sposati (2001), sob pena de 

constituir-se como meio de assegurar a concentração da riqueza e reduzir seus 

efeitos negativos.  

Apesar da tendência recente de redução de suas ações ao combate à 

pobreza, o que está na base da constituição da Política de Assistência Social é sua 

inserção no campo da garantia de direitos e satisfação de necessidades, de modo a 

conduzir os sujeitos à autonomia e à participação social, numa perspectiva 

emancipatória, viabilizando o acesso às demais políticas sociais. Este propósito, por 

sua vez, difere de práticas voltadas ao controle e responsabilização de seus 

usuários, orgânicas à lógica capitalista de acumulação e desoneração do Estado.  

No entanto, verifica-se que o projeto neoliberal em curso acarreta a fragilização das 

políticas sociais e de ações públicas de garantia de direitos, privilegiando a 

expansão do mercado, em detrimento da satisfação das necessidades da 

população. A partir desse direcionamento são engendradas respostas pontuais e 

reducionistas, são ignorados os objetivos constitucionalmente estabelecidos, enfim, 

os indivíduos são destituídos de sua condição de sujeitos sociais e lançados na 

dinâmica da auto-reprodução.  

No processo de enfrentamento à pobreza, a Política de Assistência Social – 

embora se proponha a uma atuação articulada entre transferência de renda, acesso 

a direitos e convívio sócio-familiar – tende a privilegiar a carência material no 

desenvolvimento das ações. É mais uma manifestação da compreensão 

reducionista que se tem da pobreza e que orienta a formulação e execução das 

ações em nome da proteção social. Em decorrência, os usuários da Política sofrem 

prejuízos no exercício de seus direitos e na satisfação de suas necessidades 

sociais, ambos reduzidos à ausência ou insuficiência de renda e participação no 

universo do consumo.  

A proposta da PNAS é de promover o desenvolvimento social e o 

enfrentamento à pobreza através do desenvolvimento das potencialidades dos 

sujeitos. O que se observa, na verdade, é a tendência no sentido da 

responsabilização do indivíduo pela superação de sua condição de pobreza, bem 
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como pela satisfação de suas necessidades. Nesse sentido, ganham destaque 

iniciativas voltadas à promoção do protagonismo. 

Com esse referencial, o presente estudo discute o enfrentamento à pobreza 

via transferência de renda no Brasil, particularizando o PBF, sua estrutura, 

finalidades e discurso emancipatório, bem como sua articulação com a Política de 

Assistência Social contemporânea. Nesse sentido, parte do pressuposto de que 

Assistência Social e enfrentamento à pobreza estabelecem uma relação histórica e 

adota a hipótese de que a transferência de renda é sobressalente entre as ações de 

enfrentamento à pobreza no país, desencadeando a tendência recente de redução 

da Política à esfera do atendimento a carências materiais, o que é condição 

fundamental para o referenciamento em serviços, programas e projetos do SUAS. A 

esse respeito, o estudo admite, ainda, que a compreensão acerca da pobreza incide 

diretamente sob o formato das ações que se propõem ao seu enfrentamento, 

definindo seu alcance e operacionalização. A partir desse contexto, a argumentação 

se insere no debate acerca das necessidades sociais, tendo como questões 

norteadoras: Como a adoção de parâmetros reducionistas de pobreza influencia o 

atendimento aos usuários? Qual o sentido do protagonismo defendido nas 

estratégias de enfrentamento à pobreza? Que condições se estabelecem para a 

autonomização dos beneficiários da transferência condicionada de renda?  

No que se refere à metodologia, a pesquisa assume caráter documental, 

utilizando-se de textos de referência conceitual, informes, relatórios técnicos e 

estatísticos, textos legais e normativos. Como fontes de informação, foram 

selecionados estudos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e do 

Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE), publicações do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), relatório e anais das 

Conferências Nacionais de Assistência Social (2005-2011), produções constantes 

em periódicos do Serviço Social e materiais técnicos e institucionais, segundo os 

interesses da pesquisa.  

O caminho metodológico está delineado na exposição. O primeiro capítulo 

remete à construção de medidas de proteção social, radicadas na conformação da 

questão social, promovendo o resgate histórico de suas origens. Nesse sentido, 

parte do pressuposto de que a realidade atual da política social guarda aspectos 

comuns a conjunturas antecedentes, o que lança luz sobre tendências 

contemporâneas. Com o segundo capítulo, é apresentado o debate conceitual 
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acerca da pobreza, na perspectiva das necessidades sociais, bem como seu atual 

perfil na realidade brasileira. O propósito é explicitar as incoerências presentes na 

abordagem reducionista do fenômeno e suas repercussões para os usuários de 

políticas sociais voltadas ao seu enfrentamento. Finalmente, o terceiro capítulo 

evidencia e discute os resultados da pesquisa, a partir da análise do PBF, voltada à 

identificação da concepção de pobreza que adota e de estratégias utilizadas para o 

seu enfrentamento e emancipação dos beneficiários. Em caráter conclusivo, são 

apresentadas as considerações finais acerca do objeto de estudo, a partir das quais 

são apontadas limitações estruturais e conjunturais, compreendidas como desafios 

às políticas sociais, de modo particular à Assistência Social, em tempos de 

neoliberalismo. 

Com a realização deste estudo, espera-se contribuir para a ampliação do 

debate acerca do enfrentamento à pobreza na Política de Assistência Social, 

considerando que, apesar da visibilidade adquirida ao longo da última década, o 

tema ainda carece de discussões que fomentem estratégias de intervenção 

conectadas à sua complexidade e qualifiquem o desvendamento das contradições 

que permeiam o atual formato da atenção à pobreza no país. O interesse pelo tema 

surgiu a partir de experiências anteriores de pesquisa acerca da gestão local da 

Assistência Social5, através das quais se evidenciou a centralidade da pobreza no 

campo das ações desenvolvidas no SUAS. A despeito da programática de 

atendimento a situações de risco e vulnerabilidade social estabelecida pela PNAS, 

bem como dos serviços e programas voltados ao fortalecimento de vínculos 

familiares e comunitários e garantia de direitos ao público-alvo, o que se observou 

na realização dos estudos foi o espaço privilegiado ocupado pela pobreza na 

agenda da Política. Nesse sentido, a condição de pobreza, entendida como carência 

material, fazia-se fundamental para o acesso ao conjunto de ações estruturadas, o 

que originou reflexões a respeito da relação estabelecida entre Assistência Social e 

pobreza, em caráter reduzido, e dos desdobramentos de sua centralidade na 

Política. 

Sua relevância justifica-se pela contribuição ao debate sobre a satisfação de 

necessidades sociais na contemporaneidade, tendo como pano de fundo uma 
                                                            
5 Trata-se de experiência como bolsista de Iniciação Científica no Núcleo de Estudos e Pesquisas em 
Políticas Sociais e Direitos Sociais (NEPPS) da UFPE, onde foram desenvolvidos, entre os anos de 
2006 e 2008, subprojetos de pesquisa voltados à gestão intersetorial e descentralizada da assistência 
social em Camaragibe (PE). 
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realidade tão atual e contraditória: o enfrentamento à pobreza na Política de 

Assistência Social. Uma política recém-estruturada na realidade brasileira, sob a 

qual recai o legado histórico da regulação baseada no assistencialismo. Além disso, 

este estudo visa problematizar a Assistência Social, enquanto política pública de 

seguridade social, e sua inserção nas relações entre Estado e sociedade, além de 

contribuir para estudos, voltados às ações da política na realidade de seu público-

alvo.  

Espera-se, ainda, fomentar discussões sobre o tema no Serviço Social, de 

modo a instrumentalizar os profissionais inseridos nos espaços da Política de 

Assistência Social, além de viabilizar a identificação dos limites e possibilidades de 

sua atuação neste que representa um dos espaços sócio-ocupacionais privilegiados 

para a profissão (IAMAMOTO, 2008, p. 301,). Desse modo, torna-se possível a 

construção de alternativas e a definição de estratégias voltadas à implementação e à 

gestão da assistência social, balizadas pela contribuição do Serviço Social. 
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CAPÍTULO I – POLÍTICA SOCIAL: UMA RELAÇÃO HISTÓRICA RADICADA NA 
QUESTÃO SOCIAL. 
 
1.1. O pioneirismo da proteção social em nome do trabalho, na mediação do 

bem-estar e da pobreza. 

 
Iniciar a discussão acerca da Política de Assistência Social brasileira e seu 

lugar no campo do enfrentamento à pobreza, a partir de suas configurações 

recentes e imediatas, implicaria um reducionismo teórico, negligenciando elementos 

fundamentais ao debate. Quando se trata de políticas sociais, não se pode ignorar 

seus determinantes e o próprio sistema de reprodução das relações sociais que lhe 

dão origem.  

Conforme Behring & Boschetti (2007), embora não seja possível precisar o 

período de seu surgimento, não há duvidas quanto à sua relação com a ascensão 

capitalista na Revolução Industrial, a luta de classes e a intervenção estatal. Sua 

origem é comumente associada aos movimentos social-democratas e ao 

estabelecimento dos Estados-Nação na Europa Ocidental do final do século XIX 

(Pierson, 1991). Sua generalização, porém, estaria situada na “passagem do 

capitalismo concorrencial para o monopolista, em especial na sua fase tardia, após a 

Segunda Guerra Mundial”. 

No desvendamento dessas origens, são reconhecidos não apenas marcos 

temporais, mas as particularidades históricas dos países, considerando a 

capacidade de organização e pressão da classe trabalhadora, além do grau de 

desenvolvimento das forças produtivas e das correlações de força no âmbito do 

Estado. Inicialmente, as intervenções caracterizavam-se por seu formato ampliado, 
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planejado, sistematizado e com caráter de obrigatoriedade (BEHRING E 

BOSCHETTI, op.cit. p.64).  

Dentre as iniciativas que integram as protoformas da Política Social, são 

encontradas ações de caráter assistencialista, caracterizadas por um formato 

pontual, assistencial e, em determinados casos, punitivo. É nesse período que se 

inicia a constituição da proteção social estatal, ainda que sob formato limitado e 

repressor.  

De acordo com Mauriel (2008), a proteção dos indivíduos contra riscos e 

imprevistos é comum aos sistemas de proteção social antigos e modernos. O que os 

diferencia é a responsabilidade do Estado na condução dessas medidas, em 

detrimento da ação individual de famílias, comunidades e categorias profissionais. 

Para a autora,  

 
Só é possível identificar os modernos sistemas de proteção social no 
momento em que as cadeias de solidariedade deixam de ser um ato 
voluntário e passam a ser, pela intervenção estatal, obrigatório. Nesse 
sentido, as políticas voltadas para a questão social são expressões de um 
tipo específico de intervenção estatal, cuja finalidade é a de proteger os 
indivíduos contra os riscos inerentes à vida social (MAURIEL, op.cit., p. 61). 
 
 

 Uma vez assumida pelo Estado, a proteção social se institucionalizaria por 

meio de políticas de caráter social, articuladas de maneira complexa com outros 

agentes e forças, chegando a englobar outros formatos de proteção social com 

diversos graus de privatização/mercantilização, complementares à ação estatal. Em 

seu estudo acerca do enfrentamento à pobreza e do desenvolvimento humano no 

contexto da construção das políticas sociais, Mauriel (op.cit.) defende que a 

necessidade de algum tipo de proteção social, legal ou assistencial, nos moldes 

atuais, data do século XIX. Seu surgimento estaria associado aos processos de 

industrialização e urbanização, responsáveis pelo agravamento da pobreza, até 

então relativamente controlada, que passa a ser reconhecida como “problema 

social”. 

A revisão de literatura mostra, na verdade, que na sociedade pré-industrial 

também havia a exploração, sob um aparente paternalismo. Como adverte 

Thompson, esse modelo existia num corpo desgastado de leis que tinham a ver com 

o direito consuetudinário e os costumes (THOMPSON, 1984). Castel (1998), por sua 
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vez, fala de um conjunto de leis que se propunham a regulamentar a “proteção6” a 

segmentos sociais específicos, definindo intervenções e contrapartidas. Essas 

regulamentações apresentavam fundamentos comuns:  

 
Estabelecer o imperativo do trabalho a todos que dependiam de sua força 
de trabalho para sobreviver; obrigar o pobre a aceitar qualquer trabalho que 
lhe fosse oferecido; regular a remuneração do trabalho, de modo que o 
trabalhador pobre não poderia negociar formas de remuneração; proibir a 
mendicância dos pobres válidos, obrigando-os a se submeter aos trabalhos 
‘oferecidos’(Castel, 1998:99). 
 

 Sob esse aspecto, destacou-se a legislação inglesa, assim representada pelo 

Estatuto dos Trabalhadores (1349), dos Artesãos (1563), a Lei dos Pobres 

Elizabetana (1531 e 1601), Lei de Domicílio (1662), Speenhamland Act (1795) e Lei 

Revisora da Lei dos Pobres (1834). Tais iniciativas, de acordo com Polanyi (2000), 

correspondem à origem de uma política de mínimos nas civilizações ocidentais, 

informada por princípios cristãos e uma moral comunitária.   

A Lei dos Pobres (Século XVI) trazia o binômio punição aos vagabundos e 

estímulo ao trabalho dos capacitados, deixando os incapacitados (crianças, idosos e 

deficientes) aos cuidados da assistência, em seu caráter filantrópico e moralizante. 

Já Speenhamland Act destinava auxílio financeiro a famílias pobres, com base no 

preço do pão e no número de filhos existentes. Tratava-se de uma estratégia de 

garantia de um mínimo necessário à reprodução dos pobres, financiado por 

contribuintes abastados7. Com o auge do liberalismo clássico em 1834, a 

complementação salarial para os pobres é extinta e proibida pelo Estado, ganhando 

força a imposição do trabalho como forma de reprodução social e atendimento a 

necessidades básicas. Os principais argumentos da crítica a esse modelo davam 

conta de que o indivíduo empregado que recebesse assistência se tornaria 

improdutivo e no pressuposto de que a complementação do salário inviabilizava a 

constituição de um proletariado industrial. 

                                                            
6 No período em questão (Século XVIII) não se pode afirmar a existência de padrões de proteção 
social construídos na perspectiva da garantia de direitos por parte do Estado. Para Behring 
&Boschetti (op.cit.), essas leis tinham caráter punitivo e repressivo, reforçando o argumento de Castel 
(op.cit.), segundo o qual estabeleciam um “código coercitivo do trabalho”.  
7 A iniciativa teve origem a partir da constatação feita por juízes da vila de Speen, após um período 
de más colheitas que reduziram a oferta do trigo e aumentaram o preço do pão. Tal situação revelaria 
a necessidade de ampliação da assistência destinada aos pobres, implicando no auxílio financeiro 
compreendido como complementação do salário.  
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Nesse momento observa-se a introdução de critérios de acesso à assistência, 

uma espécie de transição do direito incondicional ao condicional, de que é exemplo 

o surgimento das workhouses – casas de trabalho – onde desempregados eram 

confinados e obrigados a trabalhar em regime intensivo de exploração. Desse modo, 

assegurava-se a manutenção do exército industrial de reserva, tão caro ao 

desenvolvimento capitalista e o combate à improdutividade do trabalhador, atribuída 

à complementação salarial. No dizer de Marx (1996) os pobres das workhouses 

eram nutridos com alimentos miseráveis, escassos e insuficientes até para a 

reprodução física, executando uma atividade limitada a uma aparência de trabalho, 

“um trabalho improdutivo que obstrui a mente e encolhe o corpo”. 

As ações estatais desde a Lei dos Pobres às workhouses evidenciam dois 

movimentos importantes. O primeiro deles refere-se à percepção daquilo que se 

considera uma protoforma da lógica de condicionalidades8, qual seja, a exigência do 

trabalho como forma de acessar a assistência oferecida nas workhouses. Para ter 

teto e comida garantidos, o pobre precisava trabalhar (ainda que sob condições 

perversas) e, assim, justificar o “benefício” recebido. O segundo diz respeito à 

satisfação de necessidades sociais baseada na perspectiva do mínimo social e da 

reprodução física. De forma mais acentuada no contexto de 1834, com as 

workhouses, as contrapartidas do acesso à assistência social podem ser 

identificadas como vias de satisfação de necessidades. 

Em resumo, a legislação que acompanha a formação da classe operaria na 

Inglaterra trazia como objetivo principal, afirmar o impacto do trabalho como garantia 

de sobrevivência, submetendo o pobre a qualquer trabalho oferecido, sob qualquer 

condição ou remuneração. Não restava a esses sujeitos a capacidade de 

negociação. Originalmente, a Lei de Domicílio (1662) e a Speenhamland (1795) 

constituem como mecanismos de manutenção da ordem e da casta, seguidas por 

outras que estabeleciam impedimento da livre circulação da força de trabalho 

(Polanyi, 2000), contribuindo, assim, para retardar a constituição do livre mercado de 

trabalho. O contrário aconteceria mais tarde, em 1834, com a Nova Lei dos Pobres, 

no período da Revolução Industrial, em que o Estado se propunha a liberar mão-de-

obra para o mercado de trabalho. Através da garantia de subsistência aos pobres, 

asseguravam-se, ao mesmo tempo, as condições necessárias para a existência de 

                                                            
8 Em vigor na atual Política de Assistência Social brasileira. 
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um contingente de trabalhadores disponíveis ao mercado, favorecendo a 

movimentação da economia e a acumulação de riquezas, tão interessantes ao 

capital.  
Esse tipo de medida perde espaço com a organização do proletariado e a 

manifestação acentuada e generalizada da pobreza, observada no primeiro terço do 

século XIX na Inglaterra. É a partir desse, fenômeno classificado por Netto (2001, 

p.13) como pauperismo, que se estabelecem os elementos necessários ao debate 

sobre a questão social, levando à atribuição de novos rumos à intervenção estatal 

na realidade social, com destaque para a constituição das políticas sociais. 

Segundo Netto (op.cit., p.23), ocorre a mobilização dos trabalhadores face à 

superexploração, responsável pela ocorrência de crescentes protestos que 

ameaçavam as instituições sociais existentes, na perspectiva da imersão da ordem 

burguesa. Na esteira desse movimento, as demandas da classe trabalhadora são 

problematizadas e ganham a esfera pública, requerendo do Estado e do capital, 

respostas e posicionamentos.  

O fenômeno, observado na Europa Ocidental durante a primeira Revolução 

Industrial, trouxe à tona a velha desigualdade entre as classes, chamando a atenção 

para a polarização entre ricos e pobres e para a diferente apropriação e fruição dos 

bens sociais (NETTO, op.cit.,p. 42). Além disso, revelou um aspecto novo e 

particular na história: a pobreza se generalizava ao mesmo tempo em que havia o 

aumento da capacidade social de se produzir riquezas. Nesse momento, a pobreza 

não se relacionava mais à escassez de recursos típica das sociedades pré-

capitalistas, mas a processos que conduziriam à sua superação, considerando a 

geração de riquezas sem precedentes.  

Essa contradição se coloca na essência do modo de produção capitalista, 

cujo fundamento no campo das relações sociais é a desigualdade entre as classes. 

Num contexto em que a redistribuição e a justiça social não são interessantes, 

enquanto houver pobres e contingentes de sujeitos incapazes de prover sua 

existência e necessidades básicas, estarão resguardadas as condições para a 

manutenção do sistema, via acumulação de riquezas e exploração de mão-de-obra. 

 Com a Revolução de 1848, observa-se ao surgimento de novas 

interpretações a respeito da questão social, balizadas pela perspectiva 

conservadora, que desvinculava o pauperismo do desenvolvimento capitalista. O 

caráter historicamente determinado dá lugar à naturalização, defendida pelo 
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pensamento laico e confessional, como afirma Netto (op.cit., p.43). Ambas as 

perspectivas concordam que as manifestações da questão social são esperadas e 

aceitáveis, devendo ser alvo de intervenções em situações-limite. 

 
Entre os pensadores laicos, as manifestações imediatas da “questão social” 
(forte desigualdade, desemprego, fome, doenças, penúria, desamparo 
frente a conjunturas econômicas adversas etc.) são vistas como o 
desdobramento, na sociedade moderna (leia-se: burguesa), de 
características inelimináveis de toda e qualquer ordem social, que podem, 
no máximo, ser objeto de uma intervenção política limitada 
(preferencialmente com suporte “científico”), capaz de amenizá-las e reduzi-
las através de um ideário reformista (...). No caso do pensamento 
conservador confessional, se reconhece a gravitação da “questão social” e 
se apela para medidas sócio-políticas para diminuir os seus gravames, 
insiste em que somente sua exacerbação contraria a vontade divina (...). 
(NETTO, op.cit.,p. 44). 
 

 

 Do ponto de vista conservador, as intervenções junto às manifestações da 

questão social assumiam caráter moralizador, compreendendo um programa de 

reformas capaz de preservar a propriedade privada dos meios de produção. Não 

havia espaço para problematização da ordem, constituindo o que Netto classifica 

como reformismo para conservar, posta a manutenção dos fundamentos da 

sociedade burguesa, enquanto prioridade.  

 Na contramão, estava o pensamento revolucionário, que a partir da 

Revolução de 1848 trouxe para a cena pública o antagonismo dos interesses das 

classes. Dentre as contribuições dessa corrente, destaca-se a percepção de que a 

questão social é indissociável da ordem burguesa e de que sua superação estaria 

condicionada à superação desta última. Em consonância com essa perspectiva, 

constituem-se as mobilizações e lutas da classe trabalhadora, que adquire 

consciência política acerca da vinculação fundamental entre questão social e 

sociedade burguesa.  

Na análise marxiana, a questão social – compreendida como um complexo 

problemático amplo, irredutível à sua manifestação imediata, qual seja, o 

pauperismo – está determinada pela relação de exploração exercida pelo capital 

sobre o trabalho. Nesse contexto, a exploração se diferencia daquela existente nas 

sociedades pré-capitalistas, ao desenvolver-se em condições favoráveis à sua 

supressão, sem prejuízo para a produção de riquezas. Assim também a escassez se 

diferencia. Nos períodos anteriores ao capitalismo, decorria do baixo nível de 
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desenvolvimento das forças produtivas. Já na ordem do capital, a escassez constitui 

o resultado da contradição entre as forças produtivas crescentemente socializadas e 

as relações de produção que garantem a apropriação privada do excedente e a 

decisão privada da sua destinação (NETTO, op. cit., p. 46). No plano do 

enfrentamento à questão social no capitalismo, as iniciativas não ferem os 

dispositivos exploradores do regime.  

Em face do estabelecimento da questão social e suas múltiplas 

manifestações no capitalismo, são exigidas respostas capazes de ultrapassar as 

medidas filantrópicas e assistencialistas, de viés pontual. Nesse momento, marcado 

por forte pressão dos trabalhadores ante a exploração capitalista, faz-se necessário 

um conjunto de intervenções capazes de assegurar a reprodução social e a 

manutenção da ordem ameaçada. É então, que se assiste ao surgimento de 

intervenções estatais correspondentes, em nosso entendimento, à constituição das 

políticas sociais em amplo desenvolvimento, não mais em caráter de protoforma.  

Como afirma Iamamoto (2001, p.17), a questão social, conjunto das 

expressões das desigualdades sociais engendradas na sociedade capitalista 

madura, requer, indispensavelmente, a intermediação do Estado. Através de sua 

publicização, via lutas sociais da classe trabalhadora, o Estado é convocado a 

reconhecer e legalizar direitos e deveres dos sujeitos sociais envolvidos. Na esteira 

da incorporação de demandas populares, observa-se o que a autora define como “a 

origem de uma ampla esfera de direitos sociais públicos atinentes ao trabalho – 

consubstanciados em serviços e políticas sociais –, o que nos países centrais, 

expressou-se no Welfare State, Estado de Providência ou Estado Social”. 

A partir do reconhecimento da questão social, balizada pela subsunção do 

trabalho pelo capital, as políticas sociais assumem o status de regulamentações 

sociais e do trabalho por parte do Estado. Ao lado de padrões de proteção social, 

passam a constituir não apenas desdobramentos, mas respostas e formas de 

enfrentamento – com feições setorializadas e fragmentadas, como advertem Behring 

e Boschetti (op. cit.) –, às múltiplas expressões da questão social no capitalismo, 

cujo fundamento é a velha subsunção mencionada.  
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Entretanto, com base nos argumentos das autoras, cabe sinalizar que ao 

incorporar princípios liberais9, o Estado, no final do século XIX, ofereceu respostas 

de teor repressivo à questão social, incorporando apenas algumas demandas da 

classe trabalhadora. As reivindicações deram origem a leis que estabeleciam 

melhorias tímidas e parciais nas condições de vida dos trabalhadores, sem atingir, 

portanto, o cerne da questão social. Dentre as conquistas, destacam-se as do 

campo dos direitos políticos, como o direito ao voto, à sindicalização, à formação de 

partidos e a liberdade de expressão. Apesar de romperem com privilégios aos 

proprietários, não se pôde romper com o capitalismo dessa forma, posto que a 

propriedade privada permaneceu salvaguardada. Por outro lado, os avanços no 

âmbito dos direitos políticos contribuíram para a ampliação dos direitos sociais, bem 

como para a problematização do papel do Estado no capitalismo a partir do final do 

século XIX e início do século XX (BEHRING E BOSCHETTI, op.cit. p.64). 

 

1.1.1. A institucionalização da proteção social. 
 

 Diante da industrialização, das mobilizações dos trabalhadores, do caos 

instalado na Europa em decorrência da urbanização e da conformação da questão 

social, o alívio da pobreza (por ação do Estado ou da esfera civil) tornou-se 

insuficiente para conter as manifestações do proletariado. O que se colocava na 

ordem do dia era o ajustamento das demandas através de canais institucionais 

públicos, em especial estatais, como resultados das reivindicações de massa, 

observando-se a manutenção do desenvolvimento capitalista industrial.  

Embora a construção dos primeiros instrumentos de política social 

estabelecesse uma continuidade com os esquemas de alívio preexistentes, 

utilizando seu aparato institucional, não se resumiam a eles. Apesar de construídos 

no século XIX, os primeiros instrumentos de política social, novo paradigma de 

proteção social (moderno), só atingem sua plenitude com a construção do Welfare 

State no século XX (MAURIEL, op.cit.).  

 A respeito desse sistema de proteção social, há que se fazer considerações 

atinentes à sua relação com as políticas sociais, com o objetivo de evitar equívocos 

                                                            
9 Estes princípios previam a não-interferência do Estado na regulação das relações de trabalho e no 
atendimento a necessidades sociais e a ação voltada à garantia de interesses liberais para o 
estabelecimento do livre mercado. 
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conceituais. Nesse sentido, o debate acadêmico sugere diferenciações entre política 

social e Welfare State, tornando-se elementos centrais o caráter temporal e os 

determinantes das ações, sejam conjunturais ou estruturais.  
 Ainda no campo das distinções, Mishra (1995), considera que o Welfare State 

é histórica e geograficamente datado e que não pode ser abordado de maneira 

genérica como a política social, que nem sempre representa esse modelo de 

proteção social. A experiência do Plano Beveridge e a realidade européia face à 

Segunda Guerra Mundial são apresentadas no debate como elementos constitutivos 

da construção do Welfare State, assumindo caráter determinante do processo em 

questão.  

 Ao discutir a origem do Welfare State, Pierson (1991) apud. Behring & 

Boschetti (op.cit., p. 64) afirma que a implementação de algumas medidas de 

regulação pública, não é suficiente para definir sua existência. A emergência das 

políticas sociais pode ser melhor demarcada a partir de elementos surgidos ao final 

do século XIX, decorrentes da luta dos trabalhadores. A esse respeito, aponta para a 

criação de políticas baseadas na lógica dos seguros sociais alemães. Ao 

empreender intervenções com esse formato, o Estado reconhecia a interferência de 

contingências como idade, enfermidades e desemprego, na capacidade para o 

trabalho. Diante de fatores incapacitantes, os sujeitos deveriam ser protegidos 

(BEHRING & BOSCHETTI, op.cit., p. 64). Enquanto na Alemanha de Bismarck, os 

seguros voltavam-se à perda do trabalho assalariado, na Inglaterra, de Beveridge, 

integravam ações de enfrentamento à pobreza, o que reforça a importância de se 

considerar as particularidades históricas das intervenções. 

 Nesse período, observa-se, ainda, que as políticas sociais ampliam a ideia de 

cidadania e desfocalizam suas ações na pobreza extrema. Para Pierson, a relação 

entre Estado e sociedade se modifica em quatro dimensões, segundo as quais o 

Estado, para além da manutenção da ordem, assume o compromisso com a 

satisfação de necessidades sociais; os seguros sociais passam a ser reconhecidos 

como direitos e deveres; a proteção social estatal torna-se recurso para o exercício 

da cidadania e de direitos; e, ocorre um aumento no investimento público nas 

políticas sociais, com crescimento do gasto social.  

 Com acentuado caráter regulador, as políticas sociais vivenciaram, na 

primeira metade do século XX, um período de grandes transformações, em que 
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materializaram a intervenção estatal num ambiente de crise do capital.10 Diante 

desta conjuntura, se colocou na ordem do dia a regulamentação do Estado como 

forma de enfrentamento à crise, sustentada em políticas keynesianas de pleno 

emprego e crescimento econômico; e na instituição de serviços e políticas 

destinadas à criação de demandas e à ampliação do mercado consumidor. A estas 

iniciativas somavam-se esforços no estabelecimento de acordos entre capitalistas e 

trabalhadores. 

 A ocorrência de uma crise de superprodução difundiu entre a burguesia a 

insegurança em relação ao mercado e ao liberalismo radical, o que foi expresso por 

meio da revolução keynesiana. Para Keynes, defensor da experiência do New Deal 

americano – em que a intervenção estatal na economia fazia-se fundamental à 

imposição de limites ao liberalismo e à reativação da produção –, a atuação do 

Estado no cenário da crise, representava uma estratégia para sua superação. As 

medidas aplicadas possuíam caráter anticrise ou anticíclicas, com o objetivo de 

amortecer seus efeitos e regular ciclos econômicos. Ao Estado cabia a geração da 

demanda efetiva, o equilíbrio econômico e a assistência a pessoas incapacitadas 

para o trabalho (idosos, pessoas com deficiência e crianças). 

No bojo do enfrentamento à crise capitalista, as políticas sociais se 

generalizam. A partir deste momento, inaugura-se o período do Welfare State, 

compreendido como a “idade de ouro” das políticas sociais (PIERSON, 1991, apud. 

BEHRING & BOSCHETTI, op.cit.), em que pese a utilização de um conceito 

ampliado de Seguridade Social, em detrimento daquele em vigor no final do século 

XIX, com características setorializadas. Neste modelo de proteção social, cabia ao 

Estado a manutenção das condições de vida dos cidadãos e o oferecimento de 

serviços sociais universais, inclusive de assistência social. Vale destacar que na 

realidade brasileira, a cidadania welfareana não foi atingida, prevalecendo, como 

assinala Iamamoto (2008), relações de favor e dependência.  

Segundo Draibe & Aureliano (1989), esse período pode ser entendido, nos 

marcos do Estado capitalista, como “uma particular forma de regulação social, que 

se expressa pelas transformações das relações entre o Estado e a economia, entre 

o Estado e a sociedade, a um dado momento do desenvolvimento econômico”. 
                                                            
10 Motivada pela queda nas taxas de lucro do capital, ocasionando as chamadas ondas largas 
depressivas (MANDEL, 1990, apud. BEHRING & BOSCHETTI, op. cit.) na economia capitalista. Na 
primeira metade do século XX, a grande expressão da crise foi crack de 1929, inciando um período 
depressivo, cujo ápice se estendeu até 1932. 
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Como suas manifestações, as autoras apontam os sistemas nacionais públicos ou 

estatalmente regulados de educação, saúde, previdência social e assistência social, 

por exemplo, que em conjunto com as políticas de salário e emprego regulam, direta 

ou indiretamente o volume, as taxas e os comportamentos do emprego e do salário, 

interferindo no nível de vida dos trabalhadores. 

Para Pereira (2008, p.112), o Welfare State corresponde à ampliação dos 

mínimos sociais, que passam a incluir, além das políticas de manutenção de renda, 

mecanismos adicionais de proteção social. Dentre estes, comparecem serviços 

sociais universais, como saúde e educação; proteção ao trabalho, na perspectiva do 

pleno emprego; e garantia de acesso e usufruto a bens e serviços. No campo da 

satisfação de necessidades humanas básicas, a autora considera o período como 

responsável pela otimização do processo, em expansão a partir da Europa, bem 

como pela consolidação das políticas sociais como concretizadoras de direitos. 

A despeito dos avanços e conquistas registrados nos anos de ouro da política 

social, caracterizados pela regulação do Estado sobre o capital, o modelo de 

proteção social baseado no acesso a direitos e no pleno emprego, começa a ruir ao 

final da década de 1960. O pleno emprego, seu principal fundamento, como 

advertem Behring & Boschetti (op.cit., p.103), já não se materializava frente às 

tecnologias substitutivas de mão-de-obra. Outros fatores são apontados como 

indicativos de saturação do Welfare State: 

 
As dívidas públicas e privadas crescem perigosamente... A explosão da 
juventude em 1968, em todo o mundo, e a primeira grande recessão – 
catalisada pela alta dos preços do petróleo em 1973-1974 – foram os sinais 
contundentes de que o sonho do pleno emprego e da cidadania relacionada 
à política social havia terminado no capitalismo central e estava 
comprometido na periferia do capital, onde nunca se realizou efetivamente 
(Behring & Boschetti, op.cit., p.103). 

 
 
 

Juntamente com o declínio do Estado de bem-estar e das políticas de pleno 

emprego, direitos e universalidade, observa-se o estancamento da fase expansiva 

do capitalismo maduro. Isto em decorrência da não absorção de mão-de-obra pelo 

mercado de trabalho, da queda nas taxas de lucro (marcada pela recessão) e do 

acúmulo de dívidas públicas e privadas. A estratégia utilizada pelo capital para negar 

a crise no interior de sua dinâmica – o que lhe é característico – foi transferir a 

responsabilidade pelo colapso para o Estado, excessivamente regulador, 
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responsável por gastos desnecessários com setores que não lhe asseguravam 

crescimento, quais sejam, aqueles apartados do consumo. A ofensiva refletiu, 

obviamente, no campo das políticas sociais, que perderam seu desenho social-

democrata (BEHRING & BOSCHETTI, op. cit. p. 112). 

Na esteira das críticas ao papel do Estado e às políticas universalistas, é 

fortalecida a perspectiva neoliberal, pautada na defesa do Estado mínimo para o 

social e máximo para o capital. Sob a égide desse modelo, os gastos sociais devem 

ser contidos, bem como a proteção social e as políticas redistributivas, amplamente 

tensionadas pela extração de superlucros, pela supercapitalização – acompanhada 

da privatização –, e pelo abandono do pacto social welferiano, em função de 

padrões individualistas e consumistas. A tendência passa a ser a redução de 

direitos, sob o argumento da crise fiscal do Estado. As políticas sociais são 

convertidas em ações pontuais e compensatórias, direcionadas aos efeitos mais 

perversos da crise. 

 No percurso das configurações sócio-históricas das políticas sociais, seja em 

suas protoformas nas sociedades pré-capitalistas ou no capitalismo, é possível 

identificar seu caráter regulador e mediador das relações sociais. Porém, sua 

funcionalidade à ordem do capital é algo que, embora evidente, pode ficar 

subjacente frente à atuação estatal junto às incertezas e incapacidades da 

reprodução social, às demandas dos trabalhadores, à garantia de direitos e à 

promoção do bem-comum.  

Inscrita num movimento de relações complexas e contraditórias, a política 

social resulta e se processa no âmbito dos conflitos e da luta de classes, situada no 

processo de produção e reprodução capitalista, sob a forma de mediação estatal. É 

responsável por revelar um conjunto rico de determinações econômicas, políticas e 

culturais, marcada – em sua formulação e cobertura – por tensões políticas e 

societárias (BEHRING & BOSCHETTI, op.cit.). Nesse contexto, ora afirma interesses 

capitalistas, ora incorpora demandas da classe trabalhadora. O Estado, por sua vez, 

assume a mesma orientação, admitindo estratégias e medidas historicamente 

situadas. A questão social constitui ao mesmo tempo produto das contradições e 

alvo de intervenções contraditórias.  

A esse respeito, somam-se ao debate aqui iniciado, os argumentos de Mauriel 

(op.cit.,p. 33), que conclui: 
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A política social corporifica elementos de atenuação dos antagonismos de 
classe e da questão social daí derivada. A dimensão de sua ação envolve a 
garantia de um padrão de qualidade de vida para camadas sociais que não 
conseguem atingir esse patamar via (livre) mercado, que é assegurado por 
intervenções e políticas intencionais. 
 
 

 Alívio da pobreza, repressão e punição com vistas à manutenção da ordem 

social. Incremento do consumo e subsídios à população sobrante, a fim de superar 

situações de crise e assegurar o desenvolvimento capitalista. Tais medidas levam ao 

reconhecimento do caráter contraditório da política social, responsável pela 

determinação dos formatos e objetivos por ela assumidos ao longo da história. Mais 

que isso, afirma a impossibilidade de expectativas messiânicas em torno das 

mesmas.  

Tratar de política social, em qualquer que seja o contexto, requer clareza 

quanto a seu caráter contraditório, em que pese a funcionalidade ao capital. Nesse 

sentido, não há, pois, através de sua ação, como promover a superação das 

desigualdades que conformam a questão social e suas manifestações. As 

intervenções se propõem, na verdade, a garantir o mínimo necessário à reprodução 

social e à manutenção daquilo que Marx denominava Exército Industrial de Reserva, 

sem o qual o projeto de acumulação e exploração da classe trabalhadora torna-se 

inviável. Essa compreensão justifica o caráter residual e focalizado assumido pela 

política social contemporânea, amplamente tensionada no contexto neoliberal em 

curso.  

E a esse respeito, vale destacar que as atuais configurações da questão 

social repercutem nas ações das políticas sociais, que investem na velha articulação 

assistência focalizada / repressão, com a presença e atuação coercitiva do Estado 

em detrimento da construção do consenso necessário ao regime democrático. De 

acordo com Iamamoto (op.cit., p.17), a questão social vivencia um processo de 

criminalização, em que a noção de “classes perigosas” volta a ser utilizada pra 

designar a classe trabalhadora subalterna, alvo de ações repressoras, voltadas à 

sua extinção. A naturalização, presente no século XIX, volta à cena acompanhada 

pela “transformação de suas manifestações em objeto de programas assistenciais 

focalizados de ‘combate à pobreza’ ou expressões da violência dos pobres, cuja 

resposta é a segurança e a repressão oficiais”.  

 

1.1.2. Proteção social no Brasil.  
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 O debate sobre o sistema de proteção social focaliza, sobretudo, a 

intervenção estatal junto às necessidades e riscos sociais dos sujeitos. Ou seja, 

como o Estado oferece aos cidadãos garantias de sobrevivência e reprodução, 

através de um amplo conjunto de estratégias e ações, em que estão implicados 

direitos e políticas sociais, consideradas políticas de proteção social. Para Mota 

(2006), essas políticas, dentre as quais se incluem as da seguridade social (saúde, 

previdência e assistência social), “são 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 e 

pelo patronato”. 

 Muito mais que canalizar demandas populares, os sistemas de proteção 

social representam o conflito de interesses, materializado nas lutas sociais em torno 

de direitos e da democracia. Não por acaso, relacionam-se diretamente com a 

questão social, compreendida enquanto expressão de desigualdades produzidas 

pelo capital, integrando a agenda de seu enfrentamento, com vistas à eliminação ou 

amortização de conflitos que coloquem em risco a ordem estabelecida. E 

acompanhando as transformações típicas do capitalismo e, consequentemente, da 

questão social, cujas expressões são reconfiguradas, a proteção social é prestada 

em função da realidade tecida pelas determinações políticas, sociais e econômicas 

daí advindas. Nessa concepção, as intervenções são estruturadas a partir das 

demandas e necessidades de um momento histórico específico, assumindo 

objetivos a ele dirigidos, tendo como pano de fundo a questão social e seus 

desdobramentos. 

 Ao tratarem do surgimento dos sistemas de proteção social, Cardoso & 

Jaccoud (2009) situam-no no plano da luta por igualdade, no contexto da 

industrialização capitalista (século XIX) e da participação do Estado na mediação 

dos conflitos daí originados. De um lado, os sistemas responderiam à emergência de 

conflitos sociais gerados nas economias capitalistas e, de outro, às demandas 

populares por democracia. 

 
Os conflitos sociais associados ao processo de industrialização das 
sociedades modernas impulsionaram o Estado a intervir e a instituir certas 
garantias na medida em que ampliou-se o reconhecimento da incapacidade 
da esfera econômica para suprir, via mercado, um conjunto de 
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necessidades consideradas socialmente relevantes. Por sua vez, a 
construção de sistemas estatais de proteção social é impulsionada por uma 
ampliação de demanda por igualdade e autonomia oriunda da afirmação da 
igualdade entre os indivíduos no contexto de organização política das 
sociedades modernas, seja para enfrentar problemas advindos da 
ampliação da participação, seja para dar retorno ao problema da baixa 
participação política e fraca institucionalização democrática (CARDOSO & 
JACCOUD, 2009, p.184).  
 
 

 Na esteira das mediações estatais frente às tensões decorrentes da oposição 

capital x trabalho, os sistemas de proteção social se expandem, afirmando o 

compromisso com a resposta às demandas dos cidadãos, sem deixar de lado os 

interesses e requisições capitalistas. É a partir desse movimento que se inaugura o 

período do Welfare State, cujos expoentes são as políticas de pleno emprego e a 

ampliação e consolidação de direitos sociais, bem como a estruturação de políticas 

sociais de caráter universal. Ao lado desse modelo que caracteriza a plenitude da 

proteção social, os sistemas de seguridade social, pioneiramente implementados na 

Europa, compõem as primeiras iniciativas de proteção social estatal no mundo, 

apresentando maior ou menor grau de desenvolvimento nos países do globo.  

 As políticas de seguridade social – fruto da luta dos trabalhadores por 

melhores condições de vida e trabalho e do reconhecimento público dos riscos 

sociais do trabalho assalariado – ampliam-se a partir do II pós-guerra, com o objetivo 

de assegurar proteção social e garantir direitos sociais aos trabalhadores, com 

destaque para as “investidas do capital no sentido de ‘adequá-las’ aos seus 

interesses” Mota (op.cit., p.1). Para a autora, o mundo do trabalho é peça 

fundamental para a conformação dos sistemas de proteção social, em geral, 

implementados através de “ações assistenciais para os impossibilitados de prover o 

seu sustento por meio do trabalho, para cobertura de riscos do trabalho11, e para 

manutenção da renda do trabalho” 12. Além de tornar-se central na constituição da 

seguridade social, o trabalho, em suas condições e relações, referencia as políticas 

de proteção social, orientadas por princípios e valores da sociedade salarial, 

especialmente a que se observa entre as décadas de 1940 e 1970, com o 

capitalismo desenvolvido e a organização dos trabalhadores via sindicatos e 

partidos. 

                                                            
11 Nos casos de doenças, acidentes, invalidez e desemprego temporário. 
12 Por velhice, morte, suspensão definitiva ou temporária da atividade laborativa. 
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 No Brasil, a proteção social tem suas origens na década de 1920, com a Lei 

Eloy Chaves (1923), que implementou as Caixas de Aposentadoria e Pensões 

(CAPs), organizadas por empresas e prestadoras de assistência previdenciária e no 

campo da saúde a trabalhadores específicos13. Com a evolução do sistema, na 

década de 1930, o formato da proteção social passa a ser corporativista, 

destinando-se a determinadas categorias profissionais. Desde então surgem os 

Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs), trazendo a estruturação de uma 

política previdenciária de seguro social como produto da solidariedade 

intergeracional, ou seja, as gerações em atividade provêm os benefícios das 

gerações inativas. Nos IAPs, eram oferecidos serviços de assistência médico-

hospitalar, habitacionais e de acesso à alimentação, através do Serviço de 

Alimentação da Previdência Social (SAPS). A proteção, entretanto, destinava-se 

apenas aos segurados, não havendo ações relevantes no campo da prestação de 

serviços de saúde, alimentação ou habitação foi desenvolvida na esfera pública até 

meados da década de 1960 (CARDOSO & JACCOUD, op.cit.,p.200). 

 Já na década de 1940, as regulamentações estatais em torno do trabalho 

ganham incremento com a promulgação da Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT) em 1943, no Governo Vargas. A iniciativa teve como objetivo a unificação das 

legislações trabalhistas existentes, até então, de forma fragmentada, de modo a 

garantir a regulamentação das relações trabalhistas, do ponto de vista individual e 

coletivo. Dessa forma, reforçava-se a associação entre proteção social e 

assalariamento, que prevalece até o final da década de 1980, quando a 

promulgação da Constituição Federal de 1988 redimensiona as garantias de 

proteção social aos cidadãos. 

 Ainda no campo das regulamentações em questão, a previdência social 

representa peça fundamental, iniciando sua trajetória no Brasil na década de 1960, 

com a Lei Orgânica da Previdência Social (LOPS). É extinto o SAPS e a ação 

previdenciária no campo da habitação e os IAPs são unificados em 1966, com a 

criação do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS). No mesmo ano, o seguro 

contra acidentes de trabalho é incorporado à Previdência e é criado o Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Na década seguinte, o Programa de 

Integração Social (PIS), outro elemento característico desse novo formato de 
                                                            
13  Inicialmente, foram beneficiados os ferroviários e, em seguida, com a criação de novas CAPs, os 
portuários, telegráficos, mineradores, servidores públicos. 
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previdência social, é institucionalizado, permanecendo ativo até os dias atuais com a 

proposta de vincular o trabalhador aos ganhos proporcionados pelo crescimento 

nacional.  

 É na década de 1970 que a previdência social, enquanto mecanismo de 

proteção social aos trabalhadores, vivencia transformações que ampliam o caráter 

de sua cobertura, ultrapassando o critério central de contribuição ao empregador. 

Nesse sentido, trabalhadores autônomos e domésticos passam a se beneficiar dos 

recursos disponibilizados. Entretanto, mantém-se o caráter contributivo, definidor da 

lógica do seguro social, flexibilizado de forma mais expressiva com a criação do 

Fundo de Assistência e Previdência ao Trabalhador Rural (Prorural/Funrural), em 

1971, e da Renda Mínima Vitalícia (RMV), em 1974. Com a instituição dessas 

iniciativas, o trabalhador rural, cujo sustento provia-se através da agricultura familiar, 

tinha acesso à renda previdenciária sem necessidade de contribuições prévias à 

previdência social. Já os idosos e os inválidos carentes14, acessavam benefícios de 

caráter assistencial, mediante comprovação de, pelo menos 12 meses de 

contribuições à Previdência Social.  

 Como é possível identificar, a proteção social no Brasil se transforma ao longo 

da história, rompendo com a fragmentação dos trabalhadores segundo categorias e 

admitindo, inclusive, a ausência de vínculos empregatícios no acesso às iniciativas 

empreendidas. Nesse processo de transformações, a assimilação da perspectiva 

assistencial pela previdência social constitui aspecto relevante no que se refere ao 

reconhecimento da existência de necessidades sociais para além do mundo do 

trabalho. Os sujeitos que não apresentassem o perfil para acessar serviços e 

benefícios, ou ficavam a cargo de ações filantrópicas voltadas à pobreza e à 

incapacidade, começavam a entrar no circuito da proteção social pública. Entretanto, 

é preciso lembrar que o caráter regulador do trabalho não se anula, mas permanece 

sob formas diferenciadas, estendendo-se a setores produtivos, embora não filiados 

ao status de trabalho formal15. 

   Na esteira das transformações vivenciadas pela proteção social brasileira e 

do processo de redemocratização do país, a década de 1980 traz importantes 

avanços ao conjunto da sociedade. A despeito de sua classificação como a década 

perdida em função da estagnação econômica na América Latina, o período, 
                                                            
14 Nos termos da época. 
15 Nesse caso, me refiro aos trabalhadores domésticos e autônomos. 
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contraditoriamente, registra ganhos expressivos no campo social e de direitos. Além 

da instituição de novas iniciativas como o Fundo de Investimento Social 

(FINSOCIAL)16, em 1982, e o Seguro-Desemprego, em 1986, observa-se a 

ocorrência daquilo que se considera o marco da proteção social no Brasil: a 

promulgação da Constituição Federal de 1988, que amplia o campo dos direitos 

sociais e institui o atual modelo de Seguridade Social no país.  

A aprovação da Carta Constitucional de 1988 constitui-se como o corolário 

das lutas sociais, das mobilizações de diversos setores da sociedade, em favor da 

efetivação da democracia e dos direitos sociais e políticos. Além disso, inaugura 

para as políticas sociais um novo tempo, caracterizado pelo compromisso com a 

cidadania e com a garantia de direitos e lhes imprimindo a qualidade de políticas 

públicas. De acordo com Yasbeck (2008), a Constituição de 1988 traz para a Política 

Social brasileira uma inovação: a definição de um sistema de Seguridade Social. 

Com essa iniciativa, sinaliza para o desafio que representa a construção de uma 

seguridade social para o país:  

 
Em seu percurso histórico a Política Social brasileira vai encontrar na 
Constituição de 1988 uma inovação: a definição de um sistema Seguridade 
Social para o país, colocando-se como desafio a construção de uma 
Seguridade Social universal, solidária, democrática e sob a primazia da 
responsabilidade do Estado. A Seguridade Social brasileira por definição 
constitucional é integrada pelas políticas de Saúde, Previdência Social e 
Assistência Social e supõe que os cidadãos tenham acesso a um conjunto 
de certezas a seguranças que cubram, reduzam ou previnam situações de 
risco e de vulnerabilidades sociais (YAZBEK, 2008, p.3). 
 
 

 Ao mesmo tempo em que assume a garantia de necessidades sociais dos 

cidadãos, afirmando o compromisso com o oferecimento de seguranças contra 

situações de risco, a Seguridade Social conserva o caráter contraditório comum à 

política social, ao assumir o atendimento de demandas capitalistas. Trata-se de uma 

contradição da sociedade capitalista, cujas mediações econômicas e políticas 

possuem caráter dinâmico e dialético: “se do ponto de vista lógico, atender às 

necessidades do trabalho é negar as necessidades do capital, do ponto de vista 

histórico, a seguridade social é por definição esfera de disputas e negociações na 

ordem burguesa” MOTA (op.cit., p.1).  

                                                            
16 Embrião da atual Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) (CARDOSO & 
JACCOUD, op.cit., p. 202). 
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 Para além das contradições que cercam a seguridade social, Boschetti (2009, 

p.4) pondera que a seguridade social admite duas lógicas coexistentes. De um lado, 

a de ordem securitária (estruturante), cuja principal expressão é a previdência social, 

e de outro, a lógica da universalização dos direitos sem estabelecimento de contrato 

de seguro contributivo. Nessa perspectiva, os benefícios podem romper com a lógica 

do seguro e assumir uma lógica social17, ao assegurar direitos com base nas 

necessidades sociais sem condicioná-los a uma contribuição direta prévia, que não 

sejam proporcionais a uma contribuição efetuada anteriormente. Para a autora, a 

introdução e expansão dessa lógica na seguridade social, nos países do capitalismo 

central, tem promovido a ampliação de direitos e benefícios para os trabalhadores 

não inseridos no mercado de trabalho estável, ou que não contribuem diretamente 

para o sistema, em decorrência de desemprego ou impossibilidade de trabalhar. 

 Desse ponto de vista, a seguridade social pode garantir mais, ou menos, 

acesso a direitos. Garante mais quando se aproxima da lógica social e se 

desvencilha da lógica do seguro, e menos quando reforça e expande essa última. 

Entretanto, ambas assumem uma relação de dependência em relação à organização 

social do trabalho, chegando a conviver em um mesmo sistema de seguridade 

social, numa relação de atração e rejeição (BOSCHETTI, op.cit.,p.5):  

 
É a ausência de uma dessas lógicas que leva à necessidade e à 
instauração da outra lógica. Por exemplo, aqueles trabalhadores que não 
estão inseridos no mercado de trabalho, que não têm acesso ao seguro, ou 
à previdência social, acabam caindo em uma situação de ausência dos 
direitos derivados do trabalho. Muitos deles, por não terem contribuído para 
a seguridade social, chegam aos 65 anos (essa idade varia de país para 
país) e não têm direito à aposentadoria. A exigência da lógica do seguro e a 
impossibilidade de sua manutenção para todos os trabalhadores, sobretudo 
para os desempregados, empurram esse trabalhador para demandar a 
outra lógica, a lógica social, do direito não contributivo. Assim, aqueles que 
não contribuem, que não estão inseridos em uma relação de trabalho 
estável e que não têm direito ao benefício contributivo, tornam-se potenciais 
demandantes da lógica social, do benefício não contributivo. 
 

 

Na realidade brasileira, a seguridade social assimila essa relação de atração 

e rejeição, intrínseca à concepção de seguridade social que se instituiu e 

                                                            
17 Em trabalhos anteriores (2003 e 2006), ao utilizar a definição de lógica do seguro e lógica da 
assistência e de complexo previdenciário-assistencial, a autora se referiu à relação existente entre 
previdência e assistência no âmbito da seguridade social. A fim de evitar confusões com a Política de 
Assistência Social implementada no Brasil a partir de 2004, passou a designar a lógica da assistência 
como lógica social. Nesse caso, adverte que se trata de fenômenos distintos.  
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desenvolveu nos países capitalistas centrais e periféricos. Entretanto, a primazia da 

lógica do seguro, sobretudo nos países que não atingiram o pleno emprego, ou nem 

se aproximaram dele, limita a lógica social e restringe a universalização da 

seguridade social, levando a uma incompatibilidade entre trabalho e direitos sociais, 

em especial o direito à assistência social, reforçando a histórica oposição entre 

trabalho e assistência social. 

 No Brasil se combinam as duas lógicas no âmbito da seguridade social. 

Reconhecer o direito à assistência social no âmbito da seguridade social não 

significa defender ou desejar que a política seja a referência para assegurar o bem-

estar ou satisfazer às necessidades sociais no capitalismo, pois adotar essa posição 

seria ter como horizonte uma sociedade de assistidos. A defesa da seguridade 

social em sentido amplo, onde a lógica social se sobreponha à lógica securitária, 

exige o reconhecimento do espaço da assistência social em seu âmbito, sem 

superestimá-la ou discriminá-la como um direito incompatível com o trabalho. 

 Em que pese seu caráter de regulação social, a assistência social participa da 

construção da proteção social brasileira de forma expressiva, inserindo-se entre as 

primeiras iniciativas do gênero. Sua atuação, porém, não se restringe ao momento 

inicial, de estruturação do sistema, mas permanece na contemporaneidade, 

conferindo novas dimensões à proteção social no país. Entende-se que a dinâmica 

societária em curso impõe mudanças à política de assistência social e que essas 

mudanças, por sua vez, refletem o conjunto de transformações vivenciadas pela 

proteção social brasileira na atualidade. 

Nessa condição, a assistência social tem alcançado centralidade no campo 

da proteção social, principalmente em relação a determinados segmentos da 

sociedade, como as populações consideradas pobres e extremamente pobres. Em 

consequência de intensa ofensiva neoliberal, a proteção social e, com ela, as 

políticas da seguridade social, se reconfiguram na contemporaneidade, incorporando 

princípios mercadológicos e perspectivas que reiteram a lógica dos mínimos sociais.  

A seguridade social, em suas tendências contemporâneas, enfrenta a 

fragmentação das necessidades e dos interesses mediatos e imediatos dos 

trabalhadores no que diz respeito aos mecanismos de proteção social. 

Contraditoriamente, num processo que se aproxima do retrocesso, cria-se uma 

clivagem no atendimento das necessidades coletivas dos trabalhadores, o que foi 

perseguido em diversos períodos históricos da afirmação da proteção social no 
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Brasil. Impulsionado por governos das classes dominantes, observa-se “um giro sem 

precedentes nos princípios que ancoram a seguridade social: a previdência social 

transforma-se numa modalidade de seguro social, a saúde numa mercadoria a ser 

comprada no mercado dos seguros de saúde e a assistência social, que se 

expande, adquire o estatuto de política estruturadora” (MOTA, 2006, p.5).  

Ainda no campo das tendências atinentes à seguridade social na atualidade, 

a autora sinaliza para aspectos diretamente relacionados à política de assistência 

social, interesse deste estudo. Estariam em curso: a regressão das políticas 

redistributivas de natureza pública e constitutiva de direitos, em prol de políticas 

compensatórias de combate à pobreza e de caráter seletivo e temporário; a 

privatização e mercantilização dos serviços sociais, com a consolidação da figura do 

cidadão-consumidor, responsável pela existência de serviços de proteção social 

básica para o cidadão-pobre e ampliação de programas sociais voltados ao cidadão-

miserável, com renda abaixo da linha da pobreza; a despolitização das 

desigualdades sociais de classe em face da identificação dos chamados processos 

de exclusão, cuja conotação temporal e transitória permite que se fale em 

estratégias de inclusão e de acesso aos bens civilizatórios e materiais, criando uma 

nova conceituação da sociedade a partir de categorias despolitizadoras do real, que 

a definem como reunião de comunidades e famílias, marcadas por situações 

singulares e localizadas. 

No bojo do atendimento a segmentos populacionais pauperizados, à margem 

das ocupações formais de trabalho, a assistência social observa a expansão dos 

programas de transferência de renda, que caracterizam a atualidade da proteção 

social brasileira. Essa estratégia corresponde a uma transferência monetária direta a 

indivíduos ou a famílias. No caso brasileiro, a ideia central dos programas dessa 

natureza seria proceder à articulação entre transferência monetária e políticas 

educacionais, de saúde e de trabalho direcionadas a crianças, jovens e adultos de 

famílias pobres, de modo a interromper o ciclo vicioso de reprodução da pobreza, 

com o apoio da efetivação de políticas estruturantes (SILVA, 2006).  

Atualmente, esses programas representam a dimensão mais significativa e de 

maior prevalência em razão do quantitativo do público alvo atendido e do volume de 

recursos que lhes são destinados pelo governo. Todavia, não se pode ignorar a 

complexidade dos desafios referentes à focalização dos critérios de inclusão, à 

insuficiência no valor dos benefícios e às articulações entre a transferência 
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monetária e os serviços sociais básicos e políticas e programas estruturantes, de 

modo a garantir que a população tenha condições de se autonomizar.  

O que se torna questionável e merece reflexão, é a localização da 

transferência de renda, em seu atual formato, dentre as iniciativas de proteção social 

voltadas à garantia de direitos. Trata-se de uma estratégia considerada oportuna no 

âmbito do enfrentamento à pobreza, segundo estudos e pesquisas recentes, que 

reconhecem sua contribuição para a alteração dos níveis de pobreza no Brasil.  

 

1.2. Tendências contemporâneas: focalização e seletividade das 
necessidades sociais. 
 
Após o esgotamento do Welfare State, as políticas sociais vivenciam a 

ofensiva neoliberal, cujo fundamento é a sua redução, acompanhada do 

engessamento da intervenção estatal junto às manifestações da questão social. De 

forma mais acentuada a partir da década de 1990, o neoliberalismo se expande em 

proporções globais, impondo a essas políticas uma agenda expressamente 

favorável às requisições capitalistas, com prejuízo para a garantia de direitos e 

satisfação de necessidades sociais. 

Com o fim do Welfare State, argumenta Netto (op.cit., p.47), assiste-se à 

conjunção globalização e neoliberalismo, que, ao mesmo tempo em que revelou o 

caráter globalizado, transnacional e pós-fordista do capital, disseminou entre 

segmentos da intelectualidade acadêmica a compreensão equivocada acerca da 

existência de uma nova questão social. Para Castel (1998), a questão social é uma 

inquietação quanto à capacidade de manter a coesão de uma sociedade. A ameaça 

de ruptura é apresentada por grupos cuja existência abala a coesão do 

conjunto. Com as reconfigurações observadas na sociedade salarial – em função da 

precarização e desfiliação ocasionadas pela reestruturação produtiva – e a chamada 

globalização, acompanhada por transformações políticas, econômicas e sociais, o 

fenômeno corresponderia à ampla vulnerabilidade da massa trabalhadora.  

Outro posicionamento favorável à existência de uma nova questão social é o 

de Rosanvallon (1998), que, em face do crescimento do desemprego, da exclusão e 

de novas formas de pobreza, no início da década de 1980, defende a ruptura com a 

questão social do século XIX, tipicamente relacionada à exploração da classe 

trabalhadora. De acordo com o autor, o enfrentamento a este quadro também 
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deveria apresentar mudanças. Na contramão do Estado Providência, as 

intervenções estatais passariam a incorporar a prestação de serviços, com base em 

“ajudas diferenciadas, solidárias e individualizadas”. 

Tais percepções caracterizam o debate contemporâneo acerca da questão 

social, acirrando polêmicas relativas às suas configurações atuais. No lado oposto à 

afirmação de uma nova questão social, defende-se que, na verdade, o capitalismo 

contemporâneo engendra novas expressões da questão social, que permanece 

radicada nas clássicas contradições do modo de produção capitalista. Como afirma 

Pastorini (2004, p.97), essas contradições assumem traços particulares 

determinados por características históricas da formação econômica e política de 

cada país e/ou região. O processo dá origem a distintas expressões da questão 

social, que emergem segundo diferentes estágios capitalistas. 

Em sintonia com o debate hegemônico no Serviço Social brasileiro, Iamamoto 

(op.cit., 21), afirma tratar-se da metamorfose da velha questão social, que adquire 

novas roupagens, evidenciando a fratura entre o desenvolvimento das forças 

produtivas do trabalho social e as relações sociais que o sustentam. Ao discutir o 

capitalismo financeiro e suas refrações no Brasil, a autora (2008) conclui que a 

ausência de regulamentação e controle estatal junto ao capital, não apenas lhe 

confere liberdade para as movimentações, como transfere lucros e salários oriundos 

da produção para valorizar-se na esfera financeira e especulativa, ocasionando a 

(re)configuração da questão social na cena contemporânea. Em sua hipótese 

analítica, o predomínio desse processo, caracterizado como capital fetiche, 

 
(...) conduz à banalização do humano, à descartabilidade e indiferença 
perante o outro, o que se encontra na raiz das novas configurações da 
questão social na era das finanças. Nessa perspectiva, a questão social é 
mais do que as expressões de pobreza, miséria e “exclusão”. Condensa a 
banalização do humano, que atesta a radicalidade da alienação e a 
invisibilidade do trabalho social – e dos sujeitos que o realizam – na era do 
capital fetiche (IAMAMOTO, op.cit., p.125).  

 

Em consequência da financeirização do capital, as relações mercantis se 

expandem para as diferentes esferas da vida social e sob as configurações atuais, a 

questão social passa a manifestar-se através da naturalização das desigualdades 

sociais e da submissão das necessidades humanas ao poder das coisas (Iamamoto, 

op.cit., p.125). Modificam-se as expressões, porém, mantêm-se os determinantes do 

fenômeno, ainda que em um contexto histórico específico.  
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Ao integrar o debate acerca da inexistência de uma nova questão social, 

Netto (op.cit., p.48), por sua vez, concorda que, para além da manutenção de suas 

manifestações tradicionais, a questão social observa o surgimento de novas 

expressões produzidas a partir da dinâmica societária tipicamente construída na 

ordem do capital. Para o autor, a cada novo estágio de desenvolvimento capitalista, 

são geradas expressões sócio-humanas diferenciadas e mais complexas 

correspondentes à intensificação da exploração, cerne da existência da questão 

social. 

A diversidade de posicionamentos sobre a questão social na 

contemporaneidade leva a diferentes estratégias para seu enfrentamento. Como as 

expressões do fenômeno, essas estratégias também se atualizam em função do 

atual momento capitalista, amplamente tensionado por projetos sociais distintos e 

opostos, responsáveis pela estruturação e implementação das políticas sociais 

públicas. Desse modo, colidem a defesa de direitos sociais e a mercantilização do 

atendimento às necessidades sociais (IAMAMOTO, op.cit., p. 22). Enquanto o 

primeiro projeto, de defesa de direitos, assume feições universalistas e 

democráticas, baseadas na perspectiva da seguridade social e da proteção social 

promovida no âmbito do Estado, o segundo, que visa mercantilizar a satisfação de 

necessidades sociais, é de inspiração neoliberal, voltado à subordinação da política 

social à política econômica.  

No contexto das manifestações e intervenções atuais junto à questão social, é 

possível concluir que esta se particulariza pelos seguintes aspectos na 

contemporaneidade: aprofundamento das desigualdades (em suas diversas 

classificações); impactos da acumulação flexível e do capital financeiro entre os 

trabalhadores; expansão das privatizações; imposição da cidadania do consumo; 

redução de direitos; fragilização da perspectiva universalista; e, de maneira 

importante, pela mistificação em torno da pobreza. Reduzida à pobreza, a questão 

social passa a limitar-se a uma manifestação (imediata), tendo seus determinantes 

obscurecidos.  

No que se refere às atuais configurações assumidas pela política social e as 

respostas oferecidas à questão social, vale considerar que o ideário neoliberal se 

encontra na base dessa realidade, desempenhando papel determinante ao tratar 

das tendências da política social no Brasil. 
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É a partir da crise capitalista de 1969-1973, que a perspectiva neoliberal 

começa sua investida, com o mote da incapacidade do Estado social em intervir na 

economia e regular as relações capitalistas em sua fase monopolista. Na medida em 

que o sucesso do Welfare State inviabilizava a expansão neoliberal, a crise da 

década de 1970 representou o cenário ideal para tanto. Segundo a lógica adotada, a 

intervenção estatal via políticas sociais e estímulo ao pleno emprego, repercutiu 

negativamente na economia ao absorver a poupança nacional e diminuir as taxas de 

investimento, bem como ao impedir o crescimento de empregos, através da 

regulação das relações de trabalho.  

Com o objetivo de barrar a intervenção estatal, os neoliberais primam por sua 

retirada do campo da regulação dos mercados capitalistas, pela contenção de 

gastos sociais e pela “manutenção de uma taxa ‘natural’ de desemprego, associada 

a reformas fiscais, com redução de impostos para os altos rendimentos” 

(ANDERSON, 1995).  
Na esteira das críticas ao papel do Estado e às políticas universalistas, é 

fortalecida a perspectiva neoliberal e sob a égide desse modelo a proteção social e 

as políticas redistributivas, são amplamente tensionadas pela extração de 

superlucros, pela supercapitalização – acompanhada da privatização –, e pelo 

abandono do pacto social welferiano, em função de padrões individualistas e 

consumistas. A tendência passa a ser a redução de direitos, sob o argumento da 

crise fiscal do Estado. As políticas sociais são convertidas em ações pontuais e 

compensatórias, direcionadas aos efeitos mais perversos da crise. 

Contraditoriamente, a hegemonia neoliberal durante a década de 1980 não 

impediu a ocorrência da crise capitalista e não alterou os índices de recessão e 

baixo crescimento econômico. Antes trouxe efeitos destrutivos para as condições de 

vida da classe trabalhadora, provocando o aumento do desemprego, a redução dos 

salários e dos gastos com políticas sociais. Apesar disso, o ideário neoliberal seguiu 

seu curso, manteve seus princípios e se expandiu na década de 1990, nos países 

centrais e periféricos. Brasil e na América Latina, foram levados a acatar medidas de 

ajuste macroeconômico, sintetizadas no Consenso de Washington, em nome do 

desenvolvimento. Um verdadeiro ícone do neoliberalismo, um conjunto de medidas 

que previa, dentre outros indicativos, a redução de gastos públicos, privatizações e a 

desregulamentação das leis econômicas e trabalhistas. Seus efeitos não poderiam 
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deixar de ser nocivos, implicando no aumento das desigualdades e no colapso 

econômico em determinados países, dos quais a Argentina é a principal prova18.  

No âmbito do planejamento social, seus efeitos se fazem sentir na redução de 

direitos – especialmente os relativos ao mundo do trabalho, em conseqüência da 

reestruturação produtiva – e a expansão de programas de transferência de renda, a 

partir da década de 1970, reforçando a focalização e a seletividade, em detrimento 

da universalidade.  

As políticas sociais vivenciam intenso processo de transformação, assim 

avaliadas por Behring & Boschetti (op.cit., p. 134):  
 

Se não se pode falar em desmantelamento, é inegável que as 
reestruturações em curso seguem na direção de sua restrição, seletividade 
e focalização; em outras palavras, rompem com os compromissos e 
consensos do pós-guerra, que permitiram a expansão do Welfare State.  

 Uma vez rompido o compromisso com a proteção social ampliada e com a 

expansão de direitos e do bem-estar social, as políticas sociais se reconfiguram, 

alinhando-se à lógica neoliberal, numa chamada guinada para a direita. Diante 

disso, novas tendências se colocam, reafirmando a historicidade dessas políticas, 

cujo formato é socialmente determinado, reconhecendo-se a participação do Estado, 

da sociedade civil e do mercado. Coloca-se em xeque, ainda, o compromisso com a 

satisfação de necessidades sociais, que perde espaço para a competitividade e para 

a subordinação da política social à econômica. 

 Com base nos argumentos de Cabrero (2002), Pereira (2009, p. 192), 

identifica como tendências da atual Política: a oposição entre o universalismo 

protetor, referenciado pelo trabalho como fundamento da cidadania social; o 

particularismo social, que prevê o atendimento diferenciado a demandas e 

necessidades de grupos cujas particularidades devem ser publicamente 

reconhecidas e distinguidas em relação ao coletivo; e, ainda, a mercantilização da 

política social, correspondente ao “debilitamento dos direitos sociais face aos 

empecilhos ideológicos e materiais à sua concretização” 19.  

                                                            
18 Nesse sentido, nos referimos à grave crise que arrasou a economia Argentina em 2002, 
contradizendo a tese de que lá seriam observados os maiores ganhos com a adesão ao receituário 
do Consenso de Washington.  
19 Acerca do universalismo protetor, é interessante a observação da autora, que o qualifica, na 
atualidade, como contido ou segmentado (Cabrero), voltado para grupos determinados ou 
caracterizado como uma extensa cobertura de programas compensatórios ou de alívio da pobreza. 
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 No Brasil, essas tendências não só se fazem presentes, como representam 

retrocessos em relação a conquistas democráticas no campo dos direitos sociais, 

expressos na Constituição Federal de 1988. Focalização, seletividade e imposição 

de condicionalidades ao acesso a direitos, são elementos constantes dessa 

realidade, tensionada pela privatização estatal, pela insuficiência de financiamento e 

por ataques ao controle social. Na análise de Boschetti (et.al., 2008, p. 10), propõem 

que as tendências para as políticas sociais brasileiras e da América Latina, seguem 

três direções:  
Prevalência de uma política previdenciária diferente para trabalhadores e 
trabalhadoras dos setores públicos e privados, o que fortalece a expansão 
dos planos e fundos de pensões privados; de uma política de saúde com 
sérios problemas de cobertura e qualidade na oferta de serviços, o que 
incentiva a proliferação de planos privados e propostas privatizantes de 
gestão, a exemplo das fundações estatais no Brasil; e de uma política de 
assistência social focalizada na pobreza extrema, com expansão de 
programas de transferência de renda condicionada a critérios extremamente 
rigorosos, em detrimento de uma política de expansão do pleno emprego e 
universalização dos direitos historicamente relacionados ao trabalho. 

Com essa perspectiva, as autoras traçam o panorama da seguridade social 

no país, donde identifica-se, ao mesmo tempo, a presença de prerrogativas 

neoliberais e o afastamento à concepção de proteção social, que informou a 

estruturação da seguridade na Constituição de 1988. E, em se tratando de 

seguridade, uma tendência contemporânea salta ao debate. Trata-se da 

centralidade da assistência social em comparação às outras políticas do tripé. 

O que se tem posto na atualidade, é a instituição da assistência social como a 

política central no enfrentamento às expressões da questão social, num contexto de 

agravamento da pobreza. Neste sentido, vale ressaltar nos dados do MDS, a 

cobertura assegurada pelos programas de assistência social, transferência de renda 

e segurança alimentar a partir de 2006. Confirma-se a observação de Mota (2007), 

ao advertir que a Assistência Social se constituiria para esta população como a 

política de proteção social e não parte dela. Ao mesmo tempo, em face da 

impossibilidade do Estado em garantir o direito ao trabalho, assumiria, também, a 

condição de política estruturadora das demais políticas sociais, como emprego e 

renda e qualificação profissional, por exemplo. 

 Sob a égide neoliberal, a pobreza ocupa lugar privilegiado na Política de 

Assistência Social, reforçando a lógica das intervenções em situações-limite e 

reafirmando a naturalização da questão social. As intervenções direcionadas ao seu 

enfrentamento, também condizem com os princípios do neoliberalismo. Em seu bojo, 
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ganham força a focalização na pobreza extrema, o cumprimento de 

condicionalidades e a seletividade, sem problematização dos determinantes do 

quadro no qual intervém. 

 Em meio a essa realidade e às tendências assumidas pelas políticas sociais 

na atualidade, a Política de Assistência Social constitui mecanismo fundamental de 

enfrentamento à questão social. E, nesse caso, ganha destaque a redução da 

questão social à pobreza, uma de suas múltiplas expressões, porém, a que tem 

gozado de maior visibilidade na cena contemporânea. Como bem afirma, Ivo (2004, 

p.61), a priorização do combate à pobreza,  

 

não significa uma percepção unificada da(s) política(s) social(is), esse 
aparente consenso encobre, de fato, um profundo dissenso, resultante do 
processo de reconversão do tratamento da questão social em curso; das 
contradições e paradoxos relativos às novas formas de articulação e 
mediação entre os níveis do econômico, do político e do jurídico, no 
contexto das sociedades atuais. Ou seja, de como redefinir os laços sociais 
e da forma como diferentes atores sociais entendem e diagnosticam a 
questão social, da desigualdade e da pobreza. 

 

Na esteira desse dilema, argumenta a autora, dois quadros se estabelecem: a 

reconversão do tratamento da questão social de uma dimensão de política de 

proteção, teoricamente produtora de justiça social, para centrar-se sobre seus 

efeitos, via medidas mitigadoras, setorializadas e focalizadas da pobreza, no âmbito 

das políticas sociais. Essas, por sua vez, são parciais e temporárias, e seus 

resultados acabam reduzindo o conflito redistributivo na base social, ou seja, entre 

pobres e quase-pobres, guardando-se, portanto, o padrão concentrador da renda 

ainda mais aprofundado. 

 A centralidade do combate à pobreza não quer dizer que os resultados de seu 

enfrentamento ocorram na mesma proporção de seu comparecimento no discurso 

governamental. Estudos avaliativos empreendidos por órgãos públicos e privados, 

mostram que a expansão dos programas de transferência de renda, que, apesar de 

melhorarem temporariamente a renda das famílias beneficiadas, restringem-se à 

manutenção de certo nível de pobreza, servindo, inclusive, para controle e regulação 

dos níveis de indigência e pobreza entre as famílias beneficiadas. 

  Na realidade, as estratégias com base na transferência de renda não chegam 

a constituir redistribuição de renda capaz de promover a alteração do nível de 

concentração da riqueza socialmente produzida. Consequentemente, poucas são as 
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possibilidades de influenciarem nas desigualdades sociais. Nesse sentido, Silva 

(2007), afirma que para a superação progressiva do quadro de pobreza, estas 

estratégias deveriam incorporar não apenas a distribuição, mas a redistribuição de 

renda entre a população, promovendo a alteração do nível de concentração da 

riqueza socialmente produzida.  
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2: ASSISTÊNCIA SOCIAL E POBREZA NO BRASIL: OS 
PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA.  

 

2.1. Política Nacional de Assistência Social: proteções afiançadas e 
enfrentamento à pobreza. 
 
Desde o final da década de 1980, com sua inserção no conjunto das políticas 

de seguridade social, através da Constituição Federal de 1988, a Assistência Social 

vivencia um processo de transformação no país, caracterizado por sua 

institucionalização enquanto política pública de direitos. O movimento é marcado, 

ainda, pela aprovação da LOAS, em 1993, pela construção da Política Nacional de 

Assistência Social (PNAS) e pela implementação do Sistema Único de Assistência 

Social (SUAS) e em 2004 e 2005, respectivamente. Mais recentemente, em 201120, 

a LOAS sofre alterações em sua redação e conteúdo, com o acréscimo de 

dezesseis artigos e de novos elementos para a Assistência Social no Brasil. Dentre 

as principais contribuições do novo texto, está a afirmação do SUAS como o sistema 

de gestão das ações, em caráter descentralizado e participativo, composto pelos 

entes federativos, os conselhos de assistência social e as entidades e organizações 

de caráter assistencial. Além disso, são fixados seus objetivos e definidos conceitos 

presentes em sua estruturação, como o de vigilância socioassistencial e de proteção 
                                                            
20 Lei 12.435, de 6 de Julho de 2011, que altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993. 
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social básica e especial. Esses elementos são aqui compreendidos como marcos da 

história recente da Assistência Social brasileira, sinalizando para o rompimento com 

um passado assistencialista e de víeis clientelista. 

Com a formalização do SUAS e da PNAS novas bases de atuação se 

colocam para a assistência social no país.  Enquanto espaço de satisfação de 

necessidades humanas e ampliação do protagonismo de seus usuários, a política 

orienta-se para a integração de políticas setoriais, considerando as desigualdades 

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

provimento de condições para atender contingências sociais e à universalização dos 

direitos sociais. Nesse sentido, constituem-se como seus objetivos o provimento de 

serviços, programas, projetos e benefícios a famílias, indivíduos e grupos que dela 

necessitem; a contribuição para a inclusão e a equidade dos usuários, bem como o 

acesso a bens e serviços sócio-assistenciais; e a centralidade na família, com 

garantia de convivência familiar e comunitária. Dentre os usuários da política, 

incluem-se cidadãos e grupos em situações de vulnerabilidade e risco social, que 

vivenciam a exclusão pela pobreza e, ou, no acesso às demais políticas públicas.  

Como prevê a PNAS, a Assistência Social brasileira da atualidade, se 

materializa no oferecimento de proteção social a um público formado por famílias e 

indivíduos cujos direitos e vínculos sócio-familiares encontram-se ameaçados ou 

destituídos. Trata-se das proteções afiançadas, organizadas em dois níveis: 

Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), que reconhecem a 

segurança da vivência familiar ou a do convívio comunitário como uma das 

necessidades a serem atendidas pela Política. Em sua versão atualizada, a LOAS 

define PSB como o “conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios da 

assistência social que visa a prevenir situações de vulnerabilidade e risco social por 

meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de 

vínculos familiares e comunitários”. Já a PSE é reconhecida enquanto “conjunto de 

serviços, programas e projetos que tem por objetivo contribuir para a reconstrução 

de vínculos familiares e comunitários, a defesa de direito, o fortalecimento das 

potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o 

enfrentamento das situações de violação de direitos”.  

Os conceitos são apresentados de forma sintética em relação à PNAS, 

porém, preservando o mesmo sentido, inclusive no que se refere à oferta das 

proteções via rede socioassistencial. Os fatores que possam prejudicar as 
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seguranças de vivência familiar e do convívio comunitário tornam-se alvo de 

enfrentamento, conduzido pelo Estado, via oferta articulada de ações, serviços, 

programas, projetos e benefícios, que privilegiam o fortalecimento de vínculos 

familiares e comunitários, o acesso a direitos sociais e a autonomia dos sujeitos.  

No âmbito da PSB, estão os Centros de Referência da Assistência Social 

(CRAS), definidos como “unidade pública estatal de base territorial, localizado em 

áreas de vulnerabilidade social, que abrange a um total de até 1.000 famílias/ano”. 

Sob sua responsabilidade está a execução dos serviços de proteção social básica, a 

organização e a coordenação da rede de serviços sócio-assistenciais locais da 

Política de Assistência Social. Reforçando a perspectiva de matricialidade sócio-

familiar, segundo a qual a família é central no desenvolvimento das ações, o CRAS 

atua com famílias e indivíduos em seu contexto comunitário, visando à orientação e 

ao convívio sócio-familiar e comunitário. Neste sentido é responsável pela oferta do 

Programa de Atenção Integral às Famílias (PAIF)21, destinando ao fortalecimento da 

função de proteção das famílias, prevenindo o rompimento de seus vínculos e 

promovendo o acesso e usufruto de direitos, de modo a contribuir para a melhoria da 

qualidade de vida e estimular seu protagonismo.  

Com base na noção de territorialidade, o CRAS funciona como a principal 

porta de entrada do SUAS, articulando os recursos disponíveis no território, 

realizando o mapeamento e organização da rede socioassistencial local e 

construindo indicadores sociais das áreas de abrangência, a fim de compor o 

diagnóstico social, responsável por orientar as ações. Nos espaços do CRAS são 

realizados encaminhamentos e articulações com as demais políticas públicas, na 

direção da intersetorialidade, cujo principal objetivo é impedir o ciclo de reprodução 

intergeracional do processo de exclusão social, e evitar que as famílias e indivíduos 

tenham seus direitos violados, recaindo em situações de vulnerabilidades e riscos.  

Já no campo da PSE, se inserem os Centros de Referência Especializados da 

Assistência Social (CREAS), que representam “a unidade pública estatal que oferta 

serviços da proteção especial, especializados e continuados, gratuitamente a 

famílias e indivíduos em situação de ameaça ou violação de direitos”. Além da oferta 

de atenção especializada, o CREAS tem o papel de coordenar e fortalecer a 

articulação dos serviços com a rede de assistência social e as demais políticas 
                                                            
21 Apesar de denominar-se como programa, o PAIF tem caráter continuado. 
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públicas. Ao contrário da PSB, a PSE não tem caráter preventivo, atuando em 

situações em que os vínculos familiares e/ou comunitários estão ameaçados ou 

rompidos e os direitos já foram violados. Nesse sentido, está subdividida em média e 

alta complexidade, sendo a primeira responsável por atender famílias e indivíduos 

que, apesar da violação dos direitos preservam os vínculos familiares e comunitários 

não foram rompidos; e a segunda, pela garantia de proteção integral (moradia, 

alimentação, higienização e trabalho protegido) para famílias e indivíduos que se 

encontram sem referência e/ou, em situação de ameaça, necessitando ser retirados 

de seu núcleo familiar e/ou, comunitário. 

De acordo com a PNAS, as situações de vulnerabilidade e risco social, 

violação de direitos e fragilidade nos vínculos familiares e comunitários, abarcadas 

pelas proteções afiançadas, estão relacionadas à problemática da pobreza, que 

interfere em sua ocorrência e manutenção. Com esse entendimento, a Assistência 

Social é definida como espaço privilegiado de combate à pobreza: PSB e PSE 

consideram-na – associada à desigualdade social e à perversa concentração de 

renda – como determinante das situações de vulnerabilidade e risco, ao lado das 

privações e diferenciais de acesso a bens e serviços, revelando-se numa dimensão 

mais complexa, qual seja, a exclusão social. Na esteira dessa proposição, as 

proteções afiançadas buscam articular serviços, programas, projetos e benefícios 

com vistas ao enfrentamento das situações em tela.  

Em sintonia com uma tendência global, a pobreza ganha centralidade no atual 

formato da política, bem como seu enfrentamento, que, embora composto por um 

conjunto de ações baseadas na proposta do desenvolvimento social e do 

atendimento a necessidades sociais, supervaloriza programas de transferência de 

renda condicionada, dos quais o PBF é a principal expressão, tanto em termos de 

cobertura22, quanto de visibilidade, podendo ser considerado o carro-chefe dos 

governos Lula.  

Segundo o discurso oficial, a transferência monetária responde pela 

sustentabilidade das famílias beneficiárias, ao lado do aumento de sua capacidade 

de consumo. Já o cumprimento das condicionalidades, nas áreas de saúde, 

educação e assistência social, promovem o acesso à rede de serviços públicos. 

Nesse sentido, são compreendidas como compromissos assumidos pelas famílias e 
                                                            
22 Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) o programa 
atende atualmente 13,4 famílias. Ou seja, aproximadamente 14 milhões de famílias em todo o Brasil. 
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pelo poder público para assegurar a ampliação do exercício de direitos e a 

satisfação de necessidades sociais básicas. Às famílias cabe o cumprimento das 

condicionalidades, ao poder público, a oferta dos serviços referentes às políticas em 

questão.  

Ao integrar a agenda da Política de Assistência Social brasileira na 

contemporaneidade, o enfrentamento à pobreza e a satisfação de necessidades 

sociais, não apenas reafirmam a relação historicamente construída entre pobreza e 

assistência social, mas confrontam perspectivas opostas: mínimo x básico, 

revelando uma contradição presente na proposta da Política, qual seja, satisfazer 

necessidades humanas básicas a partir de respostas mínimas. Como sugerem 

estudos a respeito23, a satisfação de tais necessidades depende de um conjunto de 

ações, estratégias e articulações, que ultrapassam o patamar mínimo – baseado em 

intervenções meramente pontuais de garantia de sobrevida –, com vistas ao 

exercício da cidadania, à participação e à liberdade dos sujeitos.  

Em estudo recente, Couto et.al. (2010), afirmam que a concepção de 

assistência social como direito à proteção social e à seguridade social, tem duplo 

efeito: o de suprir, sob dado padrão pré-definido, um recebimento e o de 

desenvolver capacidades para maior autonomia. Neste sentido ela é aliada ao 

desenvolvimento humano e social e não tuteladora ou assistencialista, ou ainda, tão 

só provedora de necessidades ou vulnerabilidades sociais. O desenvolvimento 

depende também de capacidade de acesso, vale dizer da redistribuição, ou melhor, 

distribuição dos acessos a bens e recursos; isto implica em um incremento das 

capacidades de famílias e indivíduos. 

 Para os autores, uma das questões a ser problematizada, portanto, diz 

respeito ao papel que cabe à assistência social na atual conjuntura, a partir da sua 

definição como política não contributiva de seguridade social. Isso no contexto da 

compreensão de pobreza adotada no neoliberalismo, que se refere à 

individualização e à supressão de causalidades sociais, nexos econômicos, 

determinações sociais da pobreza e responsabilidade pública pelo seu 

enfrentamento (COUTO, op.cit., p.48). Como bem afirmam, 

 
O SUAS deve proporcionar condições objetivas para que a 

população usuária da Assistência Social rompa com o estigma de 

                                                            
23 Cf. PEREIRA, 2008; DOYAL & GOUGH, 1991. 
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desorganizada, despolitizada e disponível para manobras eleitorais. O 
trabalho com os usuários deve partir da compreensão de que esse sujeito é 
portador de direitos e que esses direitos para serem garantidos exigem um 
movimento coletivo, de classe social e de suas frações e segmentos. Para 
trabalhar nessa perspectiva, é preciso construir novos parâmetros, 
devolvendo a esses sujeitos as condições políticas e sociais de pensar a 
sociedade e seu lugar nela, disputando a reversão do modelo hegemônico 
construído (COUTO, et.al., p. 49). 

 

Ainda em relação aos usuários da Política de Assistência Social, os autores 

apontam para a inexistência do debate de classe social na política e para a 

importância de se conhecer quem é o usuário da assistência social do ponto de vista 

de sua inserção na sociedade de classes, sua condição de sujeito pertencente à 

classe-que-vive-do-trabalho, que é pouco problematizada (p. 49).  

Neste estudo, a Assistência Social representa mais do que um mecanismo de 

promoção do acesso à renda e subsistência, constitui um espaço capaz de conduzir 

os sujeitos à participação social, visto que atua na perspectiva do protagonismo e da 

construção da autonomia, na direção da satisfação de necessidades. Entretanto, 

balizada pela perspectiva dos mínimos sociais e da focalização, essas propostas se 

mostram limitadas em sua realização.  Considera-se, ainda, que satisfação de 

necessidades e exercício de direitos estabelecem uma relação de correspondência e 

que, em tempos de ofensiva capitalista, torna-se algo distante. O mesmo pode ser 

dito da participação e da consciência crítica e política, requisitos importantes no 

processo de superação da pobreza e satisfação de necessidades.  

As transformações observadas pela Política de Assistência Social a partir de 

seu reconhecimento como política pública de seguridade social representam 

importantes avanços no que tange à garantia de direitos sociais e à satisfação de 

necessidades sociais, ao sinalizar o rompimento com práticas filantrópicas e 

assistencialistas. Durante a década de 1990, marcada pela disseminação do ideário 

neoliberal e o conseqüente desmonte dos direitos e das políticas sociais e redução 

do papel do Estado, a Assistência Social parece andar na contramão da realidade, 

se propondo a promover a universalização dos direitos sociais, em favor da 

supremacia das necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade 

econômica (LOAS, 1993). Entretanto, a dinâmica societária do período, 

caracterizada pelo movimento de reestruturação produtiva e busca de superlucros, 

precarização do trabalho e agravamento da pobreza, não deixou de incidir sob a 

Política, que passou a assimilar novos formatos e requisições. 
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Em meio à desqualificação do Estado, responsabilizado pela crise fiscal 

associada a gastos desnecessários com políticas que não geram receita, a proteção 

social brasileira, em especial as políticas de seguridade social, passa a sentir os 

efeitos dos ditames neoliberais. De acordo com Mota (2008), enquanto avançava a 

mercantilização das políticas de saúde e previdência, restringindo-se o acesso e os 

benefícios, a assistência social observou uma ampliação, transformando-se num 

novo fetiche de enfrentamento à desigualdade social, no principal mecanismo de 

proteção social do país. A nova engenharia da seguridade social teria imprimido um 

novo desenho à Política de Assistência Social ao dirigir sua atenção à pobreza, 

numa expansão em que os programas de transferência de renda ocuparam 

centralidade. A autora argumenta: 

 
Instala-se uma fase na qual a Assistência Social, mais do que uma 

política de proteção social, se constitui num mito social. Menos pela sua 
capacidade de intervenção direta e imediata, particularmente através dos 
programas de transferência de renda que têm impactos no aumento do 
consumo e no acesso aos mínimos sociais de subsistência para a 
população pobre, e mais pela sua condição de ideologia e prática política, 
robustecidas no plano superestrutural pelo apagamento do lugar que a 
precarização do trabalho e o aumento da superpopulação relativa tem no 
processo de reprodução social (MOTA, op. cit., p. 141). 

 

 A centralidade da Assistência Social no sistema de proteção social brasileira é 

apontada também por Sticovsky (2008), que atribui a expansão da política à 

transferência de renda, considerada elemento de acesso a bens e serviços 

circunscritos no circuito de compra e venda de mercadorias. Quem não as pode 

adquirir no mercado via salário torna-se público-alvo da Assistência e, 

consequentemente, das proteções afiançadas. 

É no início da década de 1990 que se introduz de maneira significativa o tema 

da transferência de renda no âmbito das políticas públicas no Brasil. A proposição, 

em 1991, do Programa de Garantia de Renda Mínima (PGRM), pelo senador petista 

Eduardo Suplicy inaugura uma época de recorrentes apelos a esse tipo de 

estratégia (SILVA e SILVA et.al. 2004), embora anos mais tarde a iniciativa tenha 

sido suplantada pelo Programa Bolsa Família (PBF), que unificou todos os 

programas de transferência de renda preexistentes. Após os movimentos 

precursores, dos quais fazem parte também os benefícios sociais previstos na 

Constituição Federal de 1988 e na LOAS, o que se coloca na atualidade para a 
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Assistência Social é, como bem afirmam Silva e Silva et. al. (op.cit.), a transferência 

de renda como a principal estratégia da Política. 

Em meio ao agravamento da questão social e à ofensiva neoliberal, o que 

ocorre é a adesão das políticas sociais brasileiras, dentre elas a de assistência 

social, ao quadro de ajustes macroeconômicos, num movimento de subordinação ao 

modelo de desenvolvimento integrado à globalização da economia (COSTA, 2009). 

Tais estratégias têm sido adotadas de forma crescente, encontrando nos governos 

de Fernando Henrique Cardoso (FHC) e Lula espaços privilegiados de utilização e 

projeção. A partir dessa adesão, a transferência de renda, estratégia 

operacionalizada fundamentalmente pela assistência social, passa a figurar como 

“poderoso” mecanismo de enfrentamento à pobreza e à exclusão social, bem como 

de redução das desigualdades sociais. 

De acordo com Silva & Lima (2010, p.21), essa estratégia corresponde à 

transferência monetária direta a indivíduos ou famílias, que, no caso brasileiro e de 

diversas experiências na América Latina, se materializa através de programas 

focalizados em segmentos pobres da população, tendo sua prestação condicionada 

a determinadas exigências que devem ser cumpridas pelos beneficiários, 

principalmente no campo de políticas universais estruturantes: educação, saúde e 

trabalho. Para as autoras, os programas de transferência condicionada de renda são 

orientados por três pressupostos: 

 
a) a transferência monetária direcionada a famílias pobres 
possibilita a complementação de renda dessas famílias, permitindo 
a retirada de crianças e adolescentes da rua e de trabalhos 
precoces e penosos, para encaminhá-los à escola, o que contribui 
para interromper o ciclo vicioso de reprodução da pobreza; b) a 
articulação de uma transferência monetária com políticas e 
programas estruturantes (educação, saúde e trabalho), direcionados 
a famílias pobres, constitui-se numa política de enfrentamento à 
pobreza e às desigualdades sociais e econômicas; c) as 
condicionalidades são consideradas contrapartidas sociais que 
devem ser cumpridas pelo núcleo familiar, visando certificar o 
compromisso e a responsabilidade das famílias atendidas e 
representando o exercício de direitos para que as famílias possam 
alcançar sua autonomia e inclusão social sustentável (SILVA & 
LIMA, op.cit.,p.22). 
 
 

A despeito de suas proposições, como adverte Silva (op.cit.), apesar de 

melhorarem temporariamente a renda das famílias beneficiadas, os programas de 

transferência de renda restringem-se à manutenção de certo nível de pobreza, 
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podendo servir, inclusive, para controle e regulação dos níveis de indigência e 

pobreza, determinados pelos próprios critérios de acesso das famílias a esses 

programas. Para a superação progressiva do quadro de pobreza, estas estratégias 

deveriam incorporar não apenas a distribuição, mas a redistribuição de renda entre a 

população, promovendo a alteração do nível de concentração da riqueza 

socialmente produzida. 

Outro limite observado pela transferência de renda no que se refere ao 

enfrentamento da pobreza diz respeito à focalização. Segundo Barros et. al. (2000), 

a desigualdade encontra-se na origem da pobreza, tornando-se imperativo à 

erradicação da segunda, o desenvolvimento de estratégias de redução da primeira. 

Entretanto, de acordo com Soares et. al. (op. cit.), em seu trabalho produzido a partir 

de dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2004, apesar 

de terem contribuído significativamente para a redução da queda do Índice de Gini 

no Brasil no período de 1995-200424, o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e 

o PBF são programas bastante focalizados: 74% da renda declarada do BPC e 80% 

da renda do PBF vão para famílias localizadas abaixo da linha de pobreza (metade 

de 1 salário mínimo per capita).  
Neste sentido, Cohn (2003), chama a atenção para o “divórcio entre as 

políticas econômicas e sociais, a ponto de serem antagônicas”, e para a 

fragmentação e pulverização das tradicionais políticas sociais. De acordo com a 

autora, esta realidade exige do Estado a criação de um novo modelo de proteção 

social que abarque a diversidade de situações sociais vigentes na sociedade, que 

perpassam a pobreza e o universo do trabalho. Isso requer um esclarecimento em 

relação às diferenças e às especificidades entre seguro social contributivo 

(previdência social), assistência social (não como filantropia, mas como direito e, 

portanto, como seguro social não-contributivo), e políticas e programas de combate 

à pobreza.   

Apesar das limitações brevemente sinalizadas, é inegável a participação da 

transferência de renda na expansão da Assistência Social brasileira, conforme 

assertiva de Sticovsky (op.cit.). O financiamento da Política, por exemplo, demonstra 

                                                            
24 Em conjunto, estes programas foram responsáveis por 28% da redução da queda do Gini no 
período 1995-2004 (7% para o BPC e 21% para o Bolsa-Família). A importância dessa contribuição 
pode ser percebida se considerarmos que ambos somam apenas 0,82% da renda total das famílias 
de acordo a PNAD. 
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essa tendência ao sofrer incremento em decorrência dos recursos destinados aos 

PTRs, como mostra o gráfico do Caderno SUAS Nº V de 2011: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 01: Evolução financeira dos recursos da União na Assistência Social, 2002-
2012. 

 

Fonte: SIAFI. 
Elaboração: Coordenação-Geral de Planejamento e Avaliação/SPO/MDS. 
*Lei+crédito: 30 de junho de 2011; **PLOA 2012. 

 

Como indicam os dados, entre os anos de 2004 e 2006, a assistência social 

vivencia o período de maior elevação de seus recursos, em decorrência, 
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principalmente, do aporte para o PBF e para o BPC. O aumento dos recursos para o 

BPC é justificado pela promulgação do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741, de 1º de 

outubro de 2003, que ampliou o contingente de elegíveis ao diminuir a idade de 

concessão do benefício de 67 para 65 anos, e estabeleceu a não contabilização, na 

renda per capita familiar, do benefício já concedido a outro idoso da família. Já o 

incremento registrado em 2006, deve-se à ampliação do PBF, que passou de 8,7 

milhões de famílias atendidas em 2005 para 11,2 milhões no ano seguinte.  

Como demonstram os dados expressos no gráfico abaixo, ao longo da última 

década, a expansão de recursos é expressiva, deixando clara a influência da 

transferência de renda na ampliação da Política, com destaque para os números 

crescentes registrados durante os dois mandatos do Governo Lula.  

 
 

Gráfico 02: Trajetória do Gasto Social Federal, 1995 a 2009: Assistência Social5. 

 
Fonte: SIAFI/SIDOR e Ipeadata. 
Elaboração: Disoc/Ipea 

*O Gasto Social considerado refere-se aos aportes da União. Não considera os gastos sociais a 
cargos dos Estados e Municípios e tampouco a cargo das famílias e empresas. 
 

Dentre as áreas consideradas (Alimentação e Nutrição; Assistência Social; 

Benefícios dos Servidores Públicos Federais; Cultura; Desenvolvimento Agrário; 

Educação; Emprego e Defesa do Trabalhador; Habitação e Urbanismo; Previdência 
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Social; Saneamento; e Saúde), a Assistência Social foi a que obteve o maior 

crescimento relativo no seu volume de recursos. A Política expandiu a sua 

participação na composição do gasto social federal de patamar inferior a 0,1% do 

PIB em 1995 para 0,5% em 2001 e 0,9% em 2006. 

Outro aspecto fundamental no que se refere às proteções afiançadas, diz 

respeito à focalização na pobreza, marcadamente em sua versão extrema, 

enfrentada, sobretudo, via transferência de renda. No Brasil, os programas dessa 

natureza se destinam a famílias cuja renda per capita mensal circule até ¼ de 

salário mínimo, e se propõem a viabilizar o acesso dos beneficiários às referidas 

políticas estruturantes (Silva et. al. p. 132). Entretanto, como sinaliza Sposati 

(op.cit.), a assistência social, embora tenha responsabilidade no oferecimento de 

respostas a um conjunto de necessidades sociais, mesmo que se apresentem com 

maior incidência entre grupos destituídos do acesso à riqueza social, não deve atuar 

de forma restrita ao campo da pobreza. E é justamente isso que tem ocorrido, no 

dizer de Mota (op.cit), para quem a assistência social tem assumido papel central no 

enfrentamento à pobreza, tornando-se o principal mecanismo de proteção social aos 

pobres. 

 Assim como na origem das intervenções de alívio à pobreza, a assistência é 

convocada a operacionalizar não o combate às desigualdades oriundas do 

capitalismo, mas a amortizar as manifestações imediatas da questão social. A 

propósito, cabe salientar que sua atuação não atinge o plano dos determinantes e 

não se propõe à superação dessas desigualdades, pois enquanto política social tem 

caráter contraditório por excelência.  

A questão que emerge com evidência quando se trata de analisar a relação 

estabelecida entre Política de Assistência Social e pobreza, é sua classificação como 

“a Política de enfrentamento à pobreza”, obscurecendo não apenas a atuação de 

outras políticas nesse campo, mas o próprio caráter de Política de Seguridade 

Social, que lhe é característico. Dessa forma, a Assistência Social observa a 

desconstrução de seu papel junto a ações que impeçam a pobreza extrema, 

passando a responder privilegiadamente por essas situações, como destaca a 

Política Nacional de Assistência Social (PNAS/2004). Do ponto de vista impeditivo, a 

articulação entre políticas sociais na perspectiva da intersetorialidade torna-se 

fundamental, entretanto, esse é mais um ponto tensionado na atualidade, visto que a 

Assistência Social é convocada a “remediar” situações já agravadas – sem atingir 
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seus determinantes ou dar conta de suas múltiplas consequências –, através de 

ações setorializadas, que fragmentam a realidade. 

Esse movimento, no dizer de Mauriel (2010), revela uma visão 

superdimensionada da Política de Assistência Social, seguida da redução da 

questão social ao fenômeno da pobreza. De acordo com a autora, a pobreza tem 

assumido lugar cada vez mais privilegiado no debate sobre política social, porém, 

sendo alvo de intervenções que inviabilizam a generalização dos direitos sociais.  

 
O problema não está só na prioridade da pobreza, enquanto categoria de 
análise para pensar as políticas sociais, mas na forma e no tratamento dado 
aos "pobres", que são renomeados por suas fragilidades, 
descontextualizados, des-historicizados, aparecendo no discurso 
tecnocrático reconstituídos por um novo tipo de vigilância moral (MAURIEL, 
2010, p.174). 

 

Sob essa perspectiva, estabelece-se a desvinculação entre “as causas da 

pobreza e seus determinantes estruturais” e, por conseqüência, a “separação dos 

indivíduos pobres de seus lugares no sistema produtivo, priorizando o cotidiano”. 

Dessa forma, a Assistência Social constitui um atributo individual para os que 

“’moralmente’ têm direito ou potencialidade para se capacitarem”.  

 A individualização também é um aspecto sugerido no debate contemporâneo 

sobre nosso tema de interesse, aparecendo com maior força em estudos mais 

recentes, dentre os quais destaca-se o de Mauriel (op. cit.). Ao analisar definições 

contidas na PNAS, a autora defende que o estímulo ao desenvolvimento de 

capacidades de famílias e indivíduos para uma maior autonomia, corrobora com os 

princípios e conceitos da teoria do desenvolvimento humano ou desenvolvimento 

como liberdade de Amartya Sen. Tais concepções fundamentam documentos e 

prerrogativas de organismos multilaterais como o Banco Mundial, o Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e a Organização Mundial do 

Comércio (OMC).  

 Ao conciliar uma compreensão reducionista de questão social e pobreza e a 

individualização desse fenômeno, a Assistência Social no Brasil contemporâneo 

sofre as inflexões neoliberais, comuns ao conjunto de políticas sociais. Com isso, 

cria-se o cenário favorável à expansão de PTRs, voltados ao desenvolvimento de 

capacidades para a superação da pobreza, que embora proponham o acesso a 

políticas e serviços sociais básicos (saúde e educação) via cumprimento de 
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condicionalidades e o oferecimento de ações articuladas para o desenvolvimento e 

emancipação, privilegiam o acesso a renda na perspectiva alívio imediato da 

pobreza. 

 

2.2. Necessidades sociais e pobreza. 

 

Enquanto política social, a assistência social ocupa espaço no enfrentamento 

às múltiplas expressões da questão social e sob essa perspectiva, na realidade 

brasileira, mais especificamente na última década, se utiliza de ações dirigidas a 

famílias e indivíduos em situação de risco e vulnerabilidade social, com o objetivo de 

atender necessidades sociais. Nesse processo, o combate à pobreza soa como 

fundamental, considerando suas implicações na satisfação dessas necessidades.  

 Ao reafirmar a estreita relação entre enfrentamento à pobreza e satisfação de 

necessidades sociais – entendendo que o primeiro, quando realizado de forma 

coerente com o universo que caracteriza a pobreza, conduz à segunda – a 

abordagem do tema não dispensa o debate acerca dos conceitos, capaz de 

embasar, ou mesmo, justificar as influências das intervenções de combate à pobreza 

junto ao atendimento às necessidades básicas dos cidadãos. Dessa forma, é 

possível, ainda, identificar contradições existentes no processo, bem como o 

estabelecimento de aproximações aos seus determinantes, viabilizando a reflexão 

sobre mecanismos que viabilizem sua efetividade.  
 O conceito necessidades sociais, fundamento da discussão ora proposta, 

lança luz na direção do enfrentamento à pobreza, subsidiando a compreensão 

aprofundada do fenômeno, em suas múltiplas manifestações e determinações, e a 

construção de intervenções condizentes com essa multiplicidade. É nesse campo, 

que se dá a principal contribuição da teoria das necessidades ao debate em 

questão. Sob sua orientação, fica clara a incoerência entre as atuais referências e 

definições de pobreza, amplamente utilizados nas políticas sociais – em especial na 

política de assistência social – e a realidade concreta dos sujeitos pobres, a quem 

são negadas não apenas renda e alimentação, mas saúde, educação, habitação e o 

acesso a um conjunto de direitos, por exemplo. 

Dentre os parâmetros de classificação e medição de pobreza, serão 

abordados neste estudo aqueles utilizados pelo IPEA, IBGE, MDS e Banco Mundial, 
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a fim de identificar que perspectivas de pobreza comparecem na agenda do Estado 

e de organismos a ele correlatos. A princípio, o que se apresenta é a convergência 

em torno da centralidade do critério renda. Porém, antes que se inicie a análise, faz-

se oportuno apresentar os argumentos de Soares (2009) acerca da construção de 

linhas de pobreza. Para o autor, esse processo depende de uma questão 

fundamental, qual seja, definir o que é pobreza. Sendo a função de uma linha de 

pobreza o estabelecimento de um critério binário que divida os indivíduos em pobres 

e não-pobres, para calculá-la é necessário saber o que é um pobre. Nesse sentido, 

são elencadas diversas opções a se definir: 
 
Se a pobreza se reduz ou não à insuficiência de renda, se a 

condição de pobre é absoluta ou deve variar com a evolução de renda da 
sociedade, se a pobreza deve ter uma relação estreita com necessidades 
nutricionais ou se as necessidades básicas dependem de parâmetros 
culturais e sociais. Respostas diferentes a cada uma destas perguntas 
levam a abordagens distintas para o cálculo da linha de pobreza (SOARES, 
op.cit., p. 8). 

 
 

No que se refere à relação entre pobreza e renda, o autor afirma que ao se 

reduzir pobreza à insuficiência de renda (como acontece em pesquisas domiciliares), 

nega-se a complexidade do fenômeno. Por sua vez, um posicionamento que 

considere o contrário, ou seja, que reconheça a impossibilidade de redução, 

determinará a construção de um índice de pobreza que inclua dimensões não-

monetárias. Do ponto de vista das políticas públicas, as linhas de pobreza são 

definidas implícita ou explicitamente como critério para inclusão ou exclusão em 

programas sociais. No caso brasileiro, correspondem ao salário mínimo e nas 

agências multilaterais à medida de um dólar PPC25 por dia, utilizada para medir o 

progresso em relação aos ODMs. Ambas direcionadas a rendimentos.  

No que se refere às linhas de pobreza, segundo organismos oficiais, o IPEA 

entende que a pobreza pode se manifestar nas versões absoluta e extrema. Na 

primeira, considera-se o rendimento médio familiar per capta, que não deve 

ultrapassar meio salário mínimo mensal. Na segunda, esse patamar é de até ¼ de 

salário mínimo. Já o IBGE utiliza como parâmetro de análise da pobreza, uma das 

formas de mensuração utilizada recorrentemente por estatísticos europeus e que 

mensura de forma relativa os rendimentos da população que se situa abaixo de um 
                                                            
25 Paridade do Poder de Compra: indicador utilizado pelo Banco Mundial para converter linhas 
internacionais de pobreza em moedas locais. 
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patamar definido arbitrariamente. Esse patamar mínimo é estimado com base na 

mediana do rendimento, considerando-se todos aqueles que se situam com 

rendimentos abaixo de 60% da mediana. Em 2009, no Brasil, a mediana do 

rendimento familiar per capita era de R$ 465,00 (IBGE, 2010).  

 Para o MDS, a linha de pobreza é definida a partir de frações do salário 

mínimo. As famílias com renda mensal de até R$ 70,00 per capta são consideradas 

extremamente pobres, e aquelas com renda mensal entre R$ 71,00 e R$ 140,00 por 

pessoa, classificam-se como pobres. No caso do BPC, vinculado ao Ministério em 

questão, adota-se como parâmetro o valor de renda mensal per capta de até ¼ de 

salário mínimo, atualmente R$ 155,50. Ou seja, há um segmento populacional que 

para o PBF é considerado pobre, mas que para fins de acesso ao BPC não é. 

Lançado em 2011 pelo Governo Federal com o objetivo de elevar a renda e o bem-

estar de famílias extremamente pobres, através de ações desenvolvidas no território 

nacional, seguindo os mesmos eixos do PBF, o Plano Brasil Sem Miséria combina a 

linha de R$ 70,00 de rendimento domiciliar per capita com outras dimensões de 

pobreza, como a falta de saneamento básico, na identificação de seu público-alvo.  

Finalmente, para o Banco Mundial são considerados pobres os indivíduos que 

vivem com até US$ PPC 1,25/dia por pessoa. Atualizada em 2005, a nova linha foi 

adotada pelas Nações Unidas para as estimativas de pobreza global em 2009 e 

usada no mais recente Relatório Global de Acompanhamento dos Objetivos do 

Milênio. O fator de paridade do poder de compra, PPC, é empregado para converter 

a unidade monetária dos países para Dólar dos Estados Unidos. Porém, o PPC não 

é uma taxa de câmbio comum, e sim uma taxa de poder de compra. Expressa 

quantas unidades monetárias locais são necessárias para comprar em um país o 

que seria comprado nos Estados Unidos por US$ 1 (IPEA, op.cit.). 

Os organismos acima mencionados trabalham também uma abordagem de 

necessidades calóricas mínimas, o que quer dizer que consideram um conceito 

indiscutível: a necessidade de comer. Um conceito que deve ser operacionalizado 

de forma mais ou menos transparente, embora um pouco complicada (SOARES, 

op.cit., p. 15). Primeiro estabelece-se uma quantidade de nutrientes necessários à 

continuação da vida e em seguida calcula-se o custo de uma cesta mínima de 

nutrientes, considerando alimentos que garantam a ingestão adequada de proteínas, 

calorias e vitaminas, dentre outros. O problema em utilizar esse tipo de parâmetro é 

a definição do que é ideal, quando essas calorias dependem de fatores 
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extremamente diversificados, como idade, peso, altura, massa corporal, sexo, idade 

e até mesmo temperatura ambiente. Como, então, chegar a um padrão universal? 

O que se observa, na verdade, é que no Brasil não há consenso quando a 

questão é o estabelecimento de uma linha de pobreza e a elaboração de 

metodologias utilizadas de forma comum. Nem no âmbito do Estado e das políticas 

públicas se tem uniformidade, havendo, inclusive contradições (como é o caso das 

linhas utilizadas no PBF e no BPC). Num contexto em que a pobreza extrema tem 

sido reduzida no país, sob forte influência da transferência de renda, a definição de 

quais famílias deveriam ser beneficiadas por estas políticas se transforma em um 

debate cada vez mais relevante (SOARES, op.cit., p. 7). Dessa forma, observa-se a 

necessidade de definição de parâmetros minimamente capazes de definir o que é 

pobreza. 

Dentre os diferentes parâmetros utilizados para mensurar a pobreza no Brasil, 

o Censo 2010 do IBGE estabeleceu a linha de pobreza em R$ 70,00 per capita, 

considerando o rendimento nominal mensal domiciliar26. Com isso, atualmente, são 

classificadas como extremamente pobres as pessoas residentes em domicílios com 

rendimento menor ou igual a esse valor. Em complementação ao recorte da renda, o 

acesso a saneamento básico foi utilizado como indicador de pobreza, 

reconhecendo-se sua influência significativa no bem-estar e qualidade de vida da 

população.  

Nessa perspectiva, um domicílio com saneamento inadequado caracteriza-se 

por conjugar as formas mais degradantes à saúde e ao meio ambiente 

simultaneamente, quais sejam: a) lixo não coletado (enterrado, queimado, jogado 

em terreno baldio, rio, lago ou mar, entre outros); b) ausência de tratamento de 

esgoto sanitário (escoado para fossa rudimentar, vala, rio, lago, mar ou outro); c) 

ausência de abastecimento de água por rede geral (acesso à água via poços ou 

nascentes, carro-pipa, armazenamento da água da chuva, rios, açudes etc.). Se 

além do baixo rendimento monetário o domicílio apresenta precariedade nas 

condições mínimas de salubridade e saneamento, encontra-se em situação de 

                                                            
26 O rendimento nominal mensal da pessoa de 10 anos ou mais de idade refere-se à soma do 
rendimento nominal mensal de trabalho com o proveniente de outras fontes (aposentadorias, 
pensões, transferência de renda, aluguel, aposentadoria privada, juros da poupança etc). Como 
rendimento nominal mensal de trabalho, foi compreendido o rendimento nominal mensal habitual, no 
mês de referência, do trabalho principal e dos demais trabalhos que a pessoa tinha na semana de 
referência. 



66 
 

extrema vulnerabilidade e, portanto, público-alvo prioritário de políticas públicas de 

melhorias de condições de vida (IBGE, 2011). 

Para além das classificações básicas de pobreza e extrema pobreza, o 

debate em torno das definições de pobreza ganhou, na atualidade, um parâmetro 

novo, qual seja, a condição de vulnerabilidade à pobreza. Em estudo recente, Osorio 

(et.al., 2011), tendo como referência a pobreza, apresenta estratos da população, 

delimitados a partir da renda domiciliar per capita, com base nas linhas de 

elegibilidade do PBF, em 2003 (R$ 50,00 e R$ 100,00), deflacionadas para outubro 

de 2009, e no salário mínimo de 2009 (R$ 465,00), gerando os seguintes estratos: a) 

extremamente pobres: famílias com renda menor que R$ 67,00; b) pobres: famílias 

com renda maior ou igual a R$ 67 e menor que R$ 134,00; c) vulneráveis: famílias 

com renda maior ou igual a R$ 134,00 e menor que R$ 465,00; e d) não pobres: 

famílias com renda maior ou igual a R$ 465,00 per capita. 

Pensada em oposição à riqueza, a pobreza representa a impossibilidade de 

uma pessoa ou família, viver dentro de padrões socialmente estabelecidos em um 

dado momento histórico, o que leva a uma simplificação de seu significado (STOTZ, 

2005, p.53). De acordo com o autor, em países como o Brasil, a falta dessas 

condições é imediatamente associada à insuficiência de renda sob a forma 

monetária. Entretanto, o raciocínio econômico não dispõe de universalidade, sendo 

variável em sociedades e culturas distintas. Nesse sentido, falar de pobreza sem 

uma definição adequada, que seja aceita pela maioria, torna-se inviável a 

construção de um consenso a respeito de quem se caracterizaria como beneficiário 

de uma política de combate à pobreza.  

A despeito da imprecisão conceitual, Stotz, situa a pobreza como 

desdobramento do capitalismo, compreendido como sistema internacional de 

acumulação de riquezas, que, apesar das medidas de proteção social, sempre abre 

vantagem em relação aos trabalhadores. Em sua programática não há distribuição 

de renda em favor do trabalhador. Ao contrário, a prioridade é a acumulação e a 

concentração de riquezas. Nesse sentido, fundamenta-se nos argumentos de Singer 

(1981), segundo os quais as possibilidades de redistribuição de renda no capital são 

extraordinariamente limitadas. Embora existam, “dependem de condições políticas 

que permitam aos diretamente interessados exercer maior influência na vida da 

nação” (SINGER, 1981, p. 179, apud STOTZ, 2005, p.57).  
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Ainda segundo o autor, o desenvolvimento do capitalismo no Brasil ocorreu 

de forma periférica e dependente de capitais externos para investimentos, e isso tem 

relações com a pobreza no país. Nesse processo observou-se uma elevada 

concentração de renda, fortalecida por uma política salarial que, historicamente, 

reduziu (e reduz) a renda dos trabalhadores, garantindo elevadas taxas de lucro aos 

capitalistas.  

Em debate semelhante, relacionando pobreza e riqueza, Ferrarini (2008, p. 

62) propõe que as tentativas de compreensão e definição de pobreza precisam ter 

como referência a noção de riqueza construída nos últimos séculos. No contexto do 

capitalismo e do colonialismo, riqueza e desenvolvimento são concebidos como 

crescimento econômico infinito e indiscriminado e a realização do ser humano como 

acesso ao consumo. Com base nessas concepções, a pobreza tem sido 

historicamente conceituada como insuficiência de renda e carência de recursos 

materiais necessários à vida. A opção metodológica por esses aspectos na 

construção de estudos e informações reforça a disseminação da compreensão de 

pobreza a eles restrita, sendo funcional à praticidade de se trabalhar os dados. A 

esse respeito, Demo (2003, p. 373) defende a pobreza de muitos estudos sobre 

pobreza, que escamoteiam o fenômeno, ao privilegiarem a carência material e o uso 

de linhas de pobreza que buscam, forçadamente, diminuir o número de pobres. 

 Nos últimos vinte anos, dois conceitos novos de pobreza surgiram, originando 

um conjunto de medidas e indicadores. O primeiro deles, o de exclusão social, se 

orienta pela dimensão relativa de pobreza, admitindo que sempre haverá exclusão 

com relação a um dado contexto e que a pobreza muda de características em 

determinadas realidades. O segundo conceito, originário do pensamento de Sen 

(2000), considera a pobreza como privação de capacitações básicas. Em sua 

argumentação, reforça a oposição entre riqueza e pobreza, em que pese a 

centralidade conferida à renda, entendida como parte das capacitações a que se 

refere. Segundo o autor, há excelentes razões para se desejar o aumento da renda 

e da riqueza, posto que são meios admiráveis para se alcançar a liberdade 

necessária para conduzir a vida da forma como cada indivíduo a valoriza (SEN, 

op.cit., p. 28). 

 Na perspectiva de Sen, o êxito de uma sociedade deve ser avaliado em 

função das liberdades substantivas, desfrutadas por seus membros. Quanto mais 

liberdade, maior o potencial das pessoas para cuidar de si e influenciar o mundo, 
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aspectos fundamentais para a promoção do desenvolvimento. Sob o discurso da 

cidadania ativa, os indivíduos são convocados a assumir a “condição de agente”. 

Riqueza é a expansão de liberdades e pobreza, sua privação, em decorrência de 

processos inadequados, como a violação de direitos, ou de oportunidades 

inadequadas, como acesso insuficiente a serviços sociais, trabalho e segurança 

econômica e social.  

 Como é possível apreender, estabelece-se a relação entre o acesso à renda e 

o desenvolvimento, com a mediação da liberdade para sua realização. Entretanto, a 

que liberdade se refere e que desenvolvimento preconiza? Conforme esclarece, o 

enfoque na liberdade e na qualidade de vida está em sintonia com a origem da 

economia, logo, remete ao tradicional lema do liberalismo clássico laissez faire, 

laissez passer27, em que a liberdade tem ligação direta com o desenvolvimento 

econômico, o mesmo preconizado no debate de Sen. Também é flagrante a 

influência de seu pensamento na formulação das políticas sociais e, no caso de 

nosso interesse, na Política de Assistência Social contemporânea, que, no âmbito do 

enfrentamento à pobreza, aposta no protagonismo dos sujeitos como forma de 

emancipação ou liberdade. Além disso, é válido lembrar que a noção de pobreza 

adotada tende à sua redução a carências materiais, para as quais a renda é a 

principal solução. 

    Em oposição a essa perspectiva, Silva & Lima (op.cit.,p.22), definem a 

pobreza como fenômeno complexo e multidimensional, com destaque à sua 

determinação estrutural. Nesse sentido, ultrapassa a insuficiência de renda; é 

produto da exploração do trabalho; é desigualdade na produção da riqueza 

socialmente produzida; significa o não acesso a serviços sociais básicos, à 

informação, ao trabalho e à renda digna, é não participação social e política. Em 

aproximação a essa definição, este estudo compreende a pobreza enquanto 

fenômeno multidimensional, que envolve aspectos relativos à saúde, educação, 

habitação, qualidade de vida, exercício de direitos, acesso a bens e serviços, dentre 

outros fatores. Diante disso critérios de classificação que reduzam-na a um nível de 

renda inferior a um patamar pré-estabelecido, tendem à inadequação.  

                                                            
27 Frase de Vincent de Gournay (1712 – 1759), defendia a liberdade nas relações econômicas e 
comerciais, com vistas ao desenvolvimento econômico, sob o crivo do mercado: “Laissez faire, 
laissez passer, lê monde va de lui même” (Deixe fazer, deixe passar, o mundo vai por si mesmo).  
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 Esses critérios, que refletem a compreensão que se tem a respeito da 

pobreza, informam a estruturação e o caráter de políticas públicas e a direção das 

ações de enfrentamento, além de revelarem ou camuflarem a realidade da pobreza. 

Daí parte a importância de parâmetros que se aproximem do real e tornem as 

informações confiáveis e objetivas.  

Apesar do exposto, são legítimos os argumentos de Soares (op.cit., p. 10), 

segundo os quais uma análise verdadeiramente multidimensional é complicada e 

difícil de interpretar e, no caso da pobreza, uma abordagem multidimensional 

acarreta o uso de um indicador unidimensional, porém, composto de muitas 

variáveis. Em conseqüência disso, aos que acreditam na multidimensionalidade da 

pobreza resta a obrigação de trabalhar com índices unidimensionais (SOARES, op. 

cit., p. 10). 

 Mas a discussão aqui empreendida não tem como objetivo construir um 

parâmetro novo e universal de pobreza. Na verdade constata que, embora a 

redução da pobreza com participação das transferências de renda seja ratificada 

pelas avaliações, os critérios utilizados para definir pobreza se referem a um 

determinado conceito que responde ao empoderamento e à inserção no mundo do 

consumo. Consequentemente, os resultados contemplam fragmentos da realidade. 

Ainda que em alguma medida considerem fatores como alimentação, vestuário, 

habitação e acesso a bens e serviços, os diferentes parâmetros privilegiam o fator 

renda ao compor linhas de pobreza. A partir daí são engendradas as respostas à 

problemática em questão. Se a concepção de pobreza é reducionista as respostas 

tendem a ser semelhantes. 

 Uma vez reduzida à dimensão da carência material, a pobreza deixa de ser 

compreendida e enfrentada enquanto expressão da questão social, com 

determinantes relativos ao modo de produção capitalista, observando a negligência 

às suas manifestações. Ser pobre passa a representar o não ter dinheiro, o não 

comprar, quando, na verdade, implica na insatisfação de necessidades sociais, que 

não pode conduzir o indivíduo ao status de sujeito, dotado de autonomia e capaz de 

participar criticamente da sociedade a que pertence. Entretanto, o que são essas 

necessidades? Como podem ser satisfeitas? Que impactos sua satisfação exerce no 

campo da pobreza?   

 Na teoria marxiana, que oferece subsídios ao debate contemporâneo, a 

discussão a respeito das necessidades humanas ou sociais pode ser identificada 
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desde a formulação da teoria do valor, em que o valor de uso satisfaz necessidades 

de produção de mais-valia e valorização do capital. Porém, de forma mais ampla, 

Marx admite a existência de diferentes tipos de necessidades, que se configuram a 

partir dos objetos a que estão dirigidos, classificando-se em bens materiais e 

espirituais, necessidade política, de vida social, de trabalho. Em Teoría de las 

necesidades em Marx (1986), Agnes Heller destaca que, embora trate do tema, 

Marx não apresenta, em sua obra, uma definição objetiva acerca de necessidade, 

nem indica o que pode ser entendido como tal. Entretanto, o que fica clara é a 

compreensão das necessidades como historicamente construídas e dependentes da 

tradição e da cultura em seu surgimento.  

 Como adverte, o conceito de necessidade já era utilizado nos debates da 

economia política clássica, porém, estreitamente relacionado à dimensão 

econômica, considerada central e indiscutivelmente superior. É apenas com os 

Manuscritos Econômico-Filosóficos, de 1844, que a necessidade ultrapassa a 

perspectiva reducionista, definida como alienação capitalista das necessidades. 

Uma perspectiva segundo a qual o fim da produção não é a satisfação de 

necessidades, mas a valorização do capital, e em que a necessidade só aparece no 

mercado, sob a forma de demanda solvente. Segundo a autora, as categorias 

marxianas de necessidades não são, em geral, categorias econômicas, mas 

categorias extraeconômicas e histórico-filosóficas, antropológicas de valor, não 

suscetíveis a definições dentro do sistema econômico (HELLER, op.cit., p. 25).  

 No campo histórico-filosófico-antropológico, Heller aponta duas categorias de 

necessidades: naturais e socialmente determinadas, equivalentes a necessidades 

físicas (ou necessárias) e sociais, respectivamente. A necessidade física refere-se à 

necessidade biológica, àquilo que garante a conservação de condições vitais, porém 

em sentido distinto das necessidades animais, visto que as necessidades humanas 

são mais amplas e complexas e têm conteúdo social (PEREIRA, op. cti., p. 58). 

Diferentemente dos animais, cujas necessidades vêm dadas pela natureza, o 

homem cria o objeto de sua necessidade e os meios para satisfazê-la (PEREIRA, 

apud. HELLER, op. cit., p. 59).  

 Na sociedade burguesa, as necessidades humanas estariam reduzidas ao 

nível da sobrevivência. Nesse sentido, Marx considera que o operário é visto apenas 

como animal de trabalho, como uma rês reduzida às mais estritas necessidades 

corporais, cuja satisfação acontece via trabalho. O salário responderia pela 
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subsistência do operário durante o trabalho e pela alimentação de sua família, de 

modo a evitar a extinção da raça dos operários. A condição de operário garante ao 

homem a subsistência enquanto sujeito físico. Diz Marx (1978):  

 
Na medida em que ele (o capitalista) reduz a necessidade do operário ao 
mais necessário e lastimável sustento da vida física e a sua atividade ao 
movimento mecânico mais abstrato, (...) o homem não tem nenhuma outra 
necessidade, nem de atividade, nem de fruição; (...) ele faz do operário um 
ser insensível e sem necessidades.  
 
 

 Ao contrário da proposição capitalista, Marx nos Grundisse, defende que as 

necessidades necessárias são historicamente construídas e se estabelecem para 

além da necessidade de sobrevivência. A cultura, a moral e a tradição são 

determinantes para seu surgimento e sua satisfação é parte constitutiva da vida 

normal28 dos homens pertencentes a uma determinada classe de uma determinada 

sociedade. Tudo o que serve para satisfação dessas necessidades é definido como 

meio necessário para a sobrevivência, considerando tempo e classe. Sob influência 

desses elementos, as necessidades materiais são engendradas e satisfeitas no 

chamado reino da produção material, já as necessárias, individuais, não 

proporcionam dinheiro, logo, não podem ser satisfeitas nesse universo. Seriam, por 

conseqüência, livres, caracterizando o reino da liberdade.  

 Ao tratar do conceito filosófico de necessidade em Marx, Heller aponta para a 

correlação estabelecida entre a necessidade do homem e o objeto da necessidade, 

a partir da qual a necessidade se refere a um objeto material ou atividade concreta. 

Os objetos determinam as necessidades e estas o determinam, no contexto da 

produção, responsável por tecer novas necessidades.  

 
En efecto, también la producción que crea neuvas necesidades se 
encuentra em correlación con las ya presentes: la diversa conformación de 
la vida material depende em cada caso, naturalmente, de las necesidades 
ya desarrolladas, y tanto la creación como la satisfacción de estas 
necesidades es de suyo um proceso histórico (HELLER, op. cit., p. 43).  
 
 

 Como destaca a autora, o mundo, em sua totalidade, constitui um mundo 

objetivo, onde toda relação e todo produto social é objetivação do homem. O objeto 

mais elevado da necessidade humana é o outro homem. No capitalismo isso se 

traduz numa relação anti-ética fundamental, que consiste na apropriação privada do 
                                                            
28 Normal em relação a um determinado nível da divisão do trabalho. 
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excedente do trabalho humano. O homem não é fim, mas meio, instrumento para a 

exploração de necessidades. Na discussão marxiana a esse respeito, duas 

categorias são formuladas: trabalho e trabalho estranhado. Enquanto o primeiro é 

fundante do ser social, o segundo esgota as condições de desenvolvimento positivo 

do homem, posto que prevê a apropriação do objeto do trabalho por outro homem 

oposto e estranho. Em conseqüência da alienação capitalista, as relações entre os 

homens e suas necessidades são reificadas.  

 Na análise de Heller (op. cit., p. 80), o conceito de necessidade é trabalhado 

por Marx em diversos sentidos, sendo o de maior relevância o de necessidades 

socialmente produzidas, referentes a homens particulares que, em virtude de seu 

caráter humano, não constituem categoria de valor. Outro termo, utilizado em menor 

freqüência, é o de necessidade social, categoria de valor positivo. Ao contrário das 

necessidades de cunho individual, esta última se refere ao comunismo, ao homem 

socializado. Uma terceira interpretação identifica as necessidades sociais com a 

propriedade material em uma dada sociedade ou classe, sendo a necessidade o 

elemento que regula o princípio da demanda, condicionado pela relação das 

distintas classes entre si e sua posição econômica. Referida à demanda, constitui-se 

como aparência, deixando de expressar as necessidades reais, correspondentes ao 

conteúdo empírico das necessidades necessárias. Na quarta e última abordagem 

acerca do tema, Marx propõe a acepção de satisfação social das necessidades, 

destacando, em interpretação que foge à esfera econômica, que os homens 

possuem não apenas necessidades produzidas socialmente, mas necessidades 

unicamente suscetíveis de satisfação mediante a criação de instituições sociais a 

elas dirigidas. Nesse sentido, Heller indica dentre essas instituições as de educação 

e saúde pública, que respondem pela satisfação da necessidade de aprendizado e 

instrução e de proteção à saúde, respectivamente.  

 Em se tratando da satisfação de necessidades, Marx estabelece um paralelo 

entre o reino da necessidade e o reino da liberdade, admitindo que no primeiro o 

homem encontra-se alienado, submetido à venda de sua força de trabalho, em 

virtude da existência de necessidades a serem satisfeitas. Para alcançar a liberdade, 

faz-se pré-requisito a superação das necessidades de sobrevivência, o que levaria o 

homem a ultrapassar a alienação e os limites das necessidades práticas, de modo a 

buscar a satisfação daquelas de caráter espiritual, sempre renováveis. Para o autor, 

a busca pela satisfação das necessidades conduz à produção dos meios para tal e à 
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conformação de novas necessidades, constituindo o chamado primeiro ato histórico. 

Antes de qualquer outra coisa o homem busca sua sobrevivência – o que envolve 

comida, bebida, abrigo, vestuário – e, após sua satisfação, novas necessidades 

mais complexas surgem e, com elas, novas relações sociais.  

 Na concepção marxista, a satisfação das necessidades do homem encontra 

na libertação seu mecanismo fundamental, viabilizada quando este tem suas 

necessidades fundamentais satisfeitas em quantidade e qualidade perfeitas. E essa 

libertação consiste num fato histórico, não intelectual, provocado pelo progresso e 

por condições históricas cujos diferentes estágios de desenvolvimento provocam a 

substância, o sujeito, a consciência de si e a crítica pura.  

 
É possível conseguir a libertação real só no mundo real e por meios reais, a 
escravatura não pode ser abolida sem a máquina a vapor e o tear 
mecânico, a servidão não pode ser abolida sem a agricultura melhorada, e, 
em geral, o povo não pode ser libertado enquanto eles não tiverem 
condição de obter comida e bebida, moradia e vestuário em qualidade e 
quantidade adequada. Libertação é um ato histórico e não mental, e é 
produzido por condições históricas, indústria, comércio, agricultura, 
intercurso (MARX & ENGELS, 1976, p. 44).  
 
 
 

 Do ponto de vista materialista-histórico, para se atingir a libertação é preciso 

revolucionar o mundo existente, atacar e transformar praticamente o estado de 

coisas que encontra (MARX & ENGELS, 2001, p.7). A autolibertação humana se 

procura realizar sob a forma da emancipação política e toda a emancipação é uma 

restituição do mundo humano e das relações humanas ao próprio homem. Em seu 

caráter político, a emancipação29, para Marx, representa a redução do homem a 

membro da sociedade civil, indivíduo independente e egoísta e, também, a cidadão 

moral. A emancipação humana, por sua vez, só pode ser atingida de forma plena 

quando o homem real e individual, na sua vida empírica, no trabalho e nas suas 

relações individuais, torna-se um ser genérico, que reconheça e organize suas 

próprias forças (MARX & ENGELS, 1991, p.30).  

 Na leitura helleriana da obra de Marx, as necessidades podem ser definidas 

como desejos, de caráter individual, e carências, compreendidas como 

necessidades sócio-políticas. Os desejos manifestam a relação psicológico-

emocional e subjetiva entre o homem e a necessidade, já as carências se referem 

                                                            
29 Obra do proletariado. 
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ao tipo de necessidade coletiva que a sociedade atribui aos seus representantes, na 

perspectiva da esfera política. Denominadas necessidades radicais (não-alienadas), 

caracterizam-se como não-quantitativas, pela impossibilidade de satisfação em um 

mundo baseado na subordinação e superordenação, e por conduzirem os homens a 

idéias e práticas de supressão desses elementos.  

 Admite, ainda, a existência de necessidades necessárias à vida, não apenas 

dirigidas à mera sobrevivência, mas produto histórico. Nelas se incluem os 

elementos culturais e morais de um povo. Conforme adverte, embora tais 

necessidades não se refiram exclusivamente à dimensão material, possuem caráter 

crescente, geradas a partir da produção material (HELLER, 1998, p. 35). 

Inicialmente tecidas no campo do supérfluo, adquirem, sob determinantes da 

produção, o status de necessidades necessárias à vida dos sujeitos. 

 No momento inicial de sua análise, Heller, assim como Marx, acreditava na 

atuação do proletariado, enquanto sujeito coletivo, cuja luta pelas necessidades 

radicais levaria à superação do sistema capitalista. Após revisão conceitual, a autora 

se posiciona em favor da insatisfação das necessidades na sociedade atual, 

denominada sociedade insatisfeita. Contraditoriamente, essa insatisfação constitui a 

garantia de sua própria sobrevivência, pois a satisfação completa inviabilizaria a 

reprodução, ocasionando estagnação e o esgotamento de seu sistema regulador. 

Em face dessa realidade, obscurecem-se as possibilidades de realização de uma 

nova sociedade por meio da revolução radical e total, creditada à ação dos sujeitos 

coletivos. O que se torna palpável é que esses sujeitos empreendam tentativas de 

diminuir a distância entre as necessidades e a possibilidade de sua satisfação. O 

mercado, operando na distribuição quantitativa, e a redistribuição compõem 

estratégias para a satisfação de necessidades (HELLER, 1996, p. 111).  

 Segundo argumenta, com base no debate marxista, as necessidades 

vivenciam um processo de empobrecimento no capitalismo, em que pese sua 

redução e homogeneização. Nesse sentido afirma: 

 
A necessidade do ter é a que se reduzem todas as necessidades e as 
converte em homogêneas. Para as classes dominantes, esse ter é 
possessão efetiva, consiste na necessidade dirigida à possessão da 
propriedade e de dinheiro em medida cada vez maior. A necessidade do ter 
do trabalhador, pelo contrário, afeta sua mera sobrevivência (HELLER, 
op.cit.). 
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 No capitalismo, a estrutura das necessidades, embora sejam específicas de 

cada cultura e sociedade, é, pois, subordinada à lógica do sistema de produção de 

mercadorias. Desse modo, estabelece-se a redução das necessidades à posse, 

numa perspectiva em que predominam relações de interesse e supervalorização da 

dimensão material e suas carências. 

 A questão das necessidades está presente, também, no debate 

contemporâneo, ganhando visibilidade a partir de estudos de abrangência 

internacional, como os de Doyal & Gough, problematizados por Potyara Pereira. De 

acordo com Pereira (op. cit., p. 38), a temática das necessidades humanas ainda 

observa imprecisões e ambigüidades no âmbito da literatura acadêmica, política e 

moral, o que determina conotações amplas, relativas e genéricas que dificultam a 

identificação de conteúdos, contornos e particularidades do conceito e sua utilização 

coerente no campo das políticas sociais. Daí a importância de uma definição 

conceitual, posto que a inespecificidade das necessidades conforma intervenções 

confusas e voluntaristas que não concretizam direitos.  

 A autora aponta que as abordagens sobre o tema encontram-se subdivididas 

em, ao menos, duas correntes: uma que rejeita a generalização das necessidades 

humanas básicas e sua identificação objetiva e outra que as compreende como 

generalizáveis e como fenômenos objetivos. A primeira perspectiva, de feições 

neoliberais e neoconservadoras, tende ao subjetivismo e ao relativismo, partindo do 

entendimento de que se não há necessidades comuns e coletivas que prescindam 

da intervenção pública, o que existe, na verdade são preferências, interesses e 

desejos individuais e subjetivos, cuja satisfação só acontece de maneira satisfatória 

através do mercado. Há, ainda, concepções que se baseiam em aspectos somáticos 

e psicológicos dos indivíduos, particularizando seus carecimentos.  

 Na contramão do debate relativista e neoconservador, Doyal e Gough (1991) 

se posicionam em favor da existência de necessidades básicas comuns a todos os 

seres humanos, independentemente de tempo, espaço e cultura. Sob esse ponto de 

vista, o que pode variar são as formas de satisfação, não as necessidades. Para os 

autores, existe um consenso moral em diferentes visões de mundo de que uma vida 

humana digna só é possível se determinadas necessidades fundamentais, comum a 

todos os homens, forem atendidas. E seu atendimento está apartado do mercado, 

posto que não se caracterizam como preferências, aspirações ou desejos 

particulares (wants), requerendo, então, ações estatais na sua conformação. Com o 
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objetivo de tornar claro o conceito e a dimensão de necessidades básicas, Doyal e 

Gough fazem a diferenciação entre necessidades básicas, necessidades não-

básicas e aspirações, preferências ou desejos (wants). Nesse sentido, o que difere 

as necessidades básicas das demais categorias é o fato de que sua satisfação 

inadequada acarreta sérios prejuízos à vida material dos homens e de sua atuação 

como sujeitos informados e críticos. Prejuízos que a insatisfação de wants, por 

exemplo, não causa aos indivíduos. Como sérios prejuízos são compreendidos os 

impactos negativos cruciais que impedem ou põem em sério risco a possibilidade 

objetiva dos seres humanos de viver física e socialmente em condições de poder 

expressar a sua capacidade de participação ativa e crítica. São, portanto, danos 

cujos efeitos nocivos independem da vontade de quem os padece e do lugar ou da 

cultura em que se verificam (PEREIRA, op. cit., p. 67).  

 Ao atestar a objetividade e universalidade das necessidades sociais a partir 

de sua independência de preferências individuais e da ocorrência de prejuízos 

comuns a todos em virtude de sua satisfação inadequada, os autores definem dois 

conjuntos de necessidades básicas: objetivas e universais, que devem ser satisfeitas 

concomitantemente para que os seres humanos possam se constituir como tais e 

realizar seus objetivos. Trata-se de saúde física e autonomia, necessidades 

classificadas como pré-condições para se atingir objetivos universais de participação 

social e, ainda, a libertação humana de quaisquer formas de opressão, incluindo a 

pobreza.  

 A saúde física, enquanto necessidade básica, é essencial à vida humana, é 

universal e natural. Entretanto, os homens devem ser considerados para além de 

sua condição biológica, uma vez que sua origem, na perspectiva de Marx, é 

determinada pela intencionalidade de sua atividade, o que os difere dos demais 

seres vivos. Com esse propósito, a autonomia é acrescentada ao conjunto de 

necessidades básicas dos homens, correspondendo, segundo Pereira (op.cit., p. 70) 

à capacidade de o indivíduo eleger objetivos e crenças, de valorá-los com 

discernimentos e de pô-los em prática sem opressões. De maneira pertinente, a 

autora esclarece que autonomia não se refere à auto-suficiência dos indivíduos 

frente a instituições coletivas ou ausência de constrangimentos sobre preferências 

individuais, como propagam os liberais. Mas relaciona-se à defesa da democracia 

como recurso que livra os indivíduos das opressões sobre suas liberdades (de 

escolha e de ação), da miséria e do desamparo.  
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 Ainda no que se refere à autonomia, Doyal e Gough a relacionam à 

possibilidade de os homens se sentirem responsáveis por suas decisões e atos, 

atribuindo a ela dois sentidos: de agência30, condição prévia para o indivíduo 

considerar-se a si mesmo ou ser considerado por outro como capaz de agir e ser 

responsável por sua ação31; crítica, compreendida como um estágio mais avançado 

de autonomia, que deve estar ao alcance de todos, implica na capacidade de as 

pessoas saberem eleger e avaliar informações com vistas à ação e, além disso, 

criticar e, se necessário, mudar as regras e práticas da cultura a que pertencem 

(PEREIRA, op.cit.,p. 74).  

 Ao assumir participação e libertação como princípios fundamentais, a teoria 

das necessidades humanas básicas preconiza a realização da saúde física e da 

autonomia num contexto coletivo, envolvendo poder público e sociedade. Desse 

modo, como destaca a autora, ambas devem ser o alvo primordial de políticas 

públicas, com vistas à concretização e à garantia fundamental de todos de terem 

suas necessidades básicas atendidas e otimizadas.  

 No que se refere ao oferecimento de respostas às necessidades sociais, 

estão implicados os satisfers ou satisfadores, que para Doyal e Gough (op. cit.), se 

referem a bens, serviços, atividades, relações, medidas e políticas não uniformes, 

cuja utilização pode acontecer em maior ou menor extensão. Sob essa orientação, 

são divididos em satisfadores universais e específicos. Os universais são aqueles 

capazes de contribuir para a melhoria da saúde física e da autonomia dos homens, 

em qualquer contexto, de modo a viabilizar ao máximo sua participação nas suas 

formas de vida e culturas. Em complementação estão os satisfadores específicos, 

afirmados em quando os universais são insuficientes diante de necessidades 

específicas, como de grupos e locais determinados. Desse modo, atuam 

melhorando as condições de vida e cidadania de pessoas em situações sociais 

particulares, como é o caso das minorias.  

                                                            
30 Que pode ser compreendida como capacidade de agir.  
30 A autonomia de agência é prejudicada se houver déficits nos seguintes atributos: saúde mental 
(incapacidade extrema e prolongada de ação racional); habilidade cognitiva (difícil compreensão e 
interpretação racional de regras); e oportunidade de participação (inexistência de meios objetivos 
para o exercício de papéis sociais e culturais) (GOUGH, 1998, apud, PEREIRA, op.cit.,p. 71). 
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 Em nosso entendimento, autonomia se refere à liberdade frente a opressões 

e outros elementos que limitam a capacidade crítica e decisória dos sujeitos, bem 

como sua reprodução em patamares dignos. Nesse sentido, implica em processos 

de participação social e política, no acesso a bens e serviços sociais e no pleno 

exercício de direitos, num contexto de necessidades sociais atendidas. O 

desenvolvimento de políticas sociais comprometidas com esses aspectos faz-se 

fundamental à construção da autonomia dos sujeitos, numa perspectiva coletiva. 

Entretanto, a programática neoliberal inviabiliza a conformação dessas políticas, ao 

impor o reducionismo de seu alcance e estrutura e do próprio Estado, condutor 

privilegiado de suas ações.  

 Como exemplo, há a expansão dos programas de transferência de renda que, 

sob essa inspiração, voltados ao enfrentamento da pobreza. Embora reduzindo-a à 

carência material e à necessidade de renda, esses programas se propõem a 

combater a pobreza, de modo a emancipar seus beneficiários. Nesse caso, cabe 

questionar como é possível que isso ocorra numa realidade completamente adversa 

a essa emancipação, que, para nós, implica em liberdade frente a opressões. E uma 

liberdade distinta daquela pretendida por Sen, que, ao que parece, informa as ações 

da política social contemporânea, em especial quando se trata da transferência 

condicionada de renda. 

 No cenário brasileiro, o enfrentamento à pobreza via transferência de renda 

conta com um expoente de peso: o Programa Bolsa Família (PBF), voltado a 

famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, sob critério de renda definido 

pelo MDS. Considerando sua centralidade no âmbito do combate à pobreza no país, 

bem como sua proposta de atuação baseada no acesso a renda, direitos e 

emancipação dos sujeitos, nosso interesse de estudo recai sobre o PBF. Nesse 

sentido, este estudo busca captar que noção de pobreza orienta seu 

desenvolvimento e que condições de emancipação o Programa cria para seus 

beneficiários. Finalmente, admite que para serem efetivas, estas condições 

requerem um processamento a partir da concepção ampliada de pobreza, que 

ultrapasse a dimensão da carência material, atingindo o universo de necessidades 

sociais implicadas no fenômeno, como é o caso do acesso e exercício de direitos e 

do controle social, fundamentais à emancipação.  
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2.3. O perfil da pobreza no Brasil contemporâneo. 

 
 Dotada de caráter multidimensional, a pobreza se expressa de forma 

diversificada entre estruturas sociais e populações, considerando a incidência de 

determinantes históricos. A despeito das dificuldades em delimitar um conceito 

universal do fenômeno, uma definição que melhor se aproxime de seu significado, 

pressupõe o reconhecimento de sua complexidade, relacionando-a não apenas à 

destituição material, de renda, mas à destituição de direitos e condições dignas de 

vida, bem como à insatisfação de necessidades sociais. Sob essa perspectiva, será 

discutido agora o perfil da pobreza no Brasil, caracterizando suas manifestações 

segundo territórios e grupos populacionais e, ainda, as interfaces estabelecidas com 

aspectos relativos ao desenvolvimento humano. 

    Na contemporaneidade, estudos recentes32 têm se dedicado ao debate da 

pobreza e seu enfrentamento no país, o que contribui, sobremaneira, para o debate 

acerca do tema e para a formulação de estratégias de enfrentamento. Promovidas 

pelo Estado, organismos internacionais ou entidades da sociedade civil, essas 

iniciativas buscam demonstrar não apenas as ocorrências de pobreza no tempo e no 

espaço, mas suas repercussões na vida dos sujeitos, em que pese o acesso à 

renda, educação, habitação, saneamento, saúde, e trabalho. A seguir, serão 

expostos os dados que caracterizam o perfil da pobreza no país. 

 De acordo com o último censo demográfico, realizado em 2010 pelo IBGE, a 

pobreza no Brasil ocorre com maior incidência entre os municípios de porte médio 

(10 mil a 50 mil habitantes), independentemente do indicador utilizado. Enquanto a 

proporção de pessoas que viviam com até R$ 70 de rendimento domiciliar per capita 

chegava, em média, a 6,3% no Brasil, nos municípios de 10 mil a 20 mil habitantes 

esse percentual atingia o dobro (13,7%), com metade da população vivendo com até 

½ salário mínimo per capita. Já nas cidades com população superior a 500 mil 

habitantes, menos de 2% viviam com até R$ 70 per capita e cerca de ¼ das 

pessoas vivia com até ½ salário mínimo de rendimento domiciliar per capita. Como 

demonstra a publicação, do total de quase 16 milhões de pessoas com rendimento e 

                                                            
32 IPEA (2010, 2011); OSORIO (2011); LEICHSENRING (2010); STICOVSKY (2010); SILVA 
(2010,2008,2007,2006); SOARES (2009); MAURIEL (2008); MOTA (2008); FERRARINI (2008); 
STEIN (2008). 
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residentes em domicílios com saneamento inadequado, mais de 70% tinham 

rendimento domiciliar per capita de até ½ salário mínimo. Esse percentual guarda 

diferenças significativas entre os portes populacionais, variando de 59,2% nos 

municípios menores a quase 77% nos municípios de 20 mil a 100 mil habitantes. 

 Os dados preliminares do Censo 2010, divulgados em Nota do MDS (2011), 

indicam que o contingente de pessoas em extrema pobreza no Brasil totaliza 16,27 

milhões, o que representa 8,5% da população total. A maior concentração se dá nas 

áreas urbanas, que registram 53,3% e concentram 84,4% da população total, 

enquanto que nas áreas rurais, embora possuam apenas 15,6% da população 

brasileira, dentre as pessoas em extrema pobreza, elas representam pouco menos 

da metade (46,7%).  

 
Fonte: IBGE. Universo preliminar do Censo Demográfico 2010.  
Elaboração: MDS. 
 

 Como se observa, a maior concentração de pessoas extremamente pobres 

está nas regiões Norte e Nordeste, que registram 56,4% e 52,5% de incidência, 

respectivamente. No caso do Nordeste, a pesquisa revela, ainda, que a extrema 

pobreza atinge um total de 9,61 milhões de pessoas, ou seja, 59,1% da população 

extremamente pobre do país, sendo 56,4% no campo e 43,6% em áreas urbanas. A 

situação é mais acentuada no meio rural. De um total de 29,83 milhões de 
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brasileiros residentes no campo, praticamente um em cada quatro se encontra em 

extrema pobreza (25,5%), totalizando 7,59 milhões de pessoas.  

 Como demonstra o panorama das taxas de pobreza absoluta e extrema33 

segundo regiões do país, produzido pelo IPEA (2011), a liderança do Nordeste no 

quanto à ocorrência de pobreza não é uma particularidade do momento atual.  
 

 
 

Gráfico 04: Taxas de pobreza absoluta e extrema nas grandes regiões em 1995 e 2008*  
 

 
 Fonte: IBGE - PNAD (Elaboração Ipea).  
 *(em %) 
 

 Mesmo apresentando queda de 28,8% na taxa de pobreza absoluta e 40,4% 

na de pobreza extrema, a Região Nordeste lidera as taxas de pobreza no país, em 

ambas as modalidades. Na análise do gráfico, é possível, ainda, estabelecer um 

paralelo entre a redução da pobreza no Brasil e a expansão dos PTRs. Em 2008, 

período em que se registram os menores índices no país, a estratégia da 

transferência de renda, em especial o PBF, estava em plena expansão, enquanto 

que em 1995 a estratégia era incipiente e pouco consolidada. 

                                                            
33 As linhas de pobreza absoluta e extrema foram estabelecidas pelo critério de rendimento médio 
domiciliar per capita, respectivamente, de até meio salário mínimo mensal e de até um quarto de 
salário mínimo mensal. 
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 No que se refere à distribuição da pobreza, segundo sexo, o Censo 2010, 

revela que ocorre de forma homogênea entre homens e mulheres, com “leve 

superioridade da presença feminina (50,5% contra 49,5%)”. As diferenças se 

acentuam quando se observa a situação do domicílio separadamente. Enquanto nas 

áreas urbanas o maior número é de mulheres pobres (52,6%), nas áreas rurais a 

participação masculina é superior (51,9%):  

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 01: Distribuição da população em extrema pobreza por sexo segundo Grandes 
Regiões e situação do domicílio. 

 

 
 
 Em se tratando de cor ou raça, a pobreza incide com maior freqüência entre 

pretos e pardos (70,8%). De acordo com os dados, o percentual de extrema pobreza 

entre os que se declararam brancos foi de 4,7%, amarelos 8,6% e pretos e pardos, 
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somados, 11,9% (10,0% e 12,2%, respectivamente). Chama a atenção, também, a 

ocorrência entre os indígenas: num universo de 817.963 pessoas no país, 326.375 

se encontram em extrema pobreza, representando praticamente quatro em cada dez 

indígenas (39,9%).  

 No que diz respeito à faixa etária, o Censo 2010 aponta que entre os 

extremamente pobres, cerca da metade se encontra com idade até 19 anos (50,9%), 

o que evidencia a necessidade de implementação de políticas sociais voltadas para 

a população mais jovem. As crianças até 14 anos representam cerca de quatro em 

cada dez indivíduos em extrema pobreza no Brasil (39,9%), apresentando padrões 

de distribuição aproximados entre as áreas urbanas e rurais (39,0% e 41,0%, 

respectivamente). No Sudeste, uma em cada oito pessoas nessa condição tem 60 

anos ou mais (12,8%) o que representa um percentual bastante superior à média 

nacional de 5,1%: 

 
Tabela 02: Distribuição da população em extrema pobreza por faixa etária segundo 

Grandes Regiões e situação do domicílio. 
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Em publicação acerca das mudanças recentes na pobreza brasileira, o IPEA 

(op.cit.), demonstra a diminuição da pobreza no país. A população nas faixas de 

renda extremamente pobre, pobre, e vulnerável34 decresceu em tamanho absoluto. 

O estrato pobre foi o que mais se reduziu em número de pessoas, mas a maior 

redução relativa foi a dos extremamente pobres. Segundo o estudo, essa diminuição 

implica em mobilidade ascendente: de 2004 a 2009, ao menos 18,3 milhões de 

pessoas tornaram-se não pobres, ascendendo para a faixa de um salário mínimo per 

capita, que aumentou 26,6 milhões. Os outros 8,3 milhões representam a diferença 

entre os totais de população. Entretanto, considerando-se que nem todos os 

nascidos no período eram não pobres, parte da diferença é constituída por pessoas 

que ascenderam e foram substituídas nos estratos de baixa renda por não pobres 

que descenderam. 

 Outra mudança no perfil da pobreza no Brasil é observada na composição da 

renda média dos estratos pobre e extremamente pobre. O aumento real do salário 

mínimo garantiu que famílias com pessoas que o recebem como renda do trabalho, 

da previdência ou assistência social ficassem entre as pobres ou entre as 

vulneráveis, fazendo cair a participação das fontes de renda de valor igual ou 

superior ao mínimo para a média dos extremamente pobres. Em 2009, a presença 

de um recebedor de salário mínimo em família extremamente pobre foi praticamente 

improvável.  

No caso da renda do núcleo remanescente de extremamente pobres, 

observa-se que passou a ser quase integralmente composta pela renda do trabalho 

remunerado a menos de um salário mínimo e pelas transferências do PBF, que de 

2004 a 2009, passam de 15% a 39% da média do estrato. As transferências em 

questão também compareceram de forma significativa na composição da renda dos 

pobres e, embora seu peso na renda média dos vulneráveis tenha sido pequeno em 

função da disparidade entre a média do estrato e a dos benefícios, podem ter sido a 

razão da ascensão de famílias pobres com outras fontes de renda ao estrato 

vulnerável. 

                                                            
34 Em 2009, pessoas com rendimentos até R$ 67 mensais; entre R$ 67 e R$ 134; e entre R$ 134 e 
R$ 465, compunham o universo da extrema pobreza, pobreza e vulnerabilidade à pobreza, conforme 
definição de Osorio (et.al.), 2011. 
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No âmbito do acesso à educação, outro estudo do IPEA35 sinaliza o aumento, 

ainda que pequeno, da escolaridade média entre brasileiros com idade de 15 a 64 

anos, com maior concentração entre pobres e extremamente pobres. Entretanto, os 

índices relativos à educação entre essa população ainda é bastante inferior aos 

demais estratos considerados (vulneráveis e não pobres), especialmente quando 

comparados à parcela da população que não vive em situação de pobreza, como 

permite concluir a análise dos dados abaixo. 
 

 

 

 
Tabela 03: Escolaridade e analfabetismo da população de 15 a 64 anos por estratos de 

renda domiciliar per capita – Brasil (2004 e 2009) 
 
 

 

 Com base em critérios de adequação relativos à ocupação da moradia36, 

Osorio (et.al.), demonstram que no período 2004-2009, a porcentagem da população 

brasileira ocupando moradias de forma adequada praticamente não registrou 

alterações, ficando em torno de 83%, com mudanças pequenas, porém mais 

expressivas entre a população extremamente pobre, que registram maior percentual 

de acesso à casa própria em relação aos dados nacionais. Apesar disso, o 

                                                            
35 Cf.: Osorio (et.al) 2011. 
36 A ocupação é considerada adequada se houver propriedade do lote e da edificação (quitada) ou se 
o imóvel for financiado ou alugado, quando o valor gasto com a prestação ou com o aluguel for 
inferior a 1/3 da renda domiciliar. É inadequada a ocupação por cessão por terceiros; a posse do 
imóvel, mas não do lote, que pode caracterizar loteamentos irregulares ou invasões; e prestações e 
aluguéis que consumam mais de 1/3 da renda domiciliar. 
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percentual da posse do lote onde está localizado o domicílio é inferior. Segundo o 

estudo, imóveis financiados são mais freqüentes entre os vulneráveis e os não 

pobres, da mesma forma que os alugados, embora o aluguel também seja uma 

forma de ocupação relevante nos dois estratos pobres. Os pesos da prestação e do 

aluguel na renda domiciliar subiram de 2004 para 2009 e, segundo os dados, as 

famílias extremamente pobres em imóveis alugados gastaram em média mais do 

que sua renda em aluguéis. 

 

 

 

 

 
Tabela 04: Indicadores da condição de ocupação dos domicílios pelas famílias por 

estratos de renda domiciliar per capita – Brasil (2004 e 2009) 
(Em % das famílias) 

 

 

 A partir de indicadores que refletem a adequação do domicílio do ponto de 

vista da estrutura e do total de residentes37, os autores afirmam ter havido melhorias 

entre os pobres, extremamente pobres, vulneráveis e não pobres. 

 
Tabela 05: Indicadores da qualidade dos domicílios por estratos de renda domiciliar 

per capita – Brasil (2004 e 2009) 
                                                            
37  Paredes e telhado feitos de materiais duráveis; existência de canalização interna de água e 
banheiro exclusivo; densidade habitacional igual ou inferior a três habitantes por dormitório. 
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(Em % das famílias) 

 

 
No que se refere às condições de saneamento o estudo considera como 

adequação o acesso à água e a banheiro com escoadouro de esgoto adequado e a 

disponibilidade de serviços públicos de distribuição de água, escoamento de esgoto 

e coleta de lixo. Nesse sentido, a maior parte das famílias tem acesso à água na 

propriedade, mas nem sempre via rede geral de distribuição, supostamente tratada e 

adequada ao consumo humano, como destacam os autores. A maior parte das 

famílias tem acesso a um banheiro, mas, para 24,5%, com esgotamento 

inadequado. 

 
Tabela 06: Indicadores do saneamento dos domicílios por estratos de renda domiciliar 

per capita – Brasil (2004 e 2009)  
(em % das famílias) 
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 No período de 2004 a 2009, os índices de consumo das famílias em situação 

de pobreza sofreram ampliação, sob influência dos aumentos reais do salário 

mínimo e das transferências de renda. As aquisições abordadas por Osorio (op.cit.) 

se referem a serviços de comunicação (telefone fixo e móvel) e bens de consumo 

duráveis (fogão, rádio, televisão, geladeira, lava roupas e computador). Com 

exceção do fogão, considerado praticamente universal, e do rádio, que, embora 

popular não desperta mais tanto interesse da população, o estudo aponta a 

elevação do consumo dos demais bens.  

 

 

 

 
Tabela 07: Indicadores da presença de bens de consumo duráveis por estratos de 

renda domiciliar per capita – Brasil (2004 e 2009) 
(em % das famílias) 

 

 
 

No caso do acesso a telefone fixo ou celular, as famílias abordadas 

(extremamente pobres, pobres, vulneráveis e não pobres) ampliaram o consumo, 

que em 2004 atingia 64,8% das famílias e em 2009 chegou a 84%.  

 Como é possível concluir após apresentação sucinta do perfil da pobreza no 

Brasil, o fenômeno se manifesta de forma heterogênea no território nacional, num 

contexto de desigualdades regionais, de gênero, de renda e de acesso a bens e 

serviços sociais. Dentre suas principais feições está a ocorrência privilegiada em 

aéreas rurais, no Nordeste brasileiro e entre a população preta e parda; e o acesso à 
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renda em patamares mínimos, considerando  que 8,5% dos brasileiros se 

encontram em situação de extrema pobreza. Os sujeitos em questão sobrevivem 

mensalmente com até R$ 70,00 per capita, em domicílios com os maiores índices de 

inadequação no que se refere à estrutura e saneamento básico, apresentando os 

piores níveis de acesso à educação, apesar de melhoria recente. A despeito dessa 

realidade, esses sujeitos apresentam índices cada vez maiores de consumo de bens 

materiais.  

 Ao assumir diferentes faces, fica claro, pois, a impossibilidade de se pensar e 

conceber a pobreza do ponto de vista unidimensional. As intervenções a ela 

direcionadas devem considerar não apenas a complexidade de suas manifestações, 

mas a complexidade de suas determinações, tecidas ao longo da história, em 

condições sociais, políticas e econômicas distintas. Nesse sentido, a ordem do dia é 

que as ações, programas e projetos voltados ao enfrentamento da pobreza 

considerem-na de forma ampliada e política, no bojo da sociedade capitalista, sob 

pena de tornarem-se insuficientes e incoerentes quando do contrário. 
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CAPÍTULO 3: TRANSFERÊNCIA DE RENDA NO ENFRENTAMENTO À 
POBREZA: A EXPERIÊNCIA DO BOLSA FAMÍLIA. 
 

3.1. Programa Bolsa Família: uma breve apresentação. 
 

 Criado em outubro de 2003 pela Medida Provisória N° 132, convertida com 

alterações na Lei nº 10.836 de 2004, e regulamentado em setembro do mesmo ano 

pelo Decreto nº 5.209, o PBF pertence à estratégia Fome Zero de combate à fome e 

à pobreza, lançada em 2003, no primeiro mandato do Governo Lula, com o objetivo 

de assegurar o direito humano à alimentação adequada, promovendo a segurança 

alimentar e nutricional e contribuindo para a conquista da cidadania pela população 

mais vulnerável à fome. De acordo com Silva (et.al., 2010), integra o chamado 

quinto momento histórico do desenvolvimento da transferência de renda no Brasil38, 

que assume como proposta principal a criação de uma Política Pública de 

Transferência de Renda de abrangência nacional, que traduz a prioridade conferida 

ao enfrentamento da fome e da pobreza no país. O período caracteriza-se pela 

                                                            
38 Para as autoras, há, ainda, quatro momentos, observados a partir da década de 1990: o primeiro, 
em 1991, refere-se à aprovação da proposta do senador Eduardo Suplicy, que previa o acesso dos 
brasileiros maiores de 25 anos ao Programa de Garantia de Renda Mínima; o segundo, de 1991 a 
1993, corresponde à proposição de transferência monetária a famílias com crianças de 5 a 16 anos 
em escolas públicas; o terceiro, iniciado em 1995 nas cidades de Campinas, Ribeirão Preto e Santos, 
em São Paulo, e no Distrito Federal, corresponde à adoção de políticas públicas de transferência de 
renda na proteção social brasileira; e o quarto, com início em 2001, no segundo mandato de FHC, 
contou com a significativa expansão dos programas federais criados em 1996 (BPC e PETI) e a 
criação de outros por iniciativa do governo federal (Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Bolsa Renda e 
Vale Gás, dentre outros).   
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ampliação do público atendido pelos programas federais, com elevação significativa 

dos recursos a eles destinados e pela proposta de unificação dos programas 

federais, estaduais e municipais.  

 No bojo do desenvolvimento do PBF, estaria o reconhecimento da 

importância das políticas sociais nesse processo, desde que articuladas a uma 

política econômica, que considere, dentre outros aspectos, a redistribuição de renda, 

a valorização da renda do trabalho e a proteção e inclusão social do trabalhador 

num sistema nacional universal de Previdência Social. Desse modo, estariam 

estabelecidas as condições para a instituição de uma Política Nacional de 

Transferência de Renda, que, de acordo com a autora, representa o eixo central da 

proteção social no Brasil contemporâneo.  

 Desde 2006, o programa é implementado em todos os municípios do território 

nacional, tendo como componentes o Cadastro Único do Governo Federal 

(CadÚnico), a Gestão de benefícios, as condicionalidades, a fiscalização e as 

oportunidades de desenvolvimento das capacidades das famílias, via articulações do 

município e programas complementares. A perspectiva norteadora é a da superação 

da pobreza através de um conjunto estruturado de ações que potencialize as 

famílias, lhes dando condições para essa superação. Do mesmo modo, são 

privilegiados o controle da eficiência e eficácia dessas ações, bem como a 

construção de indicadores capazes de orientar sua construção e desenvolvimento. 

 Como diferencial, o PBF traz a unificação dos PTRs municipais, estaduais e 

federais existentes até então, como é o caso do Bolsa Escola, Bolsa Alimentação e 

Vale Gás. A proposta surgiu em 2002, durante a transição do Governo FHC para o 

Governo Lula, quando foi realizado um diagnóstico sobre os programas sociais em 

desenvolvimento no Brasil. A partir dessa iniciativa, foram identificados pontos 

problemáticos, como a existência de programas concorrentes e sobrepostos nos 

seus objetivos e público-alvo; a ausência de uma coordenação geral dos programas, 

gerando desperdício de recursos; a ausência de planejamento gerencial dos 

programas e dispersão de comando em diversos ministérios; insuficiência de 

orçamentos alocados; e não alcance do público-alvo conforme os critérios de 

elegibilidade dos programas. A justificativa para sua realização foi o propósito de 

solucionar a sobreposição e a concorrência de programas entre si, bem como 

garantir o planejamento e a coordenação geral dos mesmos, e a ampliação de seu 

público-alvo e dos recursos para os PTRs. Enquanto materialização desses 
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objetivos, o PBF trouxe, ainda, a elevação do valor monetário do benefício, na 

perspectiva do melhor atendimento aos seus usuários.  

 Mais recentemente, o PETI também foi integrado ao PBF, considerando-se a 

estreita vinculação entre pobreza e trabalho infantil. Segundo o MDS, a 

integração visa tornar mais eficaz o enfrentamento da pobreza e a retirada de 

crianças do trabalho, agilizando o repasse de recursos às famílias e garantindo mais 

verbas para a realização das atividades socioeducativas. A transferência de renda 

do PETI, então, passa a ser paga pelo PBF, que incluirá em suas contrapartidas 

o combate ao trabalho infantil. As famílias incluídas simultaneamente nos dois 

programas recebem a transferência de renda de ambos, pois o valor recebido 

através do PETI é somado ao do PBF. Já aquelas que têm perfil para inclusão no 

PETI, mas que não possuem perfil para o PBF, recebem exclusivamente o benefício 

do PETI. Apesar de sua positividade, defendida pelo discurso oficial, essa integração 

tem sido alvo de críticas, pois ocasionaria a diminuição do valor percebido pelas 

famílias beneficiárias do PETI que, por esse motivo não conseguiriam romper com 

as práticas do trabalho infantil. 

 A perspectiva de unificação se faz presente, ainda, nas articulações entre o 

PBF e as demais iniciativas no campo da transferência de renda e combate à 

pobreza no Brasil. Legalmente instituído39, o Programa tem por finalidade a 

unificação dos procedimentos de gestão e execução das ações de transferência de 

renda do Governo Federal e do CadÚnico, que se propõe a identificar e caracterizar 

as famílias com renda mensal de até meio salário mínimo per capita ou de três 

salários mínimos no total40. Segundo dados do Relatório de Informações do Bolsa 

Família e do Cadastro Único do MDS, em novembro de 2011 o CadÚnico 

apresentava a seguinte composição no país: 

 

Quadro 01: FAMÍLIAS INSERIDAS NO CADASTRO ÚNICO 

Total de famílias cadastradas 22.016.780

                                                            
39 Inicialmente através da Medida Provisória nº 132, de 20 de outubro de 2003, em seguida 
transformada na Lei nº 10.836, de janeiro de 2004. É regulamentado pelo Decreto nº 5.209, de 17 de 
setembro de 2004. 
40 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. 
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Total de famílias cadastradas com renda per capita mensal de até 1/2 salário 
mínimo (R$ 232,50) 20.379.195

Total de famílias cadastradas com renda per capita mensal de até R$ 140,00  17.539.436

Número de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família (12/2011) 13.352.306

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome / Secretaria Nacional de Renda e 
Cidadania, 2011. 
 

 Ao quantificar o perfil das famílias cadastradas do ponto de vista de seus 

rendimentos e inclusão no PBF, os dados acima revelam que, em sua maioria, 

essas famílias vivem em condição de pobreza. Nesse sentido, é importante 

esclarecer que o parâmetro adotado na publicação foi o do IBGE, cuja referência de 

renda admitida para caracterizar a pobreza é diferente daquela utilizada pelo MDS. 

Enquanto o primeiro organismo considera pobres os indivíduos com renda mensal 

de até ½ de salário mínimo, o MDS assim os classifica quando seus rendimentos 

mensais não ultrapassam R$ 140,00. Dessa forma, reforça-se a expectativa da 

heterogeneidade do conceito de pobreza. Já no que se refere à inclusão no PBF, 

4.187.130 famílias não participam do Programa, apesar de apresentarem o perfil 

necessário, qual seja, a condição de pobreza (com base em até R$ 140,00 per 

capita mensais). Nesse sentido, fica claro que uma vez inscritas no CadÚnico, as 

famílias não têm garantias de acesso à transferência de renda. 

Em continuidade ao debate acerca do PBF, observa-se que no âmbito legal-

normativo o Programa, assume os seguintes objetivos, nos termos do Art. 4º do 

Decreto nº 5.209, de 17 de setembro de 2004:  

 
I - promover o acesso à rede de serviços públicos, em especial, de saúde, 
educação e assistência social; 
II - combater a fome e promover a segurança alimentar e nutricional; 
III - estimular a emancipação sustentada das famílias que vivem em 
situação de pobreza e extrema pobreza; 
IV - combater a pobreza; e 
V - promover a intersetorialidade, a complementaridade e a sinergia das 
ações sociais do Poder Público. 

 

O combate à fome, à pobreza e às desigualdades, acontece, pois, mediante a 

promoção do acesso à renda e a direitos sociais básicos (saúde, educação, 

assistência social e segurança alimentar). A emancipação das famílias beneficiárias 

também comparece na agenda do programa, sendo viabilizada, segundo seus 

idealizadores, através da inclusão social, na perspectiva da superação de 
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vulnerabilidades. Nos termos do MDS, essas vulnerabilidades e a realidade 

socioeconômica das famílias, são identificadas através do cadastramento único, que 

reúne informações acerca do núcleo familiar (e cada um de seus membros), das 

características do domicílio e das formas de acesso a serviços públicos essenciais41. 

Esse instrumento deve ser obrigatoriamente utilizado para seleção de beneficiários e 

integração de programas sociais do Governo Federal. Os governos estaduais e 

municipais podem acessar suas informações a fim de obter o diagnóstico 

socioeconômico das famílias cadastradas e, assim, viabilizar a análise das suas 

principais necessidades. 

 No que se refere à gestão e operacionalização do PBF, ocorre de forma 

descentralizada, cabendo ao município, mediante compromisso em Termo de 

Adesão, a instituição de um comitê ou conselho local, na perspectiva do controle 

social, com indicação de gestor para o programa. União, estados e municípios são 

co-responsáveis por sua implementação, com atribuições claramente definidas.  

  À esfera federal, através do MDS, compete a gestão e operacionalização do 

programa e do cadastramento único, bem como a articulação junto aos gestores 

estaduais, do Distrito Federal e municipais para a implementação do PBF e do 

CadÚnico, além de seu acompanhamento e fiscalização. As articulações também se 

dão no âmbito do SUAS – em que pese a integração do programa com o PETI e o 

Programa de Acompanhamento Integral das Famílias (PAIF) e o atendimento às 

famílias beneficiárias pelo conjunto de serviços oferecidos pelo sistema em seus 

dois níveis de proteção social (básica e especial) –, da Segurança Alimentar e 

Nutricional – por meio de ações que facilitam o acesso das famílias a alimentos e à 

agua e propiciam desenvolvimento local – e da Inclusão Produtiva – cujo objetivo é 

promover socialmente o beneficiário, a partir da estruturação de projetos com essa 

característica.  

 Dentre as responsabilidades do Governo Federal, estão, ainda, o 

desenvolvimento de ações de avaliação e monitoramento, e a construção de 

                                                            
41 Em março de 2012, o CadÚnico passou a contar com uma nova ferramenta que permite aos 
gestores identificar as principais vulnerabilidades da população, contribuindo para a estruturação de 
seus planos de ação. Trata-se do CECAD (Consulta, Seleção, Extração de Informações do Cadastro 
Único), cujo objetivo é apresentar informações cadastradas num sistema online, a partir de categorias 
previamente definidas. 
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parcerias com governos e entidades da sociedade civil.  Conduzidas no eixo da 

Avaliação e Gestão da Informação, as iniciativas têm como objetivo potencializar a 

implementação e os resultados do PBF. Além disso, cabe ao MDS a gestão do 

contrato de prestação de serviços com a Caixa Econômica Federal, que opera o 

programa, executando o CadÚnico e ações de transferência direta de renda, 

gerando a folha de pagamento dos benefícios, interagindo diretamente com os 

municípios, prestando suporte aos gestores municipais e às famílias beneficiárias e 

atribuindo um Número de Identificação Social (NIS) a cada pessoa cadastrada. 

Outras ações relacionadas à dinâmica bancária também são conduzidas pela Caixa, 

como é o caso da organização e operação do pagamento aos beneficiários, da 

emissão e entrega do cartão magnético, a divulgação do calendário de pagamentos 

e o cadastramento da senha do cartão magnético das famílias. 

 Numa perspectiva intersetorial, a gestão federal do programa e do CadÚnico 

estabelece articulações com outras políticas sociais, resultando em parcerias  do 

MDS com outros Ministérios, especialmente o da Educação (MEC) e o da Saúde 

(MS), em consequência da gestão das condicionalidades no acesso ao PBF, que 

implicam na correlação entre assistência social, saúde e educação. 

 No que se refere à gestão estadual do PBF, os estados oferecem suporte aos 

municípios, subsidiando a implementação do programa, e estruturam programas 

complementares, cujo foco são as atividades de geração de trabalho e renda, 

destinadas às famílias beneficiárias. Também compõem o rol de responsabilidades 

do Governo Estadual, a informação dos municípios acerca da utilização 

do CadÚnico, a promoção da capacitação dos municípios e o fornecimento de 

infraestrutura para a transmissão de dados a esses últimos; o apoio ao 

acompanhamento da frequência escolar dos alunos beneficiários; a articulação entre 

ações e programas voltados para os beneficiários; e o apoio ao cadastramento das 

populações tradicionais (indígenas e quilombolas). A participação dos estados e do 

Distrito Federal no PBF é formalizada por meio de adesão regulamentada pela 

Portaria nº 256/2010,  que estabelece, ainda, critérios para o repasse de recursos à 

esfera estadual e para apoio à gestão do Programa, através do Índice de Gestão 

Descentralizada Estadual (IGD-E) 42. 

                                                            
42 O Índice de Gestão Descentralizada (IGD) é um indicador que mostra a qualidade da gestão 
descentralizada do Bolsa Família, além de refletir os compromissos assumidos pelos estados e 
municípios na sua adesão ao Programa. O índice varia entre zero e 1 e com base nesse indicador, o 
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 Enquanto executores do PBF, os municípios se responsabilizam pela gestão 

local do programa e do CadÚnico. Nesse sentido, é a prefeitura quem indica o 

gestor municipal do Programa, e este, por sua vez, identifica e cadastra as famílias, 

bem como constitui e apóia a Instância de Controle Social (ICS), apresentada a 

seguir.  De acordo com o MDS, ao assumir o cargo, o gestor em questão deve 

conhecer suas responsabilidades, os principais conceitos do PBF, os aplicativos e 

sistemas utilizados, a legislação e os documentos técnicos produzidos pela esfera 

federal. O gerenciamento do acompanhamento das famílias e das condicionalidades 

também é de sua competência, devendo articular o oferecimento de serviços de 

saúde e educação de qualidade. Além disso, deve coordenar o apoio a ações 

complementares, voltadas à superação da pobreza de forma sustentável, para o 

desenvolvimento da família.  

O gestor municipal ainda realiza a gestão de benefícios, operacionalizada 

através do Sistema de Gestão de Benefícios (SIBEC) onde são feitos bloqueios, 

desbloqueios, cancelamentos e reversões de benefícios. No que se refere aos 

recursos para a execução das ações, os municípios têm acesso ao IGD-M, que visa 

apoiá-los e estimulá-los a investir na melhoria da gestão do PBF. Nesse caso, a 

lógica do desempenho municipal, da qualidade e integridade das informações, 

determina a concessão do repasse financeiro pelo MDS. 

 Para além de sua programática no âmbito da gestão, o PBF, em termos 

operacionais, é estruturado em três eixos fundamentais, abordados no capítulo 

seguinte: transferência de renda, com a proposta de promover o alívio imediato da 

pobreza; condicionalidades, responsáveis por reforçar o acesso a direitos sociais 

básicos nas áreas de educação, saúde e assistência social; e programas 

complementares, cujo objetivo é levar ao desenvolvimento das famílias, de modo 

que os beneficiários superem situações de vulnerabilidade social. Sob essa 

organização e direcionamento, o Programa atende, atualmente, cerca de 14 milhões 

de famílias no país, num movimento crescente desde sua implementação. Com o 

Plano Brasil Sem Miséria, a proposta é que o PBF amplie o número de beneficiários 

para 800 mil até dezembro de 2013.  

                                                                                                                                                                                          
MDS repassa recursos a estados e municípios para a realização da gestão do PBF, de modo a 
garantir a execução das ações sob sua responsabilidade. Quanto maior o valor do IGD, maior será o 
valor dos recursos transferidos para o ente federado. No caso do IGD-E, destinado aos estados, os 
recursos deverão ser usados em ações de apoio técnico e operacional aos seus municípios, tanto no 
âmbito do PBF, quanto do CadÚnico.  
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 Na perspectiva da gestão descentralizada e da participação popular, o 

controle social comparece na agenda do PBF, com o objetivo principal de garantir 

aos cidadãos espaço para o acompanhamento do Programa, visando a assegurar os 

interesses da sociedade e levar ao poder público suas demandas e necessidades. 

Dessa forma, estabelece-se uma parceria entre Estado e sociedade, com vistas ao 

compartilhamento de responsabilidades e à transparência nas ações do poder 

público. A sociedade civil é convocada a participar no planejamento, execução, 

acompanhamento da avaliação e apoio à fiscalização do Programa.  

 No caso específico da fiscalização, a compreensão oficial é de que constitui 

uma forma de controle que visa garantir eficiência, eficácia, efetividade e 

transparência na gestão do Programa, evitando que o benefício seja destinado a 

famílias fora das normas vigentes. As ações contam com suporte de uma ouvidoria, 

acessível por telefone e via internet; da Consulta Pública – Benefícios, que divulga 

pesquisas em nível municipal; e da Rede Pública de Fiscalização, composta pela 

Controladoria-Geral da União (CGU), Ministérios Públicos Federal e Estaduais e 

Tribunal de Contas da União (TCU). Além disso, o instrumento ainda conta com a 

participação do conjunto da população através de denúncias de irregularidades. 

 Na perspectiva de uma gestão democrática e participativa, ao aderirem ao 

PBF o município deve instituir a ICS, responsável pelo acompanhamento de todos 

os componentes do Programa (CadÚnico, a Gestão de benefícios, as 

condicionalidades, a fiscalização e as oportunidades de desenvolvimento das 

capacidades das famílias desenvolvidas ou articuladas pelo município e os 

programas complementares). Os conselheiros, então, acompanham, avaliam e 

fiscalizam a execução do PBF em todos, assumindo responsabilidades em cada 

componente.  

Em sua composição a ICS é paritária, com vagas em mesmo número para 

membros do Governo e da sociedade civil, contando, ainda, com integrantes de 

diferentes áreas do município (saúde, educação, assistência social, segurança 

alimentar, dentre outros). Pode ser composta por representantes de entidades ou 

organizações da sociedade civil, líderes comunitários, e beneficiários do Programa; 

representantes dos conselhos municipais; e profissionais atuantes nas diferentes 

políticas setoriais do município. Para o MDS, a paridade e a representatividade 

objetivam assegurar o diálogo e a manifestação de diferentes pontos de vista. Aos 

conselheiros governamentais cabe a democratização de informações claras e 
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atualizadas sobre as diretrizes do PBF e a representação da posição Governo nos 

assuntos em pauta. Já ao da sociedade civil, compete o oferecimento das 

contribuições de seus segmentos à política pública, alimentadas também pelos 

debates e discussões próprias da sociedade civil em fóruns, movimentos sociais, 

dentre outros. 

No ato da adesão ao PBF, a gestão municipal do Programa opta por uma das 

formas de instituição da ICS, quais sejam, a criação de um conselho exclusivo e 

específico para o exercício do controle social do PBF, ou a designação das funções 

e atribuições de controle social do Programa a um conselho preexistente. Uma vez 

instituída, se caracteriza como: a) permanente, de funcionamento regular, com 

atividades, reuniões e audiências periódicas, planejadas, com pautas predefinidas 

por deliberação do conselho; b) paritária, com igual quantidade de conselheiros 

representantes do Governo e da sociedade civil; c) representativa, cuja escolha dos 

conselheiros reflita a diversidade de instituições e órgãos existentes no município; d) 

intersetorial, assegurando a participação de representantes das áreas de assistência 

social, saúde e educação, entre outros; e) autônoma, de funcionamento 

independente, impedindo a interferência de interesses alheios nas ações.  

A escolha e designação dos conselheiros privilegia a participação da 

sociedade civil e a mobilização dos órgãos governamentais, com respeito ao 

princípio da paridade. Nesse sentido, utiliza-se como estratégia para garantir a 

legitimidade da representação, a consulta pública a setores da sociedade, como 

movimentos sindicais, associações de classes profissionais e empresariais, 

instituições religiosas, movimentos populares organizados, associações 

comunitárias e não-governamentais, representantes de populações tradicionais e de 

beneficiários do PBF. 

 Após a exposição aqui pretendida, conclui-se que o PBF não é apenas o 

principal PTRs brasileiro, mas o indutor de uma tendência recente, já sinalizada por 

estudiosos, segundo a qual a transferência de renda determina a expansão da 

Assistência Social no país. Nesse sentido, o Programa dispõe de centralidade no 

campo do enfrentamento à pobreza na atualidade, em que pese seu alcance e 

estrutura. Entretanto, uma ponderação se faz necessária a fim de desmistificar uma 

compreensão persistente. Embora se articule com serviços, ações, programas e 

projetos da assistência social, o PBF não pertence ao arcabouço da Política, 

constando como estratégia de combate à fome e à pobreza. Portanto, não está 
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contido nos instrumentos legais e normativos que a regulamentam. Apesar disso, o 

Programa se desenvolve através de recursos do Fundo Nacional de Assistência 

Social (FNAS) e dos Fundos de Assistência Social dos Estados, dos Municípios e do 

Distrito Federal, diretamente transferidos à gestão municipal.  

 Diante da realidade que cerca o PBF, o presente estudo discute as bases 

sobre as quais se assenta sua criação e desenvolvimento, com o intuito de 

desvendar que concepção de pobreza consta em sua agenda e quais as 

repercussões dessa compreensão na construção da emancipação das famílias e 

indivíduos nele inseridos. Ao mesmo tempo, supõe-se que sofra inflexões 

neoliberais, considerando-se seu caráter focalizado, direcionado a situações agudas, 

alvo de respostas baseadas na perspectiva do mínimo social. De forma 

desconectada à dinâmica da questão social, a pobreza torna-se o carro-chefe das 

intervenções, voltadas aos mais pobres entre os pobres, com tendência ao 

reducionismo. Outro indicativo refere-se ao discurso de emancipação e autonomia 

dos sujeitos, que sob a face do protagonismo e do desenvolvimento de 

potencialidades, tende a responsabilizá-los pela superação de sua condição de 

pobreza, subjugando os determinantes dessa condição.  

 Processado neste quadro, o PBF levanta um questionamento fundamental: 

como garantir a emancipação dos sujeitos através de intervenções baseadas numa 

concepção reducionista de pobreza? Nesse sentido, nosso entendimento é de que 

emancipação envolve liberdade, autonomia, participação política, capacidade de 

decisão e reprodução social digna, dentre outros aspectos que ultrapassam e, não 

podem ser reduzidos à carência material, em que pese a destituição de renda. Com 

esse direcionamento, acontecerá o debate a seguir. 

 

3.2. A pobreza na agenda da transferência de renda brasileira: uma análise do 
Programa Bolsa Família. 
 

  Conforme discussão empreendida até aqui, é flagrante a adoção da 

transferência de renda enquanto estratégia fundamental de combate à pobreza no 

Brasil, bem como sua relação com a expansão da Assistência Social no país. 

Principal expoente dessa realidade, o PBF atende milhões de famílias pobres e 

extremamente pobres, participando da redução da desigualdade na distribuição de 
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renda e pela elevação da renda entre os brasileiros. Segundo estudo recente 

realizado pelo IPEA (2011)43, no período 2004-2009, o país vivenciou a diminuição 

de 5,6% nas taxas de desigualdade, apontada pelo coeficiente de Gini, e o aumento 

de 28% na renda média real no país, sob influência do Programa.  

Fatores como o crescimento econômico e a geração de empregos, bem como 

mudanças demográficas e aumento da escolaridade da população adulta, 

contribuíram para essa evolução, entretanto, em caráter inovador, a política social 

assume o papel de protagonista dos processos de mudança via aumentos reais do 

salário mínimo e expansão das transferências focalizadas de renda44. Como 

sugerem os números, o PBF tem dado conta da promoção do acesso à renda pela 

população pobre e extremamente pobre, contribuindo, inclusive, para a redução da 

desigualdade no país. Sob a perspectiva do acesso à renda e a direitos sociais e do 

desenvolvimento de potencialidades que permitam às famílias a superação de sua 

situação de vulnerabilidade, o Programa elenca dentre seus objetivos básicos o 

combate à pobreza e o estímulo à emancipação sustentada das famílias em 

situação de pobreza e extrema pobreza. Entretanto, que concepção de pobreza 

permeia o desenvolvimento de suas ações? 

A resposta a essa questão é fundamental para a elucidação do processo de 

construção da emancipação de famílias e indivíduos, como prevê o Programa, pois, 

na medida em que influencia seus objetivos e modelo de atuação, determina a 

concretização ou fracasso de iniciativas emancipatórias. Além disso, desvendar o 

significado da pobreza segundo o PBF contribui, sobremaneira, para a avaliação de 

seus impactos na vida dos beneficiários. Embora não sejam o objeto deste estudo, 

esses impactos podem variar de acordo com aquilo que se define como pobreza, 

sendo mais ou menos significativos.  

Na perspectiva de apreender de que pobreza fala a transferência 

condicionada de renda no Brasil, este estudo recorre à análise do PBF, principal 

iniciativa do gênero no país. O objetivo é elucidar que concepção de pobreza orienta 

sua estruturação e o desenvolvimento de suas ações e como essa concepção 

influencia a emancipação dos sujeitos. Para tanto, serão utilizados como referência, 

                                                            
43 Cf.: Comunicados do IPEA, n° 111. 
44 Nesse caso, leia-se BPC e PBF. 
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elementos fundamentais que compõem as bases legais do Programa45, bem como 

dados relativos à sua atuação, admitindo que é no campo da realidade concreta que 

conceitos e parâmetros se materializam.  

A vinculação estabelecida entre o PBF e a pobreza está claramente definida 

em seu marco legal, entretanto, seu enfrentamento não é o único fim de sua 

atuação. Definido como programa de transferência condicionada de renda, admite o 

combate à pobreza e a emancipação de famílias pobres como objetivos, ao lado da 

promoção do acesso de seus beneficiários à rede de serviços públicos, do combate 

à fome, e da promoção da intersetorialidade, complementaridade e sinergia das 

ações público-estatais. Nesse sentido é que são estruturados os eixos de atuação 

do Programa: transferência de renda, condicionalidades e programas 

complementares, voltados ao alívio imediato da pobreza, à garantia de acesso a 

serviços e direitos sociais e ao oferecimento de condições que viabilizem a equidade 

de oportunidades no exercício da cidadania, como prevê o MDS. Cada eixo será, 

sinteticamente, caracterizado a seguir. 

 

Transferência de Renda 
 

  Decorridos oito anos de sua criação, o PBF é hoje o maior PTR do país, 

alcançando visibilidade mundial. Segundo dados do IPEA (2011) 46, em fins de 2009, 

observou-se a ampliação de sua cobertura ao patamar de 12,4 milhões de famílias 

atendidas. Número que em 2003, era de 3,6 milhões. Essa expansão foi possível 

graças à inclusão de 1,3 milhão de novas famílias beneficiárias no ano de 2009, em 

todo o território nacional, às quais foram destinados benefícios no valor médio de R$ 

94,92 (dezembro de 2009). Já no ano de 2010, mais especificamente em setembro, 

                                                            
45 Lei No 10.836, de 9 de Janeiro de 2004, que cria o Programa e no Decreto Nº 5.209 de 17 de 
Setembro de 2004, que regulamenta a Lei de criação, considerando as respectivas alterações. 
46 Políticas sociais: acompanhamento e análise. Brasília: IPEA, 2011. 

0

2

4

6

8

10

12

14

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

6,57

8,7

10,97 11,04 10,56

12,37 12,78 13,35

Fa
m
íli
as

Ano

Gráfico 05: Evolução de Famílias Atendidas pelo PBF - Brasil*



102 
 

o total de famílias atingiu 12,8 milhões, de acordo com o MDS, evidenciando a 

continuidade do processo de expansão da cobertura que no período sinalizado, 

chegou a 98,3% dos inscritos no CadÚnico. O gráfico abaixo demonstra o panorama 

da expansão da cobertura do PBF, no período de 2004 a 2011:  

 
Fonte: Relatório de Informações Sociais – Secretaria Nacional de Renda e Cidadania / MDS. 
    *Valores em milhões. 
 
 
 De fato, registra-se um número crescente de beneficiários incluídos no 

Programa, o que corrobora a tese da expansão da transferência de renda enquanto 

mecanismo de enfrentamento à pobreza no Brasil. As famílias que dão vida a esses 

números e que, atualmente, atingem a casa dos 13,4 milhões, caracterizam-se, 

fundamentalmente, pela condição de pobreza ou extrema pobreza, que determina 

sua inclusão no Programa. Nas diferentes regiões do país, isso ocorre de forma 

diferenciada, como demonstra o Gráfico 6:  

 
 

Gráfico 06: Bolsa Família: Evolução do quantitativo de beneficiários por região, 2004-
2010. 

 
 

 

Fonte: Departamento de Operação/SENARC/MDS.  
Elaboração: Coordenação-Geral de Planejamento e Avaliação/SPO/MDS.  
 

  



103 
 

A análise do gráfico acima demonstra que de 2004 a 2010 a região Norte 

apresentou maior crescimento relativo à quantidade de beneficiários, totalizando 

155,5%. A região com menor índice de crescimento relativo de beneficiários foi a 

Sul, com incremento de 51,9%. Em termos absolutos, a maior concentração de 

beneficiários se encontra na região Nordeste, totalizando 6.454.764 em 2010, 

seguida da região Sudeste com 3.185.843 beneficiários. Quando inseridos no 

contexto das desigualdades sócio-territoriais, os dados expostos revelam 

disparidades de base econômica, social, política e cultural. Historicamente as 

regiões norte-nordeste apresentam os menores índices de desenvolvimento e 

maiores índices de pobreza, diferentemente do que ocorre no sul-sudeste. O maior 

número de beneficiários no nordeste e o menor no sul ilustram essa realidade.  

Ainda no que diz respeito à expansão do PBF, é possível observar que 

acontece também no plano orçamentário. De acordo com publicação do IPEA 

(2011), acerca do acompanhamento e análise de políticas sociais, na Política de 

Assistência Social, a execução orçamentária dos programas sob responsabilidade 

do MDS, revela que grande parcela do orçamento é destinada ao pagamento de 

benefícios monetários a distintos segmentos da população em situação de pobreza 

– PBF, BPC e RMV –, o que, em 2009, absorveu 93% dos recursos totais do 

ministério.   

 
Tabela 08: 
 



104 
 

 

 

  Como demonstra a tabela acima, no caso específico do PBF, os recursos 

totalizaram R$ 12,3 bilhões. Totalmente custeado pelo MDS, o Programa canaliza 

um percentual expressivo dos recursos destinados à Política de Assistência Social, 

estando atrás apenas do financiamento destinado à PSB e ao BPC + RMV. Esses 

últimos – constitucionalmente definidos, não são programas, mas integram as ações 

governamentais de transferência de renda – operam repasses financeiros de valores 

superiores ao do PBF, daí porque o maior número de gastos no orçamento do MDS. 

 De acordo com dados do Caderno SUAS – V, publicado pelo MDS em 

dezembro de 2011 com o objetivo de debater o financiamento das ações da 

assistência social no Brasil, o orçamento do PBF observou evolução em todo o 

território nacional, porém com maior intensidade no Nordeste, apesar da pequena 

queda na execução orçamentária da Região de 2009 para 2010. Segundo a 

publicação, a evolução está relacionada não apenas ao aumento da cobertura do 

Programa, mas também às atualizações do valor de referência para caracterização 

da condição de pobreza (linha de pobreza para concessão do benefício), com uma 
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maior efetividade no alcance dos beneficiários e com reajustes nos benefícios 

concedidos que objetivam não só corrigir a defasagem dos valores, mas também 

recuperar a perda com a inflação.  

  Do ponto de vista da cobertura e fianciamento, o PBF tem observado 

expansão crescente desde sua criação, sendo responsável pela visibilidade e status 

adiquiridos pela transferência de renda no Brasil desde a última década. Além disso 

creditam-se ao Programa contribuições à redução da desigualdade e da pobreza no 

país. Para o IPEA (2012), o PBF representou um estímulo adicional à redução das 

desigualdades. Segundo o Relatório Nacional de Acompanhamento dos Objetivos 

de Desenvolvimento do Milênio, o Programa contribuiu para a queda da pobreza 

extrema de 12% em 2003 para 4,8% em 2008. Apesar disso, a própria publicação 

reconhece que o mais importante fator de promoção do bem-estar nos últimos anos 

tem sido os aumentos reais da renda dos trabalhadores mais pobres, o que em parte 

se deve ao salário mínimo, anualmente revisto no Brasil.  

 Em estudo que caracteriza as mudanças recentes na pobreza brasileira, o 

IPEA (2011), a transferência de renda do PBF incrementou a renda dos pobres, 

entretanto, os baixos valores médios transferidos impedem que o Programa 

promova a ascensão das famílias sem que haja conexão com o mercado de trabalho 

ou outras transferências. Nesse caso, famílias que recebem o PBF mas não contam 

com outras rendas permanecem na extrema pobreza. Do ponto de vista da 

composição da renda média, as famílias extremamente pobres têm 61% de sua 

renda composta de transferências do PBF. Sem membros em idade produtiva 

conectados ao trabalho, as famílias beneficiárias, provavelmente, em termos 

estatísticos, serão pobres ou extremamente pobres. Caso os benefícios estivessem 

atrelados ao mínimo ou tivessem valor superior, provavelmente as famílias estariam 

entre os vulneráveis ou entre os não pobres47. Sendo assim, a despeito do esforço 

midiático, o que, de fato, se faz determinante para o rompimento com a condição de 

pobreza ou de extrema pobreza é o trabalho, não a transferência de renda 

 Com base no critério de renda per capita, o PBF considera extremamente 

pobres as famílias com renda mensal de até R$ 70,00 per capita, e pobres, aquelas 

com renda mensal entre R$ 71,00 e R$ 140,00 por pessoa. Os tipos e valores dos 

                                                            
47 Cf.: Osorio (et.al. 2011). 
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benefícios pagos mensalmente48 varia em função desses níveis de renda e da 

composição familiar, dividindo-se em quatro modalidades assim organizadas: 

 

Quadro 02: Tipos de Benefícios – PBF  

Básico Variável 
 

Variável Vinculado ao 
Adolescente (BVJ) 

Variável de Caráter 
Extraordinário 

(BVCE) 

R$ 70,00 para famílias 
com renda mensal de 
até R$ 70,00 per 
capita, mesmo sem a 
presença de crianças, 
adolescentes ou 
jovens. 

R$ 32,00 para famílias 
com renda mensal de 
até R$ 140,00 per 
capita, compostas por 
crianças e 
adolescentes de até 15 
anos, gestantes e/ou 
nutrizes. Cada família 
pode receber até cinco 
benefícios variáveis, ou 
seja, até R$ 160,00. 

R$ 38,00 para todas as 
famílias que tenham 
adolescentes de 16 e 
17 anos frequentando 
a escola. Cada família 
pode receber até dois 
BVJs. 

Pago às famílias dos 
Programas Auxílio-
Gás, Bolsa Escola, 
Bolsa Alimentação e 
Cartão Alimentação, 
cuja migração para o 
Bolsa Família cause 
perdas financeiras. Seu 
valor é calculado caso 
a caso. 

 
Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (2012). 

 

 O valor recebido pelas famílias extremamente pobres pode variar de R$ 

70,00, quando não há em sua composição, crianças, adolescentes de até 15 anos, 

gestantes ou nutrizes, ou, ainda, jovens de 16 a 17 anos; a R$ 306,00, quando na 

primeira categoria há até cinco membros e, na segunda, até dois. Já as famílias 

pobres, recebem entre R$ 32,00, quando possuem ao menos uma gestante, nutriz, 

criança ou adolescente de até 15 anos, e R$ 236,00, quando constituídas de cinco 

desses membros e dois jovens de 16 a 17 anos. Os benefícios podem ser recebidos 

concomitantemente, sendo permitido o acúmulo de dois a cinco variáveis e até dois 

BVJs por família.  

  O ingresso das famílias se dá através de cadastro no CadÚnico, realizado em 

órgãos específicos do município. Com base nas informações inseridas, o MDS 

seleciona automaticamente as famílias que serão incluídas, com base no critério 

principal que é a renda familiar por pessoa. Embora não operacionalizem o cadastro, 

os CRAS também fazem parte do processo de inclusão de beneficiários, na medida 

em que identificam demandas e realizam encaminhamentos no território. Uma vez 

                                                            
48 Instituídos pela Medida Provisória N° 132/2003 e regulamentados pelo Decreto N° 5.209 de 2004. 
Atualmente com nova redação dada pelo Decreto nº 7.447, de 2011, que atualiza seus valores. 
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contempladas, as famílias beneficiárias do PBF são submetidas à Revisão 

Cadastral, idealizada pelo MDS e convocada pelo município, de modo que tenham 

sua última atualização de dados realizada há dois anos ou menos, periodicamente. 

Na primeira edição do procedimento, em 2009, participaram 3,4 milhões de famílias, 

das quais 60% atualizaram seus cadastros e permaneceram no programa.  Houve, 

ainda, famílias não encontradas, que já estavam fora do perfil do Programa e que 

tiveram o benefício cancelado por descumprimento às regras de benefícios e de 

condicionalidades. 

  

Condicionalidades  
 
 Na agenda do enfrentamento à pobreza no Brasil o acesso à renda e a 

direitos sociais básicos, está preconizado como forma de garantir à população, 

meios para a superação do “problema”. A lógica das condicionalidades do PBF 

ilustra esse propósito, representando, segundo o MDS, compromissos assumidos 

tanto pelas famílias beneficiárias quanto pelo poder público. Por um lado, as famílias 

assumem e cumprem esses compromissos para que a continuidade do benefício 

seja garantida. Por outro, as condicionalidades responsabilizam o poder público pela 

oferta dos serviços públicos de saúde, educação e assistência social. 

Para Medeiros et.al. (2007), as condicionalidades buscam incentivar as 

famílias a realizar investimentos em capital humano e estimular a demanda por 

serviços sociais como saúde e educação, além de ampliar o acesso da população 

mais pobre a direitos sociais básicos, incentivando expansões e melhorias na oferta 

desses serviços. As condicionalidades estariam balizadas pela concepção de que 

ninguém pode receber uma transferência do Estado – especialmente os pobres – 

sem prestar alguma contrapartida direta. Equivaleriam, assim, ao "suor do trabalho", 

ao mérito conquistado pelos beneficiários. 

 De acordo com o Decreto nº 5.209 de 2004, que regulamenta o PBF, as 

condicionalidades do Programa, previstas no art. 3o da Lei no 10.836, de 2004, se 

destinam a: 

 
I - estimular as famílias beneficiárias a exercer seu direito de acesso às 
políticas públicas de saúde, educação e assistência social, promovendo a 
melhoria das condições de vida da população; e 
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II - identificar as vulnerabilidades sociais que afetam ou impedem o acesso 
das famílias beneficiárias aos serviços públicos a que têm direito, por meio 
do monitoramento de seu cumprimento.  (Incluído pelo Decreto nº 7.332, de 
2010). 

 

Na área da saúde, as famílias têm como responsabilidade o 

acompanhamento da vacinação, do crescimento e do desenvolvimento das crianças 

menores de sete anos. Também está previsto o acompanhamento de mulheres com 

idade entre 14 e 44 anos, a realização de pré-natal para gestantes e, para nutrizes, 

o acompanhamento de sua saúde e da criança. De acordo com o Relatório de 

Indicadores Sociais do Bolsa Família e do CadÚnico, em junho de 2011, 10.475.913 

famílias possuíam perfil para acompanhamento das condicionalidades relativas à 

saúde no país. Destas, 7.354.105, foram acompanhadas. 

Na educação, define-se que todas as crianças e adolescentes entre seis e 15 

anos devem estar matriculados na escola e com frequência escolar mensal mínima 

de 85% da carga horária. Já os estudantes entre 16 e 17 anos devem ter frequência 

de, no mínimo, 75%. Segundo o mesmo Relatório, em agosto de 2011, o PBF 

contava com 15.218.526 beneficiários entre seis e 15 anos, e 1.961.316 entre 15 e 

17 anos, com perfil para acompanhamento na educação. Destas, 13.417.382 e 

1.487.708 foram acompanhadas em ambas as categorias, respectivamente. 

No âmbito da assistência social, está previsto que crianças e adolescentes 

com até 15 anos em situação de risco ou retiradas do trabalho infantil pelo PETI, 

devem participar dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 

do PETI e obter frequência mínima de 85% da carga horária mensal. Fruto de 

deliberação do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), os referidos 

serviços estão contidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais49, 

que institui na PSB quatro SCFVs, articulados ao PAIF, com o objetivo de prevenir 

situações de risco e melhorar a qualidade de vida. São estes: 

 

Quadro 03: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – PSB 

Projovem 
Adolescente 

Serviços para 
crianças até seis 

anos 

Serviços para 
crianças e 

adolescentes de 
seis a 15 anos 

Serviços para 
idosos 

                                                            
49 Resolução Nº 109, de 11 de novembro de 2009 do Conselho Nacional de Assistência Social. 
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• Convivência 
familiar e 
comunitária; 

• Retorno e 
permanência na 
escola; 

• Participação 
cidadã; 

• Formação geral 
para o trabalho. 

• Fortalecimento de 
vínculos; 

• Prevenção da 
exclusão e risco 
social, em especial a 
violência doméstica e 
o trabalho infantil; 

• Articulação de ações 
entre políticas 
públicas no território. 

• Convivência e 
formação para a 
participação e 
cidadania, 
protagonismo e 
autonomia das 
crianças e 
adolescentes. 

• Contribuições ao 
envelhecimento 
saudável, autonomia 
e sociabilidade; 
• Fortalecimento dos 
vínculos familiares e 
do convívio 
comunitário; 
• Prevenção de 
situações de risco 
social. 

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). 

 

As condicionalidades dispõem de sistema próprio de gestão, cabendo ao 

poder público seu acompanhamento gerencial, a fim de identificar motivos do não 

cumprimento e implementar ações de acompanhamento às famílias nessa situação, 

consideradas de maior vulnerabilidade social. Nesse sentido, foi criado o Sistema de 

Condicionalidades do Programa Bolsa Família (SICON), que permite a gestores e 

técnicos responsáveis pelo acompanhamento nos estados e municípios: a) consultar 

famílias em descumprimento das condicionalidades; b) registrar e alterar recurso 

para o descumprimento quando ocorrerem erros, falhas ou problemas que 

ocasionem repercussão indevida; c) deferir ou indeferir um recurso cadastrado; d) 

registrar informações sobre o acompanhamento das famílias em descumprimento de 

condicionalidades.  

Numa perspectiva intersetorial, foram desenvolvidos, ainda, o Sistema de 

Gestão do Programa Bolsa Família na Saúde, que executado pelo Ministério da 

Saúde (MS) em dois períodos do ano, possibilita o acompanhamento da agenda da 

saúde das famílias beneficiárias; o Sistema de Acompanhamento da Frequência 

Escolar, de responsabilidade do Ministério da Educação (MEC), que promove cinco 

vezes por ano o acompanhamento bimestral da frequência escolar de cada 

integrante da família beneficiária com idade entre 6 e 17 anos; e o Sistema de 

Controle e Acompanhamento da Freqüência no Serviço Socioeducativo do PETI 

(SISPETI), do MDS, que mensalmente controla e acompanha a freqüência mensal 

mínima de 85% das crianças e dos adolescentes do PETI, participantes do SCFV 

e/ou dos demais serviços da Rede de Promoção e Proteção dos Direitos de 

Crianças e Adolescentes. 

Segundo o MDS, o acompanhamento das condicionalidades do PBF de forma 

articulada entre assistência social, saúde e educação deve acontecer na direção da 
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intersetorialidade, elegendo os seguintes objetivos: a) monitorar o cumprimento dos 

compromissos pelas famílias beneficiárias, como determina a legislação do 

programa; b) responsabilizar o poder público pela garantia de acesso aos serviços e 

pela busca ativa das famílias mais vulneráveis; c) identificar, nos casos de não 

cumprimento, as famílias em situação de maior vulnerabilidade e orientar ações do 

poder público para o acompanhamento dessas famílias. 

Está previsto, ainda, que o acompanhamento das condicionalidades aconteça 

de acordo com calendários previamente estabelecidos pelas áreas envolvidas, que 

definirão os períodos em que os municípios devem realizar o acompanhamento das 

famílias e os registros das informações relativas a cada condicionalidade. As 

informações devem constar em seus respectivos sistemas informatizados. 

Desde agosto de 2006, são aplicadas, pela Secretaria Nacional de Renda de 

Cidadania (SENARC), responsável pela implementação da Política Nacional de 

Renda de Cidadania,  sanções gradativas às famílias em descumprimento das 

condicionalidades. Salvo em casos que envolvam problemas de saúde ou ausência 

dos serviços necessários, está previsto desde o recebimento de advertência ao 

cancelamento do benefício, para situações em que haja cinco registros de 

irregularidade. Se a família estiver recebendo o Benefício Variável Vinculado ao 

Adolescente, as sanções são aplicadas segundo três etapas consecutivas: 

advertência, suspensão do benefício por dois meses e cancelamento, no terceiro 

registro de descumprimento. 

As famílias com dificuldades no cumprimento das condicionalidades contam 

com o suporte da gestão municipal, tendo como principais recursos os CRAS e 

CREAS e as equipes de assistência social do município. O objetivo é auxiliar a 

família na superar das dificuldades encontradas. Esgotadas as possibilidades de 

reversão do descumprimento, pode haver o bloqueio, a suspensão ou o 

cancelamento do benefício. Entretanto, como sinaliza o MDS, o objetivo não é punir, 

mas responsabilizar as famílias e o poder público pelo compromisso assumido com 

o cumprimento das condicionalidades e pela oferta dos serviços, respectivamente. 

 
Programas Complementares 
 

Enquanto eixo de atuação do PBF, os programas complementares 

correspondem à articulação de ações que promovem às famílias beneficiárias 
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oportunidades e condições para superar a pobreza de forma sustentável, de modo a 

complementar e potencializar os impactos proporcionados pela transferência de 

renda. Nesse sentido, abrange as áreas de educação, trabalho, cultura, 

microcrédito, capacitação e melhoria das condições habitacionais. Como define o 

Decreto nº 7.332, de 19 de outubro de 201050, estes programas devem ser 

implementados e desenvolvidos segundo as demandas e o perfil das famílias 

beneficiárias, cabendo ao MDS a sua oferta de forma descentralizada, em 

articulação com os Ministérios setoriais e demais entes federados.  

 Com o propósito de afiançar o compromisso nacional pelo desenvolvimento 

social51, são ofertados programas para alfabetização e aumento de escolaridade, 

qualificação e inserção profissional, concessão de microcrédito, formação de 

microempreendimentos, estratégias de apoio à aquisição, construção ou reforma de 

unidade habitacional, produção e acesso à cultura e garantia de direitos sociais, com 

destaque para a emissão de documentos de identificação civil. A estruturação das 

ações ocorre em três etapas: diagnóstico, planejamento e execução e 

acompanhamento dos resultados.  

O diagnóstico se inicia com o levantamento de dados socioeconômicos da 

população-alvo, abordando temas como condições de habitação e saneamento, 

perfis de idade e composição familiar, renda e situação de emprego, por exemplo. 

Desse modo, espera-se identificar, ainda que superficialmente, as situações de 

vulnerabilidade a serem enfrentadas. O planejamento, por sua vez, se baseia no 

perfil dos beneficiários, suas vulnerabilidades e habilidades, além das ações e 

serviços já em desenvolvimento e à sua disposição. Conforme orientação do MDS é 

fundamental que os programas complementares explorem as vocações econômicas 

e culturais de cada localidade. Já o acompanhamento dos resultados identifica 

pontos fortes e fracos, desenvolvendo e aprimorando métodos de trabalho, com 

vistas à melhoria dos processos, fazendo-se fundamental para o monitoramento da 

ação e o correto direcionamento de sua execução. 

No campo dos programas complementares, três áreas agregam os principais 

programas e ações: a) educação e cultura, com a proposta de ampliação da 

escolaridade de famílias de baixa renda e valorização da diversidade cultural e da 
                                                            
50  Dá nova redação e acresce artigos ao Decreto no 5.209, de 17 de setembro de 2004, que 
regulamenta a Lei no 10.836, de 9 de janeiro de 2004, que cria o PBF.  
51 Previsto no Decreto 6.393 de 12 de março de 2008 (art. 3º). 
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cultura tradicional das regiões, além da promoção do acesso a equipamentos 

culturais; b) desenvolvimento regional, voltado ao combate às assimetrias regionais, 

ao aproveitamento de recursos e potencialidades das regiões, à promoção do 

ordenamento territorial e à garantia da participação cidadã na resolução dos 

problemas regionais; c) trabalho, emprego e renda, cujo objetivo é o 

desenvolvimento de habilidades do público atendido (população inscrita no 

CadÚnico), a fim de torná-lo capaz de competir e se inserir no mercado de maneira 

sustentável. Abaixo é possível identificar as principais iniciativas em execução por 

área de atuação. 

 

Quadro 04: Programas Complementares - Iniciativas em Execução 

Educação e Cultura Desenvolvimento 
Regional Trabalho, Emprego e Renda

• Programa Brasil 
Alfabetizado (MEC): 
acesso à educação como 
direito de todos; 

• Agenda Territorial (MEC): 
melhoria e fortalecimento 
da educação de jovens e 
adultos; 

• Projeto Agentes de 
Leitura (Programa Mais 
Cultura, do MinC): 
incentivo à leitura.  

• Programa Territórios da 
Cidadania: promoção e 
desenvolvimento 
econômico e 
universalização de 
programas básicos de 
cidadania por meio de 
uma estratégia de 
desenvolvimento 
territorial sustentável.  

• Capacitações e ações 
para aumento de 
escolaridade e 
fortalecimento de 
empreendimentos através 
de programas de 
microcrédito, 
financiamentos e seguros.

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). 

 

 De acordo com o MDS os Programas Complementares52, podem ser 

classificados em dois grupos: específicos, quando formulados, exclusivamente, para 

atender às famílias inscritas no CadÚnico, em especial as beneficiárias do PBF; ou 

já existentes, cuja formulação destina-se ao atendimento de demandas gerais da 

sociedade, porém, direcionada e priorizada para beneficiários do PBF. O objetivo é 

potencializar os efeitos proporcionados pelas transferências condicionadas de renda 

na redução das desigualdades, promovendo um chamado salto qualitativo capaz de 

transpor as famílias de uma situação de redução da pobreza, para outra de 

                                                            
52 Material sem referência bibliográfica. Disponível em: 
 http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/capacitacao/arquivos/apostilas/desenvolvimento-e-articulacao-de-
programas-complementares.pdf 
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superação sustentada de qualquer forma de vulnerabilidade. A articulação de 

iniciativas que priorizam ou se voltam para o atendimento das famílias beneficiárias 

do PBF seria responsável pelo aumento da efetividade e do impacto da transferência 

de renda na vida das populações mais pobres. 

 Finalmente, as ações desenvolvidas no âmbito dos Programas em questão se 

baseiam nos seguintes pressupostos: a) focalização: direcionamento do 

investimento público aos grupos populacionais mais pobres e vulneráveis; b) 

transversalidade: articulação dos três níveis de governo e da sociedade civil; c) 

intersetorialidade: formalização de parcerias, para a complementaridade das ações 

do poder público; e d) planejamento: diagnóstico das demandas, potencialidades 

locais, bem como o planejamento das formas de acesso das famílias mais pobres e 

vulneráveis às oportunidades culturais, econômicas e sociais. 

 Como é possível apreender ao longo da exposição, o PBF dispõe de desenho 

e institucionalidade solidamente estuturados, o que fortalece sua participação no 

campo do enfrentamento à pobreza no Brasil. A definição de seus eixos de atuação 

representa a principal contribuição ao processo, na medida em que fomenta a 

complementaridade entre acesso a renda, a direitos e serviços sociais e 

mecanismos de desenvolvimento dos beneficiários, com vistas à superação da 

pobreza. Desse modo, refletem uma leitura multidimensional do fenômeno, 

compreendido não apenas como destituição de renda, mas de acesso a direitos, ao 

trabalho e políticas públicas, por exemplo. Entretanto, ao privilegiar a dimensão da 

carência monetária, o Programa entra em contradição com seus próprios objetivos, 

comprometendo o desenvolvimento de suas ações.   

Em nome da centralidade da carência monetária, ocorre a priorização dos 

níveis de rendimento, de acesso a recursos financeiros por parte das famílias. Ao 

considerar o recorte de renda como principal critério de seleção dos beneficiários, o 

PBF reduz a pobreza à dimensão imediata da destituição monetária, mesmo 

reconhecendo a ocorrência das situações de risco e vulnerabilidade social, em 

sintonia com a agenda da Política de Assistência Social brasileira. Nesse sentido, o 

Programa partilha de concepções de pobreza que a restringem à destituição do 

acesso a bens (materiais) necessários à sobrevivência dos sujeitos. Em face desse 

quadro, é negligenciada uma gama de aspectos subjetivos que compõem o 

fenômeno e, consequentemente, são tecidas respostas incompatíveis com sua 

complexidade, já debatida anteriormente. A esse respeito, Silva (op.cit., p.1438), 
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chama a atenção para o formato muito restritivo da seleção, o que considera um 

limite à transferência de renda no país. Para a autora, o critério único da renda para 

dimensionar a pobreza é insuficiente para percebê-la enquanto fenômeno complexo 

e multidimensional. 

Para fundamentar os argumentos aqui propostos, faz-se oportuna uma 

observação acerca dos eixos do PBF, qual seja a tendência de supervalorização da 

transferência de renda, em detrimento do acesso a direitos e de estratégias que 

funcionem como “porta de saída” do Programa e da situação de pobreza. Ao passo 

em que se amplia o número de famílias beneficiárias e de recursos a ela 

repassados, as concidcionalidades e os programas complementares ocupam lugar 

secundário na agenda do Programa, embora correspondam a medidas de caráter 

estruturante, com maiores potencialidades no âmbito do enfrentamento à pobreza.  

No que se refere às condicionalidades, o que se estabelece é sua redução ao 

mero controle de frequência escolar e de adesão aos serviços de saúde, sem uma 

proposta concreta de acompanhamento das famílias beneficiárias e de intervenções 

sociais mais amplas (MONNERAT, 2007). Além disso, como ressaltam Estrella & 

Ribeiro (op.cit.), a exigência de matricular crianças entre seis e 15 anos em 

estabelecimentos regulares de ensino é redundante, visto que a taxa de matrícula já 

é elevada nesta faixa etária. Do mesmo modo a cobrança de que gestantes e/ou 

nutrizes participem de práticas promotoras de aleitamento materno e alimentação 

saudável, não conta com mecanismos que afirmem sua presença nas atividades.  

Outro ponto que merece destaque é a burocratização do acompanhamento 

das condicionalidades, voltado à alimentação do sistema de informações, como 

prevê o Programa, e ao acesso aos recursos do IGD. Com esse direcionamento, a 

gestão (municipal, estadual) tende a transformar o acompanhamento em controle e 

fiscalização, com base no registro e repasse de dados acerca de freqüência e 

comparecimento nos serviços. No campo desses serviços, observam-se outros 

limites que refletem a posição periférica da promoção do acesso a direitos na 

transferência condicionada de renda. Trata-se da precariedade e insuficiência dos 

mesmos, a que se soma a precarização do trabalho no espaço das políticas sociais 

implicadas no cumprimento das condicionalidades. Esses fatores inviabilizam a 

efetividade da proposta, com sérios prejuízos ao acompanhamento das famílias, já 

subvertido. Porém, quando a ordem do dia é a promoção do acesso à renda, 

iniciativas de outra natureza desfrutam de menor atenção.  
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No dizer de Silva (op.cit., p.1436), as condicionalidades deveriam ser 

“impostas ao Estado e não às famílias, visto que implicam e demandam a expansão 

e a democratização de serviços sociais básicos de boa qualidade, que uma vez 

disponíveis seriam utilizados por todos, sem necessidade de imposição e 

obrigatoriedade”. Conforme defende, poderiam ser desenvolvidas ações educativas, 

de orientação, encaminhamento e acompanhamento das famílias para a adequada 

utilização dos serviços disponíveis. Assim, as condicionalidades, ao contrário de 

restrições, imposições ou obrigatoriedades, significariam ampliação de direitos 

sociais. No entanto, essa é mais uma subversão em curso na agenda da 

transferência de renda no Brasil. 

Quando se consideram os programas complementares, a realidade é ainda 

mais desanimadora. Segundo pesquisa realizada em 2007 pela SENARC, 61,8% 

dos municípios brasileiros referem implementar esse tipo de programas, em especial 

de acesso ao microcrédito produtivo orientado (64% dos municípios) e de 

desenvolvimento comunitário e territorial (54,7%). Dentre estes, 62% afirmam utilizar 

os recursos do IGD para a implementação destas ações, em especial nas áreas de 

geração de trabalho e de renda (64,1%) e de capacitação profissional (59,1%). 

Porém, quando questionados sobre como os recursos do IGD foram investidos em 

relação à implementação de programas complementares, a maioria dos municípios 

afirmou que não houve investimentos na área (42,8%). Nesse sentido, a SENARC 

conclui que os programas em questão merecem investigação mais aprofundada, 

tendo em vista seu efeito positivo em relação ao desenvolvimento do PBF e à 

melhoria das condições de vida das famílias beneficiárias.  

Apesar da relevância dos programas complementares para o alcance dos 

objetivos do PBF, estudos acadêmicos53 demonstram o quanto tendem a ser 

negligenciados, vivenciando a precarização na oferta de serviços de qualificação 

profissional e no acompanhamento à operacionalização das ações implicadas. 

Assim, sugerem a importância da promoção de estratégias para emancipação das 

famílias beneficiárias que incluam incentivos para qualificação profissional 

associados a uma economia forte, que proporcione oportunidades geradoras de 

renda.  

                                                            
53 Cf.: IBASE, 2008; Magalhães R, (et.al.), 2007; Silva M.O.S. (et.al), 2008; Santos, 2010. 
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Embora ofereçam importantes contribuições, os trabalhos abordados 

caracterizam-se como estudos de caso, havendo prejuízos à generalização. Do 

ponto de vista da sistematização acerca dos programas complementares, o que se 

observa, na verdade, é a incipiência, tanto no âmbito da produção acadêmica, 

quanto dos órgãos do Estado, de dados e informações referentes à sua atuação, 

cobertura, resultados e impactos. O mesmo ocorre no campo das condicionalidades, 

cuja produção privilegia o quantitativo de acompanhamentos feitos, em detrimento 

de suas repercussões na vida dos beneficiários. Nesse sentido, faz-se fundamental 

a realização de estudos avaliativos acerca do PBF, que demonstrem seus impactos 

e resultados no país54.  

Para além da centralidade da transferência de renda em seu escopo e 

direcionamento, o PBF registra outros limites no que concerne às ações de 

enfrentamento à pobreza. A começar, cabe destacar, novamente, o critério de 

seleção, extremamente focalizado em situações agudizadas de pobreza. Ao eleger 

os beneficiários com base nos valores de renda fixados, o Programa deixa de 

atender um contingente de famílias que embora não estejam em acordo com os 

parâmetros adotados, encontra-se em situação de pobreza. Dessa forma, revela-se 

a influência de uma concepção reducionista de pobreza no tipo de ação 

desenvolvida. Compreendida enquanto extrema privação material, origina 

intervenções baseadas na perspectiva dos mínimos sociais, voltadas às 

manifestações mais gritantes do “problema”, sem possibilidades de uma atuação 

que alcance a totalidade. Nesse sentido, o enfrentamento não se dirige à pobreza, 

mas a partes dela, às quais são oferecidas respostas pontuais. 

O valor dos benefícios também comparece como entrave, constituindo-se 

como desdobramento da concepção reducionista de pobreza que impera no PBF. 

Em patamares muito baixos, os repasses monetários permitem apenas a 

manutenção das famílias num nível de mera reprodução biológica, sendo 

insuficiente para produzir impacto efetivo na redução da pobreza (SILVA, op.cit., 

p.1438). Como se observa, a transferência de renda tal como se operacionaliza, é 

insuficiente para viabilizar melhorias significativas na vida dos beneficiários, bem 

                                                            
54 A última avaliação oficial, por exemplo, foi produzida em 2007, quando a realidade do Programa 
assumia outras características e dimensões.Cf.: MDS. Avaliação de impacto do Programa Bolsa 
Família. Brasília, 2007. 
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como o rompimento com a pobreza. Para que isso ocorra, faz-se necessária a 

articulação com o trabalho.  

Finalmente, destaca-se a forte presença de uma tendência de 

responsabilização individual no PBF, que, através do estímulo ao desenvolvimento 

de potencialidades, delega aos beneficiários a tarefa de superar a pobreza 

intergeracional, reunindo eles mesmos, as condições necessárias para tal feito. O 

que entra em cena, pois, é a lógica das capacidades individuais, que negligencia os 

determinantes e elementos históricos da pobreza, como se apenas a ação individual 

fosse capaz de superá-la. Nesse sentido, é possível identificar a influência do 

pensamento de Sen na estruturação da transferência de renda brasileira, da qual o 

PBF é o principal representante. Segundo Stein (2005), o entendimento da pobreza 

e da alternativa de política social para enfrentá-la apoiado no conceito de 

“capacidades” confirma alguns princípios que orientam as rendas mínimas: “[...] a 

centralidade mais no indivíduo do que no coletivo, mais na responsabilização da 

sociedade do que na do Estado, mais na liberdade do que na igualdade” (STEIN, 

2008, p. 216).  

Sob essa orientação, o descompasso nas responsabilidades mutuamente 

estabelecidas entre Estado e beneficiários no campo das condicionalidades, 

corrobora a assertiva da autora. Ao tempo em que as famílias assumem o 

cumprimento das condicionalidades, o Estado descumpre o papel de oferecer 

serviços públicos de qualidade, capazes de atender às necessidades das famílias. 

Ainda com base nos argumentos da autora, uma questão salta ao debate: os 

investimentos nas potencialidades dos indivíduos são justificados pelo alcance de 

sua emancipação. Do ponto de vista da emancipação como liberdade de opressões, 

se estabelece um equívoco na proposta, qual seja, o de que não pode haver 

liberdade onde há desigualdade. Logo, privilegiando a liberdade em detrimento da 

igualdade, o PBF situa o conceito no campo neoliberal, em que a liberdade ocorre 

quando se possui meios para adquirir bens necessários à sobrevivência e realizar 

desejos individuais.  

Enquanto programa de transferência de renda, o PBF apresenta 

características comuns a outros programas do gênero implementados na América 

Latina, por estimular o desenvolvimento de capital humano e exigir 

condicionalidades das famílias beneficiárias na área da educação e da saúde, além 

de estar focalizado nas famílias mais pobres do país (DRAIBE, 2006). Com essas 
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características, o Programa se propõe, de forma audaciosa, a promover a 

emancipação sustentada de seus beneficiários, num contexto amplamente adverso 

a essa realização, em que pese seu desenho e institucionalidade de inspiração 

reducionista, além de aspectos macro-societários que impõem limites históricos às 

políticas sociais. Diante dessa controvérsia e parafraseando Marx (1978, p.7), surge 

uma questão: que espécie de emancipação está em jogo?  

 

3.3. Desenvolvimento de potencialidades: emancipação dos sujeitos ou 
responsabilização dos indivíduos?   
 

  Na agenda da Política de Assistência Social brasileira e da transferência de 

renda no país, o desenvolvimento de potencialidades faz-se fundamental para a 

realização de objetivos e viabilização de projetos. Seja no enfrentamento de 

situações de risco e vulnerabilidade social ou da pobreza, a proposta ganha espaço 

na atualidade, sob a justificativa de que a análise da realidade deve considerar não 

só as dificuldades ou ausências, mas as possibilidades ou capacidades que os 

indivíduos possuem e que podem e devem ser desenvolvidas. 

De acordo com a PNAS, a nova concepção de assistência social como direito 

à proteção social e à seguridade social, implica, além do suprimento sob dado 

padrão pré-definido de um recebimento, o desenvolvimento de capacidades para 

maior autonomia. Daí a articulação entre serviços de proteção social e acesso à 

renda, com investimentos no acesso a bens e recursos, responsáveis por 

incrementar as capacidades de famílias e indivíduos para a superação do risco, da 

vulnerabilidade social e da pobreza. Na esteira dessa programática, sob incentivo do 

Estado, famílias e indivíduos são convidados a descobrir e acionar aptidões, bem 

como a engendrar alternativas capazes de assegurar sua reprodução cotidiana.   

Nesse sentido, contam com o respaldo de programas, serviços e ações de 

Assistência Social, e da transferência condicionada de renda, responsáveis por 

viabilizar o desenvolvimento de capital humano e fortalecer o protagonismo dos 

sujeitos. Compreendido enquanto direito, o protagonismo aparece em diversos 

momentos no discurso da Política como objetivo a ser atingido, na direção do 

exercício do controle social, da autonomia dos usuários e da reconstrução de seus 

projetos de vida e organizações. Com essas características, se propõe a garantir o 
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reconhecimento público da legitimidade das demandas da população usuária e 

espaços de ampliação de suas potencialidades, a partir de uma atuação 

intersetorial, em que a Assistência Social cumpre papel central para sua efetivação. 

Entretanto, merece discussão, a compreensão que se tem acerca do protagonismo e 

que função cumpre na sociedade. 

Nos termos da PNAS, o protagonismo de indivíduos e famílias é peça-chave 

para a superação das situações de vulnerabilidade e risco, bem como da própria 

pobreza. Com base na matricialidade sócio-familiar, a proposta é potencializar a 

família como unidade de referência, fortalecendo seus vínculos internos e externos 

de solidariedade, através do protagonismo de seus membros e da oferta de um 

conjunto de serviços locais que visam à convivência, à socialização e ao 

acolhimento, além da integração ao mercado de trabalho. Ao integrar a agenda 

contemporânea da Política de Assistência Social, o protagonismo comparece em 

sua programática legal-normativa, sendo alvo de debate e deliberações nas quatro 

últimas Conferências Nacionais de Assistência Social. Desse modo, vivencia 

processo de expansão e fortalecimento, expressando não apenas a proposta do 

Estado, mas as demandas e requisições da sociedade.  

No intuito de problematizar a inserção do tema na Política de Assistência 

Social brasileira e, assim, subsidiar a discussão acerca do direcionamento assumido 

pelo desenvolvimento de potencialidades, este capítulo recorre à análise sintética do 

conceito de protagonismo a partir do conteúdo sistematizado nas Conferências 

acima referidas, realizadas no período de 2005 a 2011, após a implantação do 

SUAS. A opção por tais registros deve-se ao fato de que, enquanto espaços de 

participação social e representação, as Conferências expressam o conjunto de 

interesses e reivindicações populares, constituindo-se como mecanismos que tanto 

favorecem quanto refletem o exercício do controle social. Sob esse ponto de vista, 

esta discussão parte do pressuposto de que, no contexto do enfrentamento à 

pobreza, o desenvolvimento de potencialidades perpassa, indispensavelmente, o 

exercício da participação e do controle social, essenciais ao desenvolvimento do 

protagonismo. Do contrário, recai na responsabilização individual.  

Realizada em 2005 com o tema “SUAS – PLANO 10: Estratégias e Metas 

para Implementação da Política Nacional de Assistência Social”, a V Conferência 

Nacional de Assistência Social confere ao protagonismo a qualidade de direito 

exercido pela população usuária, na perspectiva do direito socioassistencial à 
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eqüidade social e à manifestação pública55. Para além desse reconhecimento, o 

protagonismo é definido como forma de participação da sociedade civil, de modo 

privilegiado dos usuários da Assistência Social, integrando o conjunto de metas para 

o controle social no âmbito da Política.  

Em caráter de objetivo a ser atingido, o protagonismo comparece, ainda, 

dentre os compromissos éticos para a efetivação dos direitos sócio-assistenciais. 

Nesse sentido, o texto da V Conferência destaca que a Assistência Social assume, 

concomitantemente sua defesa e da autonomização dos sujeitos como condição 

para o pleno reconhecimento e exercício de sua cidadania. No intuito de assegurar a 

consolidação do protagonismo e da autonomia, são afirmadas propostas de 

rompimento com ações parciais, desqualificadas, descontínuas e incompletas; de 

adoção da perspectiva de matricialidade sócio-familiar e de operacionalização de 

ações através de uma rede de benefícios, serviços, programas e projetos 

complementares e intersetoriais.  

No âmbito da VI Conferência Nacional de Assistência Social (2007), realizada 

com o tema “Compromissos e Responsabilidades para Assegurar Proteção Social 

pelo Sistema Único da Assistência Social (SUAS)”, o protagonismo compõe os 

subtemas elencados para discussão e deliberação56, associado ao controle social. 

Com foco nos usuários da Política de Assistência Social, as deliberações apontam 

para a criação de estratégias que potencializem a proteção e o protagonismo desses 

sujeitos, considerando a existência de situações de vulnerabilidade e risco pessoal e 

social.  

Segundo o discurso da sociedade civil, representada pela então presidência 

do Conselho Nacional de Assistência Social, o protagonismo dos usuários, enquanto 

participação política, se constitui como desafio no que se refere à libertação do povo 

                                                            
55 A V Conferência define o conjunto de dez direitos sócio-assistenciais, reconhecidos nas 
Conferências posteriores: 01. Todos os direitos de proteção social de assistência social consagrados 
em Lei para todos; 02. Direito de eqüidade rural-urbana na proteção social não contributiva; 03. 
Direito de eqüidade social e de manifestação pública; 04. Direito à igualdade do cidadão e cidadã de 
acesso à rede sócio-assistencial; 05. Direito do usuário à acessibilidade, qualidade e continuidade; 
06. Direito em ter garantida a convivência familiar, comunitária e Social; 07. Direito à Proteção Social 
por meio da intersetorialidade das políticas públicas; 08. Direito à renda; 09. Direito ao co-
financiamento da proteção social não contributiva; 10. Direito ao controle social e defesa dos direitos 
sócio-assistenciais.  
56 Quais sejam:  Plano Decenal; Direitos socioassistenciais; Controle social e protagonismo dos 
usuários e das usuárias; Financiamento; Gestão do trabalho; Intersetorialidade entre as políticas 
sociais e destas com o desenvolvimento econômico. 
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brasileiro do alto grau de vulnerabilidade a que está submetido, bem como à 

configuração de um Estado pautado na efetivação dos direitos e na oferta de 

serviços públicos, sob primazia desse Estado. Nesse sentido, faz-se necessário 

incentivar e criar mecanismos que viabilizem a participação protagônica dos 

usuários e usuárias como portas vozes de si e de suas necessidades, superando a 

representação tecnicista e instrumental.  

O debate sobre protagonismo ganha maior visibilidade e consistência com a 

VII Conferência Nacional de Assistência Social (2009), sob o tema "Participação e 

Controle Social no Sistema Único de Assistência Social (SUAS)". No bojo de seu 

desenvolvimento, está a compreensão de que, no campo da Assistência Social, a 

perspectiva de participação popular e controle social apresentou-se como 

oportunidade fundamental para o fortalecimento da cultura democrática e do 

protagonismo do usuário, tanto em termos da gestão como da qualidade das ações 

desenvolvidas. 

Com o objetivo central de avaliar e propor diretrizes para o aperfeiçoamento 

do SUAS, sob a ótica da participação e do controle social, a VII Conferência se 

propõe a debater a atuação do trabalhador da assistência social, na perspectiva da 

articulação do protagonismo dos usuários na implementação do SUAS e no 

fortalecimento do controle social. O conceito é abordado do ponto de vista da 

participação política, em detrimento da sub-representação, e da luta por direitos, 

representando possibilidade de rompimento com a subalternidade e condição para o 

exercício do controle social, enquanto ação da sociedade sobre o Estado. 

No campo das deliberações, estão previstos a ampliação e o fortalecimento 

da participação e do protagonismo dos usuários, através da criação de espaços de 

controle social; da sensibilização e capacitação continuadas de trabalhadores, 

gestores e conselheiros para atuação no processo de empoderamento dos usuários, 

com destaque para a perspectiva de superação das relações de subordinação e de 

afirmação da prestação de serviços na lógica de direitos; e da mobilização e 

capacitação dos usuários para intervir nas decisões, avaliar e fiscalizar a Política de 

Assistência Social, dentre outros elementos. 

A Conferência ainda trouxe a discussão acerca do protagonismo no âmbito 

dos programas de transferência de renda na Política de Assistência Social, 

concluindo que a oferta de atenção e cuidado aos beneficiários implica ações e 

formas de acompanhamento socioassistencial e que esse tipo de benefício e 
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programa cumpre, junto aos beneficiários, o papel de viabilizar seu protagonismo 

com vistas à emancipação política, à prevenção de situações de risco e ao 

fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Nesse sentido, admite que a 

Assistência Social é um direito e que o protagonismo exige a efetiva participação do 

usuário, alem da  construção de um projeto coletivo. 

Finalmente, a VIII Conferência Nacional de Assistência Social realizada em 

2011 com o tema “Avançando na Consolidação do Sistema Único de Assistência 

Social com a Valorização dos Trabalhadores e a Qualificação da Gestão dos 

Serviços, Programas e Projetos e Benefícios”, o protagonismo é reafirmado na 

agenda da Assistência Social, guardando estreita relação com o exercício da 

participação e do controle social. Observa-se a proposição de iniciativas de 

aproximação e ampliação das discussões sobre o tema, envolvendo espaços de 

controle social e de prestação de serviços57, na perspectiva de assegurar a 

existência de infraestrutura, corpo técnico e financiamento para a realização de 

fóruns, reuniões e oficinas de formação sociopolítica, em parceria com entidades de 

assistência social, associações de moradores e movimentos sociais, no intuito de se 

criar condições para o protagonismo do usuário do SUAS na condução e controle 

social da Política.  

Ainda na direção do fortalecimento, está prevista a promoção de capacitação 

continuada para conselheiros da assistência social, secretários executivos dos 

conselhos, integrantes dos fóruns da assistência social, gestores, trabalhadores, 

entidades de assistência social e usuários da Assistência Social, como forma de 

viabilizar o protagonismo destes sujeitos no exercício da participação e do controle 

social, além de permitir a qualificação do planejamento, gestão, execução e 

avaliação da Política.  

Após esta breve explanação, é possível apreender não apenas a atualidade 

do tema na agenda da Política de Assistência Social, mas sua estreita vinculação à 

participação e ao controle social, com destaque para sua constituição como 

mecanismo de garantia de seu exercício. Sob esse direcionamento, o conceito não 

se limita a atuações isoladas, referindo-se à construção de ações coletivas, que 

envolvem usuários, gestores, trabalhadores e organizações.  

                                                            
57 Leia-se: Conselhos de Assistência Social, CRAS e CREAS. 
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Quando pensado do ponto de vista da participação e do controle social, o 

protagonismo implica o empreendimento de ação organizada, capaz de inserir na 

agenda de prioridades políticas um conjunto de reivindicações, lançadas à esfera 

pública. As desigualdades sociais não apenas são reconhecidas, mas passam a 

requerer intervenções dos poderes políticos na regulação pública das condições de 

vida e trabalho da classe trabalhadora (YASBECK, op.cit., p.6). Nesse sentido, o 

conceito implica a intervenção progressiva do Estado nas relações sociais, via 

proteção social, e difere de práticas que preconizam a ação dos indivíduos na 

aquisição de recursos e no acesso a bens e serviços sociais capazes de garantir 

seguranças contra contingencias sociais.  

Ao mesmo tempo, quando se considera a tendência de responsabilização 

individual em curso no neoliberalismo com repercussões agudas para as políticas 

sociais, observa-se o surgimento de uma linha tênue entre o protagonismo, de viés 

emancipatório, e a responsabilização dos usuários da Assistência Social e 

beneficiários de programas de transferência de renda, de inspiração neoliberal. 

Nesse ponto, o desenvolvimento de potencialidades constitui-se como o limite entre 

uma perspectiva e outra, na medida em que, sob o discurso do protagonismo, impõe 

aos sujeitos a tarefa de encontrar meios para a superação de situações que 

impedem ou dificultam seu acesso a bens e serviços e para a garantia de sua 

reprodução social.  

No âmbito da transferência de renda, essa lógica se faz presente de forma 

acentuada na realidade brasileira, informando ações voltadas ao desenvolvimento 

de famílias e indivíduos. Embora se proponham ao exercício de direitos, à 

participação e ao controle social, tais ações privilegiam a inserção dos sujeitos no 

universo do consumo e da aquisição de bens via mercado, com destaque para o 

papel do PBF. Ao admitir a perspectiva de responsabilização individual no bojo de 

sua atuação, do que é exemplo a expansão das estratégias de transferência de 

renda, a Política de Assistência Social atua como coadjuvante no processo de 

impulsionar o consumo, comprometendo sua contribuição junto ao reconhecimento 

público da legitimidade das demandas de seus usuários e sua constituição como 

espaço de ampliação de seu protagonismo.  

Como destaca Sticovsky (2010), a Política de Assistência Social via 

transferência de renda tem se constituído num elemento de acesso a bens e 

serviços circunscritos no circuito de compra e venda de mercadorias. Nesse sentido, 
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os recursos aplicados nos PTRs, representam um elemento de estímulo na 

economia brasileira.   

Para ilustrar a argumentação, o autor recorre a estudo realizado no período 

de 2004 a 200658, que aponta para o impacto positivo do PBF na economia nos 

5.500 municípios brasileiros, por meio de um aumento real do Produto Interno Bruto 

(PIB) per capita. A pesquisa revela, ainda, que este impacto no PIB municipal se dá 

principalmente através de um aumento da atividade industrial, seguido do aumento 

no setor de serviços. A informação é ratificada pelos dados da PNAD 2006, que 

sinaliza o crescimento no consumo de bens duráveis pelos usuários dos programas 

de transferência de renda, como telefone, geladeira, fogão e televisão, que estão 

entre os eletrodomésticos responsáveis pelo aumento do consumo dos beneficiários.  

Nestes termos, o protagonismo tende a ser compreendido como gerência 

sobre as aquisições, ou seja, como a capacidade que os indivíduos possuem (ou 

adquirem) de acessar os bens necessários à sua sobrevivência e ao pertencimento 

a uma dada sociabilidade, em que o consumo é imperativo. Mais uma vez vem à 

tona a influência do pensamento de Sen acerca das capacidades individuais, 

determinando a adesão do PBF a um quadro de responsabilização dos indivíduos. 

Uma vez beneficiados pela transferência de renda, os indivíduos passam a dispor de 

capacidade para suprir carências materiais, que determinam sua condição de 

pobreza. E, do ponto de vista material, o mercado se encarrega do atendimento a 

essas carências, mitigando a intervenção do Estado. 

A equivocada valorização da carência material, enquanto principal dimensão 

da pobreza evidencia a concepção reducionista do fenômeno na estratégia de 

transferência de renda. Como demonstra a PNAD 2006, sob influência de programas 

sociais, dentre os quais o PBF, foi registrado o aumento no acesso de famílias 

beneficiárias a bens duráveis.  De 2004 para 2006, o percentual de domicílios onde 

houve recebimento de programa social com geladeira, passou de 72,1% para 

76,6%, com máquina de lavar roupa, de 7,6% para 10,2%, com rádio, de 81,7% para 

81,6%, com TV, de 82,5% para 87,9%, e microcomputador de 1,4% para 3,1%. Do 

mesmo modo, a pesquisa aponta para a ampliação do acesso à infra-estrutura 

(abastecimento de água; esgotamento sanitário; coleta de lixo; iluminação elétrica; 
                                                            
58 Cf.: MENEZES, F.; NAERCIO, A.; LANDIM JÚNIOR, P. H. Os efeitos do Programa Bolsa Família 
sobre a economia dos municípios brasileiros. São Paulo: INSPER, 2009.  
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telefone), porém, sem melhorias significativas nas condições de vida das famílias, do 

que é exemplo a precariedade do acesso a esgotamento sanitário adequado (53,7% 

dos beneficiários).  

Em pesquisa de 2008, o IBASE, por sua vez, aponta para o aumento na 

aquisição e variedade de alimentos entre 70% dos usuários, porém, sem garantias 

de segurança alimentar, ou seja, sem garantias futuras de acesso à alimentação. 

Nesse sentido, o órgão conclui que a situação de insegurança alimentar não pode 

ser solucionada através do PBF, pois se relaciona a um quadro de pobreza mais 

amplo, do qual conta, que envolve a ausência de saneamento básico e de acesso ao 

mercado formal de trabalho. Como já sinalizado, os baixos rendimentos transferidos, 

só provocam mobilidade na condição de pobreza quando combinados ao trabalho. 

E a esse respeito, cabe chamar a atenção para a precária inserção dos 

beneficiários do PBF nesse universo, especialmente no que se refere aos vínculos 

formais de emprego. Segundo Leichsenring (2010), apesar de terem ampliada sua 

capacidade de negociação no mercado, esses sujeitos permanecem empregados 

por menos tempo e diante do desemprego, demoram mais para encontrar nova vaga 

com carteira assinada. Sua inserção no mercado formal, quando existe, é bastante 

precária: menos de um ano depois da contratação, metade dos beneficiários é 

desligada, 30% perderão seus empregos em menos de seis meses. Fora do 

mercado de trabalho, menos de 25% são recontratados nos quatro anos seguintes. 

Em face disso, evidencia-se a fragilidade de ações estruturantes que garantam aos 

beneficiários do PBF melhores condições de vida e reprodução.  

 Como indicam os estudos, a satisfação de necessidades básicas ocupa lugar 

periférico dentre as repercussões do PBF na vida dos beneficiários, enquanto que o 

acesso a bens materiais, viabilizados no consumo, tem posição privilegiada. Nesse 

ponto, instala-se a contradição fundamental quando se trata do desenvolvimento de 

potencialidades na Assistência Social, em especial no PBF que, embora não 

pertença ao escopo institucional da Política, está vinculado a ela ao se inserir nos 

processos de enfrentamento à pobreza e a situações de risco e vulnerabilidade 

social. O que ocorre, pois, é a incompatibilidade entre um projeto de inserção no 

universo do consumo, mediante transferência condicionada de renda, e outro de 

emancipação de famílias e indivíduos. Tal constatação tem como agravante o fato 

de ambos os projetos conviverem na agenda de um único Programa.  
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Ao mesmo tempo em que se propõe a emancipar seus beneficiários, o PBF 

conduz suas ações na contramão desse objetivo, na medida em que subestima a 

satisfação de necessidades sociais. Conforme discussão aqui empreendida, a 

emancipação ultrapassa a esfera da reprodução material, da sobrevivência física, 

admitindo profunda ligação com a satisfação das necessidades em questão. Nesse 

sentido, implica em autonomia, liberdade e participação social e política. Sob 

influência da redução da pobreza à destituição do acesso à renda, as ações 

implementadas deixam subjacente a compreensão de que o acesso a recursos 

monetários garante a existência e o desenvolvimento dos sujeitos. 

A partir do referencial marxista acerca da emancipação, evidenciam-se a 

fragilidade da proposta emancipatória do PBF: o Programa se constitui como 

estratégia reducionista, empreendida por um Estado de natureza burguesa, 

expressando o caráter contraditório da política social. Ao incorporar a defesa de 

aspectos essenciais à ordem do capital, como é o caso da propriedade privada, o 

Estado se contradiz em relação à sua atuação na esfera coletiva, voltada à garantia 

dos interesses do conjunto da população. É na coletividade que se realiza o projeto 

do Estado, posto que os elementos e aspirações individuais reservam-se à 

sociedade civil e ao mercado. Uma vez subvertido esse princípio, o Estado, nos 

termos de Marx (op.cit.), caracteriza-se por sua atuação ilusória, direcionada a 

interesses particulares da classe dominante. 

Sob essa condição, torna-se inviável o intento de emancipar os sujeitos via 

ação estatal, considerando a necessidade de o próprio Estado emancipar-se de sua 

natureza burguesa. Enquanto conservar esse caráter, o Estado será incapaz de 

emancipar a população, que também não garantirá sua emancipação. Na esteira 

dessa realidade, estabelece-se o debate da emancipação política e emancipação 

humana em Marx, segundo o qual a emancipação política implica o rompimento do 

Estado com o capital e a emancipação humana, por sua vez, exige a ação 

revolucionária dos sujeitos, no sentido de eliminar o capitalismo, enquanto 

ordenamento societário. Nesse sentido, nos limites da sociedade capitalista o 

máximo que se pode obter é a emancipação política, já que a humana só ocorre 

com a superação desse sistema, viabilizada pela ação coletiva, ou seja, pela 

transformação do homem individual em cidadão abstrato, em ser genérico, dotado 

de força social e força política (MARX, op.cit., p.30).  



127 
 

No bojo desse entendimento, a proposta emancipatória do PBF torna-se 

questionável (ou mesmo impossível), considerando o significado e o direcionamento 

assumidos pelo Programa. Na verdade, corresponde à instrumentalização de 

famílias e indivíduos para acessarem os bens materiais indispensáveis à sua 

sobrevivência, via acesso à renda e realização no mercado. Ao lado de outras 

iniciativas de transferência de renda, como o BPC, o PBF contribui para manter o 

nível de consumo dessas famílias, amenizando os efeitos negativos da crise 

econômica no mercado interno (MODESTO, 2009). Para além da responsabilização 

dos indivíduos, esse movimento engendra uma dupla tendência: a não 

problematização dos determinantes da pobreza e a desresponsabilização do Estado 

no atendimento às necessidades da população, então viabilizado no mercado, 

espaço do consumo, das liberdades e dos desejos, onde a política social é 

duramente tensionada.  

No que se refere à ausência de problematização acerca dos determinantes da 

pobreza, estabelece-se um processo de redução da questão social à manifestação 

da pobreza, segundo o qual, as contradições inerentes à sociedade capitalista não 

chegam à esfera pública. Se não têm visibilidade e não são problematizadas, 

terminam por não sofrerem intervenções conectadas a esse universo. A estrutura do 

PBF é representativa dessa afirmação. A transferência de renda, o cumprimento de 

condicionalidades e a oferta de programas complementares ocorrem de forma 

pontual e em patamares mínimos, sem atingir aquilo que determina a carência 

material, o não acesso e exercício de direitos e a ausência de trabalho e níveis 

satisfatórios de educação e qualificação profissional.  

Entretanto, é preciso lembrar que nos marcos do capitalismo, a política social, 

historicamente, está impedida de promover ações dessa natureza, inclusive porque 

sua origem não se relaciona à superação ou problematização das desigualdades 

próprias do capital. Interpretações e expectativas nesse sentido seriam ingênuas e 

supervalorizariam não apenas a ação do PBF, mas da Política de Assistência Social, 

que embora venham contribuindo para a redução das desigualdades, jamais a 

superarão. Esse feito é creditado a uma transformação societária de caráter 

revolucionário, o que não ocorrerá no interior de políticas, programas e ações 

desenvolvidas numa sociedade capitalista, mediada por um Estado de inspiração 

burguesa.  
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Já no campo da desresponsabilização estatal, o que se observa é o 

alinhamento do Estado a uma extensa agenda de ajustes sociais e econômicos, que 

impõem barreiras à efetividade das políticas públicas. Num quadro marcadamente 

influenciado pelos ditames neoliberais, a prestação de serviços sociais passa a ser 

compartilhada com a sociedade civil, através de organizações e entidades do 

terceiro setor. A atuação do Estado na garantia de direitos sociais é condenada na 

tradição liberal, sob a justificativa de cercear a liberdade individual59. Contrariando 

esses argumentos, o pensamento socialista afirma que são justamente os direitos 

sociais que viabilizam a liberdade dos seres humanos, ao proporcionarem o 

exercício de sua capacidade de agência.  

Sob o entendimento da emancipação do ponto de vista da liberdade diante de 

opressões e da participação social e política, fica ainda mais clara a impossibilidade 

de o PBF garantir sua ocorrência. A própria estrutura e atuação do Programa 

demonstram isso, ao se basearem na concepção reducionista de pobreza, 

determinante para a conformação de intervenções pontuais e fragmentadas, que 

privilegiam o alívio imediato da pobreza através do acesso à transferência 

condicionada de renda, em detrimento de ações estruturantes, relegadas a segundo 

plano, do que é reflexo a incipiência de informações qualitativas acerca de sua 

implementação.  

No âmbito do PBF, também padecem dessa incipiência as estratégias de 

promoção da participação social dos beneficiários, via exercício do controle social. 

Com vistas à potencialização de seus resultados, o Programa fomenta a 

participação da sociedade civil no planejamento, acompanhamento, fiscalização e 

avaliação de sua execução. As ICSs representam o principal espaço para o alcance 

dessas propostas, atuando na verificação do cadastro e recebimento da 

transferência de renda pelas famílias e da oferta de serviços públicos de saúde, 

educação e assistencial social, além de estimularem o desenvolvimento de 

atividades voltadas à emancipação dessas famílias.  
                                                            
59  A esse respeito, Pisón, 1998, apud. Pereira, 2009, admite a construção de um duplo sentido 
clássico de liberdade: liberdade negativa, defendida por neoliberais e liberdade positiva, abarcada por 
social-democratas e socialistas. A liberdade negativa, se refere à não-intereferência de qualquer 
poder que constranja a livre ação privada e à ausência de obstáculos à competição individual na 
busca do bem-estar particular, que terminaria resultando em bem-estar geral. Já a liberdade positiva, 
ocorre a partir da intervenção do poder público no provimento de condições básicas para a realização 
de ações conjuntas. 
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Embora seja possível afirmar a consolidação do controle social, do ponto de 

vista legal-normativo, não se pode utilizar da mesma precisão ao falar das 

experiências de sua concretização na realidade do Programa. Isso em conseqüência 

da debilidade de informações disponíveis a esse respeito. Para a realização deste 

estudo, buscou-se analisar documentos, estudos e indicadores que desvendassem o 

exercício do controle social pelos beneficiários do PBF. Entretanto, a busca não 

obteve resultados exitosos, o que já pode ser considerado um resultado 

preocupante, tendo em vista que denota a fragilidade da efetividade e, mesmo, da 

ocorrência da participação social, tal como prevê a perspectiva do controle social. 

Dentre os achados, destacam-se o estudo de 2008 do IBASE e o trabalho de 

Carvalho (2010). 

De acordo com o IBASE (op.cit.), a maioria das famílias beneficiadas pelo 

PBF (68%) não tinha conhecimento sobre como fazer denúncias de irregularidades 

enquanto 90% não conheciam em seu município “algum conselho ou forma de 

participação da comunidade no programa”. Além disso, o estudo apontou que a falta 

de um canal para denúncias sem a necessidade de identificação era vista pelas 

titulares do benefício como obstáculo para a fiscalização e que para as ICSs a 

fiscalização representa um problema. Geralmente, constituem-se como conselhos 

de assistência social e se consideram sobrecarregados com outras funções, com 

prejuízo às ações fiscalizatórias.  

Para Carvalho (2010), a pobreza é, provavelmente, a grande “inibidora” da 

participação popular nos espaços públicos. Ao analisar o caso do PBF, por meio do 

estudo de vinte conselhos de controle social, a autora conclui que o exercício do 

controle social não acompanha seu fomento por parte do Estado, apresentando-se 

frágil e deficitário. Em primeiro lugar, os conflitos político-institucionais contradizem 

os manuais de participação social na gestão pública, comprometendo a efetivação 

das propostas apresentadas. Em seguida, as limitações a nível individual (relativas 

ao perfil dos conselheiros) e a própria condição de pobreza, impedem a participação 

direta dos beneficiários nos conselhos. A ausência de dados acerca do controle 

social no PBF é apontada pela autora como dificuldade para dimensionar o impacto 

causado pela participação dos beneficiários, comprometendo a realização dos 

objetivos de seu estudo.  
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 Também dentre as produções oficiais60, observa-se a fragilidade de 

informações acerca do exercício do controle social pelos beneficiários do PBF. Em 

sua maioria, os itens publicados pelo MDS compõem materiais informativos 

utilizados para fins de capacitação61, apresentando conceitos e objetivos, de modo a 

subsidiar a atuação de gestores, técnicos e conselheiros. Ao privilegiarem o caráter 

descritivo, as informações não problematizam a ocorrência do controle social e nem 

a inserção dos beneficiários nas ICSs, por exemplo. Antes, buscam orientar a 

estruturação e a composição desses espaços, bem como definir e reforçar suas 

competências e atribuições.  

 No universo das publicações oficiais, o tema do controle social é discutido em 

profundidade em apenas dois estudos, pertencentes a Sumários Executivos de 

Pesquisa, desenvolvidos pelo MDS em parceria com fundações especializadas. 

Trata-se da�Pesquisa de Avaliação de Implementação do Programa Bolsa Família 

(2008) e da pesquisa intitulada Estudos de Caso sobre Controle Social do Programa 

Bolsa Família (2009). Dentre os resultados apresentados em ambas, fica nítida a 

fragilidade do controle social no PBF.  

A primeira aponta para a atuação insuficiente da ICS na fiscalização do 

Programa no município, com ênfase no acompanhamento das condicionalidades, no 

cadastramento e na atualização cadastral. A ICS é considerada um requisito para a 

implantação do PBF nos municípios, sendo recomendado que seus membros 

reúnam-se pelo menos duas vezes ao ano. Entretanto, as informações da pesquisa 

revelaram que em 14,5% dos municípios da amostra62 isto não ocorria porque a ICS 

nunca se reuniu ou havia se reunido apenas na ocasião de sua constituição ou 

porque o entrevistado havia participado de apenas uma reunião em 2006. Além 

disso, nove entrevistados não souberam responder a esse quesito e um respondeu 

que a ICS reunia-se uma vez por ano. Nos termos do estudo, a parcela de 18,2% 

dos municípios em que havia indícios de obstáculos à realização de reuniões da ICS 

é inferior à parcela de membros entrevistados, 52%, que reportaram dificuldades 

                                                            
60 No período de 2004 a 2011. 
61 Guia de atuação das instâncias de controle social do Programa Bolsa Família (2006); Capacitação: 
gestores sociais que mudam vidas pelo Brasil (2009); Orientações para a fiscalização e controle 
social do Programa Bolsa Família (2010); Guias e Manuais 2010: Exercendo o controle social do 
Programa Bolsa Família (2010); Capacitação para controle social nos municípios – Assistência Social 
e Programa Bolsa Família (2010).  
62 Foram contemplados os 269 municípios envolvidos no processo de amostragem da Pesquisa de 
Avaliação de Impacto do Programa Bolsa Família (AIBF) realizada em 2007. 
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para o funcionamento da ICS, com destaque para a falta de recursos humanos e de 

informática. Com relação ao desempenho das ICS, os índices de atuação e a 

solicitação e recebimento, 1/4 dos municípios apresentou um índice nulo ou baixo de 

atuação da ICS no âmbito do PBF, preponderando nos municípios com 100.000 ou 

mais habitantes.  

No que se refere aos índices de solicitação de informações à gestão do PBF e 

de retorno da gestão às solicitações da ICS a situação é pior. Quase metade dos 

municípios apresentaram índice de solicitação nulo ou baixo e 45% apresentaram 

índice de recebimento também nessas categorias, sendo as proporções menores 

nos municípios de menor porte populacional. Com relação ao cadastramento, em 

menos da metade dos municípios (48,7%) o membro entrevistado informou que a 

ICS atuava nesse processo. Segundo os gestores municipais, em 40,1% dos 

municípios da amostra não havia nenhum membro da ICS credenciado para acessar 

o módulo de consulta do SIBEC e em 23,8% o entrevistado não soube informar a 

esse respeito, em especial nos municípios de maior porte.  

Ao se comparar as informações do gestor com as do membro da ICS, 

observou-se que em quinze casos o primeiro ator informou haver algum membro 

credenciado e o segundo reportou que não havia nenhum. Em relação à interação 

entre a ICS e a gestão municipal do PBF, a Pesquisa apresenta indícios de 

dificuldades nesta articulação. Em apenas 39,4% dos municípios abordados a 

gestão municipal do PBF enviava relatórios sobre frequência escolar à ICS. No caso 

das condicionalidades de saúde, em apenas 27% da amostra a ICS acessava 

informações a respeito63.  

Com o objetivo de avaliar o desempenho das ICS do PBF, os estudos de caso 

realizados em 200964, privilegiaram a análise de características gerais de 

constituição e funcionamento; grau de conhecimento dos atores a respeito do PBF; 

da relação com os gestores do estado e do município; da avaliação de desempenho 

por parte dos gestores, conselheiros e beneficiários; da relação com a rede de 

fiscalização do programa; das condições de trabalho e dos efeitos de sua 

                                                            
63 As características não se associam a tamanho populacional e macrorregião. 
64 Foram realizados 18 estudos de caso abordando seis instâncias estaduais localizadas em 
Rondônia, Pará, Ceará, Pernambuco, Minas Gerais e São Paulo, e doze instâncias municipais em 
Porto Velho e Costa Marques (RO), Santarém e Santa Luzia do Pará (PA), Monsenhor Tabosa e 
Caucaia (CE), Petrolina e Inajá (PE), Uberlândia e Conceição do Mato Dentro (MG), Santos e Itariri 
(SP). 
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implementação para o incremento do capital social. Por fim, buscou-se identificar 

que fatores estariam associados com o desempenho das ICS. 

Segundo as evidências apresentadas, ao contrário do que ocorre no âmbito 

da oferta de serviços necessários ao cumprimento das condicionalidades, no campo 

das ICS os gestores não atuam de forma comprometida com o controle social. O 

que se apresenta de forma central é a preocupação dos gestores do PBF em 

atender aos requisitos mínimos para a implementação e manutenção do Programa 

e. Em conseqüência disso, a criação da ICS só é cumprida por se tratar de uma 

exigência. Uma vez implementadas, não contam com incentivo ou colaboração e 

são submetidas às vontades políticas, muitas vezes contrárias à perspectiva da 

participação e do controle social. 

Dentre os resultados da pesquisa, registra-se a falta de interação entre 

Executivo e instâncias de controle social, considerando-se que, em todos os casos 

estudados, a distribuição de forças era favorável ao Estado, exercendo o Poder 

Executivo (municipal ou estadual) o domínio sob a ICS do PBF. Nesse sentido, é 

apontada como causa e consequência de tal tendência, a identificação do Executivo 

como uma instância mais preparada e capacitada para acompanhar o processo da 

implementação e fiscalização do Programa, se comparado aos conselhos. Essa 

leitura é reforçada pelos gestores a partir do argumento do despreparo dos 

integrantes das ICS.  Entretanto, como adverte o estudo, a percepção centralizadora 

pôde apenas ser inferida, pois, a princípio, os entrevistados se posicionaram a favor 

da existência e fortalecimento desses espaços, com vistas a assegurar a 

participação e a mobilização da sociedade civil na gestão das políticas públicas. 

Contraditoriamente, nas avaliações, os gestores tenderam a desacreditar nas ICSs 

sob a alegação, sobretudo, do despreparo de seus integrantes. 

 Além disso, a pesquisa confirma o desconhecimento parcial de conselheiros 

sobre os requisitos para entrada e permanência no PBF e sobre a gestão dos 

recursos repassados pelo Governo Federal às prefeituras e governos estaduais. No 

que diz respeito aos beneficiários, a falta de conhecimento é ainda maior, 

principalmente entre os indígenas e quilombolas, que apresentam os menores níveis 

de informação. Nesse sentido, a ausência de estratégias continuadas de difusão de 

informações é considerada determinante para essa realidade, agravada pelas 

dificuldades dos beneficiários em reter informações e pela subutilização do 

cadastramento no Programa como mecanismo de transmissão de informações. 
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Como demonstra o estudo, as ações limitam-se à coleta de documentos e, às vezes, 

à divulgação de cartilhas para uma população com alta taxa de analfabetismo.  

 Com maior intensidade entre os municípios de menor porte65, a presença de 

valores hierárquicos e patrimonialistas é sinalizada como fator que dificulta as 

relações baseadas em regras impessoais. Dessa maneira, o Executivo municipal se 

impõe naturalmente à sociedade, estabelecendo relações de poder entre dominante 

e dominados. Como causa e consequência desse quadro, o estudo sinaliza para o 

baixíssimo envolvimento e organização política da sociedade civil para romper com 

tal distribuição de poder, o que inviabiliza a consolidação do controle social. 

No que se refere ao controle social, o desconhecimento entre os beneficiários 

é praticamente unânime, o que justifica o fato de não se dirigirem às ICS para 

buscar informações, apresentar queixas ou fazer denúncias. Os beneficiários 

demonstram ter apenas conhecimento sobre os requisitos para o cadastramento e 

inserção no PBF e sobre as condicionalidades demandadas para a permanência no 

Programa. A partir de suas falas, o estudo conclui que toda a comunicação ins-

titucional é feita no sentido de reforçar a memorização de tais requisitos. A co-

municação é feita através de diversos canais, dentre os quais dispõem de maior 

eficiência os diretores e professores na escola, agentes da saúde e a comunicação 

“boca-a-boca” entre vizinhos e colegas. Já informações mais abrangentes sobre o 

são adquiridas através da mídia. O conhecimento sobre a ICS é praticamente nulo 

entre os beneficiários do PBF, o que limita o avanço do controle social.  

A questão do conhecimento também é preocupante entre os conselheiros, 

que demonstram um conhecimento muito fragmentado acerca do PBF e das ICS. Ao 

mesmo tempo, os estudos de caso chamam a atenção para a ocorrência de uma 

crescente demanda pela criação de conselhos gestores a fim de atender o requisito 

para participar e receber benefícios de políticas públicas. Esse movimento, porém, 

não é acompanhado de disponibilidade e capacidade dos sujeitos para participar de 

discussões coletivas, sendo comum a presença de conselheiros em mais de uma 

ICS e sua, conseqüente sobrecarga no desempenho de atribuições e competências. 

Como elemento desfavorável, é apresentada a vida cotidiana dos conselheiros, 

                                                            
65 Segundo o argumento utilizado na pesquisa, nesses municípios impera o conhecimento 
interpessoal e, portanto, os gestos e ações baseadas na impessoalidade são tidos como atitudes de 
pouca cortesia, capazes de gerar indisposições e constrangimentos sociais. Neste ambiente da 
micropolítica, uma posição política, a ocupação de um cargo ou o status de poder confere a um 
sujeito o título de autoridade com quem ninguém quer se indispor. 
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caracterizada por compromissos pessoais e de trabalho, e a natureza voluntária de 

sua atuação. Na inexistência de remuneração, o trabalho nos espaços de controle 

social tende a não ser priorizado, dificultando a busca pela informação.  

Finalmente, a pesquisa revela que as ICSs analisadas nos estudos de caso 

não demonstraram bom desempenho no acompanhamento, no cadastramento ou na 

fiscalização do PBF. Como forma de superar esse quadro e mesmo de garantir o 

exercício do controle social, indica: a) a oferta continuada de treinamento para 

gestores e conselheiros, de modo a favorecer sua adesão aos valores e ao sentido 

do controle social, além de transmitir conhecimento básico e específico sobre o PBF 

e as atribuições e instrumentos das ICS; b) a necessidade de divulgação das 

informações básicas sobre o controle social e o PBF para os beneficiários, levando-

se em conta suas características, níveis de entendimento e acesso à educação; c) o 

aprimoramento das condições de trabalho nas ICSs, a fim de garantir o acesso à 

informação e a autonomia para os conselheiros, implicando o provimento satisfatório 

de estrutura física, materiais e equipamentos.  

 Diante dos resultados e discussões levantados pelos estudos analisados, fica 

nítida a fragilidade do exercício do controle social no PBF, apesar de sua inserção e 

fomento na agenda do Programa. Entre conselheiros e beneficiários, as experiências 

são incoerentes com os valores e princípios que orientam a participação social e, 

ademais, não correspondem à ação protagonista da sociedade na gestão pública, 

conforme propõe o discurso oficial. O que salta ao debate, portanto, é o 

esvaziamento do protagonismo incutido não apenas no Programa, mas na própria 

Política de Assistência Social, diretamente relacionado ao controle social. 

 Enquanto condição para se chegar ao protagonismo, a participação e o 

controle social constituem-se como mecanismos fundamentais à viabilização das 

propostas emancipatórias do PBF. Para Martins (1994, p.177-178), a participação 

social representa uma possibilidade, fundamental, mas limitada, de articulação da 

sociedade com o processo governamental. Do ponto de vista do poder político, 

estabelece com este uma relação em que um suscita automaticamente o outro, num 

contexto em que os sujeitos da coletividade buscam influir diretamente no processo 

de tomada de decisões que afetam suas condições de existência. Nesse sentido, a 

participação representa a manifestação primitiva de insubmissão ao exercício do 

poder. Em seguida, vem a representação, considerada uma conquista do processo 

civilizatório.  
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 Presente em toda a trajetória do Estado nacional moderno, a participação tem 

vivenciado mudanças no conteúdo que expressa, nos sujeitos que a praticam e nos 

modos pelos quais se efetiva. Como exemplo, destaca-se a conformação de 

espaços em que contingentes populares interferem diretamente nos processos de 

órgãos estatais. Na esteira dessas transformações, o autor chama a atenção para o 

surgimento de impressões equivocadas, dentre as quais a de que o conceito é uma 

novidade histórica, e de que se constitui como uma espécie de panacéia que 

soluciona as debilidades do sistema político e que tudo resolve. Numa crítica ao que 

classifica como radicalismo participacionista, defende outras formas de interação 

entre o Estado e a sociedade, considerando ingênuas e simplistas as perspectivas 

idealizadoras da participação social. 

 Para evitar equívocos, três dimensões são utilizadas na análise da 

participação: ideológica, política e técnica (MARTINS, op.cit, p.179). Do ponto de 

vista ideológico, a participação ocorre a partir da concepção dos sujeitos acerca das 

crenças, valores e atitudes que determinam sua postura diante das instituições da 

sociedade e constroem sua percepção de como as coisas deveriam ser. Essa 

perspectiva admite a existência de duas posições extremamente opostas. Enquanto 

uma defende que a sociedade deve ser governada de modo estritamente 

autocrático, com a imposição unilateral das razões do Estado e sem qualquer 

abertura para a participação, a outra aposta na ruptura revolucionária com a 

sociedade existente, através da ação direta dos sujeitos sociais autônomos, com 

vistas à construção de uma sociedade autogestionária.  

Na dimensão política, a análise se dá sob o prisma das perspectivas de 

centro-direita e centro-esquerda, que debatem as relações estabelecidas entre a 

participação e os sujeitos, no sentido de definir quem participa e quem deve 

participar. Os argumentos de centro-direita afirmam a necessidade de se purificar a 

tendência que naturalmente existe de circunscrever a participação aos membros 

mais proeminentes da coletividade, ou seja, aos que o governo considera capazes 

de atuar, mas que, na verdade, compartilham métodos e objetivos com o Estado, 

razão pela qual cooperam e influem. Na arena de centro-esquerda, a proposta é 

reduzir esse privilégio, abrindo novos canais de participação, voltados aos sujeitos 

sociais subalternos, que não dispõem de condições para intervir no processo 

governamental, em função de sua falta de tempo e conexões adequadas no 
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aparelho do Estado e de portarem interesses conflitantes com as políticas 

estabelecidas. 

No bojo da dimensão técnica, a participação assume caráter neutro. Além de 

interessar aos segmentos sociais, apresenta-se como contribuição positiva ao bom 

funcionamento do Estado. Nesse sentido, fundamenta-se na distinção entre o 

discurso sobre o Estado e a realidade estatal. 

 
O Estado autodescreve-se como um feixe de poderes, capacidades, 
competências, funções e mecanismos supostamente adequados à 
consecução dos fins de interesse público assumidos pelas autoridades. Na 
realidade, porém, o Estado nunca é apenas isso: caracteriza-se também por 
debilidades, insuficiências, deformações, incapacidades e disfunções que o 
tornam inapto para transformar em realizações tudo quanto é prometido 
pelo discurso oficial, admitido e consagrado pela sociedade (MARTINS, 
op.cit., p.182). 
 

 
 Diante desse quadro, a participação justifica-se como recurso utilizado pelo 

Estado para melhor cumprir as determinações que lhes são impostas pelo sistema 

político em vigor. Desse modo, implicaria a melhoria do entrosamento na relação 

Estado / sociedade e o enfrentamento de debilidades, elevando a qualidade da 

performance estatal e o índice geral de bem-estar da coletividade.  

Pensada para lidar com as tensões entre Estado e sociedade, a participação 

é viabilizada pela criação de oportunidades específicas, constituindo-se como parte 

integrante do complexo institucional do Estado. Assim, são construídos espaços 

para a participação popular no processo de elaboração e/ou execução das decisões 

produzidas pelo poder público. Nesse ponto, Martins (op.cit., p. 192), adverte que a 

participação não pode ser confundida com representação. A participação 

corresponde à “comunicação direta, sem intermediários, entre membros da 

sociedade e agentes estatais responsáveis pela atuação do poder público”, tendo 

como sujeitos os indivíduos ou a coletividade, numa relação imediata entre o 

portador do interesse particular e o detentor oficial da autoridade pública. Já a 

representação constitui-se pelo conjunto das instituições e práticas que 

desempenham a função de representar aspirações, preferências e interesses dos 

membros, individuais ou coletivos, da sociedade. Para tanto, contam com categorias 

sociais, como os conselhos estatais e as comissões tripartites, que reúnem membros 

do governo, do capital e da sociedade e expressam a relação do interesse particular 

com o geral. 
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Ainda no âmbito da participação, Martins (op.cit., p.194), destaca a ocorrência 

de um processo ideológico que a subverte em “devolução social”. Com o 

alinhamento ao princípio da descentralização do poder, a ação da sociedade é 

destituída de seu caráter de participação popular. As formas de interação direta 

entre integrantes do Estado e membros da sociedade com vistas à tomada de 

decisões baseadas nos interesses de ambas as partes, dão lugar à transferência de 

responsabilidades estatais para a sociedade. Desse modo, nos termos do circuito do 

poder, a participação significa redução do sistema de representação, enquanto a 

devolução significa redução do sistema de intervenção.  

Ao situar o debate no contexto do PBF, é possível identificar a adesão do 

Programa a essa programática. A proposta do desenvolvimento de potencialidades 

confirma esse argumento, ao refletir a tendência de responsabilização dos 

beneficiários pela superação da pobreza, da vulnerabilidade e do risco social, sob 

mediação do Estado via transferência de renda. Embora se utilize do discurso do 

protagonismo de famílias e indivíduos, a perspectiva não cria condições para que 

esses sujeitos desempenhem ações protagonistas, uma vez que não lhes garante o 

exercício do controle social, acerca do qual não possuem nem mesmo 

conhecimento.  

Nesse sentido, a participação social perde sua natureza decisória e política, 

para assumir novo significado: o da atuação da sociedade no auto-atendimento de 

suas demandas e necessidades sociais. Ao passo em que se opera a 

desresponsabilização estatal, se institucionaliza a responsabilização individual, 

equivocadamente classificada como protagonismo. Nessa lógica, os sujeitos não 

são protagonistas porque exercem o controle social, mas porque conduzem suas 

próprias vidas, suprindo seus desejos e necessidades imediatas e se realizando no 

mercado enquanto cidadãos consumidores.  

Quando se leva em consideração a natureza contraditória da política social e 

o direcionamento do Estado no contexto neoliberal, responsáveis pela prevalência 

de uma compreensão reducionista de pobreza e pela focalização perversa do PBF, 

conclui-se que sua ação transformadora e de caráter emancipatória constitui-se não 

apenas como uma falácia, mas como uma impossibilidade, uma incoerência no 

interior do capitalismo. Para que as propostas emancipatórias se concretizem, faz-se 

fundamental o exercício do controle social, através do qual os sujeitos podem 
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problematizar suas necessidades. Entretanto, na sociedade capitalista e isso é 

inviabilizado, assim como também o é no âmbito da política social.  

Ao mesmo tempo frágil e necessário, o controle social desempenha 

importante papel na conformação de sujeitos sociais dotados de consciência crítica, 

capazes de lançar suas requisições e problematizações à esfera pública. Esse 

intento não dispõe de viabilidade na atuação de programas de transferência de 

renda com objetivos audaciosos. Embora sejam necessários, ao se pensar em sua 

contribuição à redução dos níveis de pobreza, esses programas não são suficientes 

para garantir redistribuição de renda, acesso a direitos e serviços sociais, ao 

trabalho e, muito menos, superação intergeracional da pobreza. Em tempos de 

neoliberalismo, respondem pela transformação do beneficiário em bom consumidor 

e bom contribuinte, não em sujeito emancipado.  

Apesar de fundamental à constituição dos sujeitos sociais, a participação 

social não se completa em si mesma, requerendo uma atuação representativa, em 

que os interesses coletivos serão debatidos e negociados de maneira transparente e 

justa, eliminando a cooptação de espaços e representações, bem como outras 

posturas que reflitam o desvirtuamento do controle social. Nesse sentido, a ação 

coletiva assume o compromisso com o oferecimento de condições para a real 

construção do protagonismo, na perspectiva da emancipação. Perpassando a 

efetivação de direitos e a demanda por ações estatais complementares, esse 

processo assume caráter de luta social possível, não utópica, capaz de dar 

visibilidade às necessidades da população e reivindicar intervenções qualificadas, 

em detrimento da responsabilização individual. 

Na esteira dessa proposta, a pobreza não pode ser percebida como 

fenômeno que atinge aos indivíduos incapazes, menos favorecidos (em caráter 

excepcional), mas como confirmação da desigualdade e contradições do 

capitalismo. Sua despolitização, materializada na responsabilização individual, 

concorre para a negação de seus determinantes, transformando-a em problema dos 

indivíduos, que, excepcionalmente, não conseguiram viver em condições mais 

dignas e com maior acesso a bens e serviços sociais.  

O desenvolvimento de potencialidades, acompanhado do "oferecimento de 

oportunidades", integra essa lógica ao buscar instrumentalizar famílias e indivíduos 

para a superação da pobreza. Ao mesmo tempo em que se defende a emancipação, 

é operacionalizada a responsabilização e o impulsionamento ao consumo, que atua 
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na contramão das propostas emancipatórias, na medida em que fortalece as bases 

da reprodução capitalista quais sejam, o alcance do lucro e a conformação de um 

mercado consumidor. O Estado e os governos também se beneficiam desse 

movimento, ao ganharem em arrecadação de impostos e construírem massa de 

manobra. Desse modo, o beneficiário do PBF não dispõe de condições de 

emancipar-se através de mera transferência de renda, minimamente articulada ao 

acesso a políticas, serviços e direitos sociais. Ao contrário, vê-se preso a um circuito 

de alienação e dominação. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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 Ao final deste debate acerca do universo da pobreza e da Assistência Social 

no Brasil, é possível identificar a atualidade da relação histórica construída entre 

ambas. Inicialmente marcado pelo viés assistencialista, o enfrentamento à pobreza 

na assistência social assumia formato moralizante, voltado a situações que, embora 

naturais, representavam riscos à ordem social. Após um conjunto de transformações 

de caráter progressista, a atuação passa a se basear no atendimento às 

necessidades sociais da população destituída do acesso à renda e a direitos e 

serviços sociais, com vistas à melhoria da qualidade de vida e à viabilização do 

bem-estar. Nesse sentido, são incrementadas as possibilidades de intervenções da 

já formalizada Política de Assistência Social. 

É justamente no bojo dessa relação, que se observa a expansão recente da 

Política no cenário nacional, em que pese a participação dos programas de 

transferência de renda, aos quais é creditado o referido processo de expansão. Ao 

canalizarem importantes somas de recurso e mobilizarem um contingente 

significativo de ações a serviço de sua implementação, esses programas têm 

contribuído, sobremaneira, para a reafirmação de práticas distributivas no campo da 

assistência social, tendo como principal expoente o PBF. Entretanto, vale dizer que 

trata-se de distribuição, numa perspectiva solidarista, diferente do compromisso com 

a justiça social, próprio da redistribuição.   

Criado numa conjuntura de renovação da Assistência Social no Brasil, o PBF 

unifica os principais programas de transferência de renda em execução no Governo 

FHC, mantendo, porém, algumas de suas características como, por exemplo, a 

focalização na pobreza e extrema pobreza e a centralidade da família. Apesar da 

proposta inovadora, o Programa apresenta linhas de continuidade com as ações 

anteriores ao primeiro mandato do Governo Lula. O viés da solidariedade, e o 

reducionismo, tipicamente neoliberal, permanecem presentes na estrutura do 

Programa. Com isso, evidencia-se a contradição de promover emancipação pela via 

do solidarismo, quando esta requer a efetivação da justiça social.  
 No que concerne à sua estrutura, o PBF se organiza segundo três eixos de 

atuação, através dos quais busca concretizar seus objetivos. Numa perspectiva 

intersetorial, se propõe ao desenvolvimento de ações complementares não apenas 

entre políticas e serviços sociais, mas, também, no interior do próprio Programa, a 

partir de articulações entre os eixos estruturantes. Ao combinar transferência de 
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renda, condicionalidades e programas complementares, supõe o alcance das 

condições necessárias ao combate à pobreza, acesso a direitos e políticas sociais e 

à emancipação de seu público-alvo.  
Sob essa orientação, o Programa reconhece a complementaridade como item 

fundamental à eficácia de suas ações. Entretanto, num contexto de histórica 

setorialização e fragmentação das políticas sociais, o êxito desse projeto fica 

comprometido, considerando-se os limites impostos pela fragilidade das articulações 

intersetoriais, observadas, por exemplo, a partir da difícil complementaridade entre 

as ações desenvolvidas no âmbito dos eixos de atuação do PBF. Ao mesmo tempo, 

os eixos estruturantes do PBF representam possibilidades de efetivação da 

intersetorialidade, ao reconhecerem a pobreza em seu caráter multidimensional. 

Contraditoriamente, o que se observa é apenas o reconhecimento, já que no plano 

operacional, o fenômeno é reduzido à dimensão da carência material, alvo de ações 

pontuais e focalizadas. 

Enquanto conceito multidimensional, a pobreza permanece caracterizada 

pelos mesmos elementos presentes desde as suas primeiras ocorrências na história, 

com destaque para as desigualdades e as destituições, materiais e subjetivas. 

Entretanto, no bojo do modo de produção capitalista e na recente expansão do 

neoliberalismo, o que se altera são as estratégias de enfrentamento ao fenômeno, 

pautadas na responsabilização dos indivíduos pela superação de sua condição de 

pobreza. Nesse sentido, as políticas sociais, em particular a Política de Assistência 

Social, sofrem o esvaziamento de seu compromisso com o bem-estar social, 

aderindo à programática de ajustes e ações reducionistas, incapazes de garantir a 

emancipação dos sujeitos. 

A compreensão que se tem acerca da pobreza e das necessidades sociais do 

homem é responsável pelo formato e direcionamento das respostas oferecidas. Se 

prevalece o reducionismo e a focalização, essas respostas tendem a ser 

insuficientes. O mesmo acontece com o atendimento a necessidades sociais, que 

quando abordadas do ponto de vista da sobrevivência física, tornam-se alvo de 

políticas e ações voltadas à garantia de condições favoráveis a essa dimensão, 

numa perspectiva em que aspectos como liberdade e participação social são 

negligenciados, embora, oficialmente, constituam objetivos a serem alcançados na 

agenda do enfrentamento à pobreza.  
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 A erradicação da pobreza passa a integrar, com centralidade, a agenda social 

global a partir da década de 1990, num contexto de transformações das relações 

entre Estado e sociedade, segundo as quais o Estado assume um compromisso 

prioritário com essa erradicação. No Brasil, o processo ocorre com caráter de 

alinhamento à programática de agências e organismos internacionais, colocando na 

ordem do dia o desenvolvimento de ações para o enfrentamento da pobreza, em 

que pesem os programas de transferência de renda.  

Essa realidade vem reforçar a lógica neoliberal, em que predomina a 

perspectiva dos mínimos sociais e da focalização, bem como o desmonte de 

direitos, a fragilização das políticas sociais e a individualização da pobreza. O 

oferecimento de respostas incompatíveis com a complexidade do fenômeno gera 

uma gama de demandas reprimidas e necessidades insatisfeitas, além de contribuir 

para dissimulação de sua real situação no país.  

 A retomada da questão da pobreza como prioridade, especialmente no final 

da década de 1990, ocorre em meio a um processo conflitivo de mudanças no 

interior das relações Estado x sociedade civil, que expressam movimentos de 

hegemonia e contra-hegemonia entre atores multilaterais e atores nacionais e locais, 

determinando limites e desafios ao Estado nacional e à ação pública, especialmente 

quanto ao tratamento da questão social (IVO, 2004, p.7). Tratamento este, 

reconvertido de uma dimensão política de proteção, teoricamente produtora de 

justiça social, para outra que centra seus efeitos – medidas mitigadoras 

setorializadas e focalizadas na pobreza – no campo das políticas sociais, de caráter 

parcial e temporário. Como bem afirma a autora, seus resultados reduzem o conflito 

redistributivo ente pobres ou quase-pobres, resguardando o padrão concentrador da 

renda, de forma ainda mais aprofundada. 

 Diante desse quadro, a transferência de renda materializa a nova proposta de 

enfrentamento da pobreza adotada pelo Estado, cujo fundamento é a ressignificação 

da questão social, reduzida à pobreza, em prejuízo das intervenções de que 

necessita. Voltadas aos mais pobres dentre os pobres, as transferências monetárias 

estimulam o consumo e a demanda de serviços, passando a uma abordagem 

individualizada e compondo parte de processos sociais de despolitização do Estado, 
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dessocialização da economia e tecnificação do enfrentamento à questão social66 

(IVO, op.cit., p.10).  

Ao privilegiar o atendimento à extrema pobreza via transferência de renda em 

patamares mínimos, o PBF se faz representante dessa programática no Brasil, se 

propondo a emancipar famílias e indivíduos, dentre outros objetivos. Entretanto, sob 

a fundamentação dos argumentos marxistas, é possível identificar uma contradição 

na proposta emancipatória do PBF. Uma vez considerado o debate acerca da 

emancipação política x emancipação humana, lança-se luz sobre essa contradição e 

concluí-se que no âmbito da sociedade capitalista, de inspiração neoliberal, mediada 

por um Estado burguês, torna-se inviável a emancipação dos sujeitos, 

especialmente a emancipação humana, em que pesem as ofensivas à organização 

política dos trabalhadores. Entendendo que emancipação implica em liberdade 

coletiva, o Programa se mostra equivoca em suas propostas, ao reforçar a 

realização dos sujeitos no plano individual.  

 Nesse ponto, retoma-se uma questão levantada no curso do trabalho: que 

emancipação está em jogo? Como resposta, é possível afirmar que o que está em 

jogo é a emancipação do “não ter”, instrumentalizada pelo acesso à renda em 

patamares mínimos, que estimula o consumo e a aquisição de bens materiais. Logo, 

não se trata de emancipação. O que ocorre é a responsabilização dos indivíduos 

pela superação de sua condição de pobreza. Uma vez munidas de renda, as 

famílias são dotadas de capacidades para sanar as carências materiais a que é 

reduzida a pobreza.  

A emancipação do “ser”, que ocorre num contexto de satisfação de 

necessidades sociais, não comparece na agenda da transferência de renda no 

Brasil, apesar do que afirma o discurso oficial. A exemplo, é possível citar os débeis 

índices de educação, qualidade de vida, trabalho e participação social, que 

demonstram a fragilidade do Programa em garantir condições de reprodução dignas, 

capazes de libertar os beneficiários das opressões ocasionadas pela falta de 

conhecimento, de autonomia, de reflexão crítica e pela negação de direitos, 

impulsionada pela perversa concentração de renda nas sociedades capitalistas. 

Embora as propostas de acesso a políticas estruturantes, via condicionalidades e 

                                                            
66 Nesse sentido, a autora argumenta em favor da construção do “novo social”, que implica na 
subordinação e separação entre as instâncias do social e da economia, e dessas com a política.  
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programas complementares, representem contribuições em potencial ao processo, 

sob inflexões neoliberais não chegam a atingir seus objetivos.  

As mesmas inflexões se fazem sentir na Política de Assistência Social 

contemporânea, que assimila a lógica dos mínimos sociais e da focalização, em que 

pese sua recente expansão através de estratégias de transferência de renda com 

caráter limitado e centralizado na pobreza. Desse modo, a Política assume, como 

nas iniciativas que precederam sua constituição como tal, o atendimento privilegiado 

aos pobres, na verdade, aos mais pobres dentre os pobres. Apesar de seu desenho 

atual, caracterizado pela promoção do acesso a direitos e enfrentamento a situações 

de risco e vulnerabilidade social, a Assistência Social brasileira exerce uma atuação 

que privilegia a pobreza e seus desdobramentos, sob pena de incorrer em um 

retrocesso histórico e político, além de reforçar processos de despolitização e 

desproblematização da questão social, intencionalmente reduzida à pobreza, nos 

marcos da sociedade capitalista. 

Diante da realidade em tela, este estudo conclui, pois, que o enfrentamento à 

pobreza na Política de Assistência Social contemporânea, reproduz as contradições 

inerentes à política social no capitalismo e a tendência global que reduz não apenas 

a concepção de pobreza, mas as intervenções direcionadas ao fenômeno. Ao 

mesmo tempo em que atende requisições da classe trabalhadora e do capital, 

mediada por um Estado burguês, a Política constrói incoerências entre sua 

estruturação política e sua atuação. A satisfação de necessidades sociais, travestida 

de combate à pobreza e a emancipação, transformada em responsabilização, 

constituem as recentes facetas da ação neoliberal junto à Assistência Social, tecidas 

sob determinação de um projeto societário contrário à ampliação de direitos e à 

constituição de sujeitos sociais, dotados de autonomia, liberdade e participação 

social e política, numa perspectiva democrática e igualitária. 

Nesse ponto reside um equívoco: a satisfação de necessidades supõe a ação 

coletiva, que determinará a formulação de políticas capazes de responder ao quadro 

de necessidades evidenciado. Não se refere, pois, à ação individual, a partir da qual 

o homem não só se faz pobre, como busca, por si só, superar essa pobreza, mesmo 

inserido numa realidade carregada de impeditivos, como a alienação do trabalho e 

as desigualdades sociais.  

Em moldes neoliberais, a orientação acima subverte os conceitos de 

autonomia e participação, identificados como a capacidade que os indivíduos têm de 
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fazer escolhas e satisfazer desejos (não necessidades), contando com o mercado 

para esse feito. A transferência de renda é reveladora dessa assertiva, ao passo em 

que o beneficio acessado viabiliza (ainda que minimamente) a inserção de seus 

beneficiários no universo do mercado, afirmando a lógica da cidadania do consumo, 

segundo a qual para ser cidadão é necessário consumir. Exercício de direitos, 

consciência crítica e participação social e política ocupam posição periférica. A 

despeito disso, o que se observa na atualidade é a mistificação do direito, subvertido 

em dever, imposição e condição; e da participação social, intencionalmente 

confundida com responsabilização individual e capacidade de consumo.  

Pensada numa dimensão ampliada, a pobreza admite ligações com o 

processo de satisfação de necessidades sociais historicamente construídas, que não 

se reduzem à esfera da sobrevivência física e material, mas implicam em elementos 

imateriais, como a autonomia, a participação e a liberdade. Para viabilizar propostas 

emancipatórias, o enfrentamento à pobreza não pode desconsiderar esses 

aspectos, privilegiando uma atuação baseada na perspectiva de totalidade e na 

satisfação das necessidades básicas em tela. Nesse sentido, faz-se necessária a 

ultrapassagem da reprodução material em patamares mínimos, pois pobreza diz 

respeito a uma teia complexa de determinantes e desdobramentos, que perpassam 

o exercício de direitos e níveis de satisfação de necessidades e acesso a bens e 

serviços. Assim como também não se trata de transferir ao indivíduo a 

responsabilidade sobre esse processo. 

Apesar desses limites, o estudo reconhece os avanços vivenciados pela 

Assistência Social brasileira nas duas últimas décadas, com destaque para sua 

conformação enquanto política pública de seguridade social, regulamentada por 

legislação específica; para a formalização do SUAS e para a implementação da 

PNAS. Com esses elementos, adquire institucionalidade, qualifica estratégias de 

intervenção e consolida seu espaço no âmbito da política social. O que ocorre, 

entretanto, é a imposição de limites estruturais que fragilizam a realização de seu 

conteúdo e as possibilidades de atendimento às necessidades sociais de seu 

público-alvo, mecanismo fundamental de enfrentamento à questão social e suas 

manifestações, que integram o cotidiano da Política em seus diferentes espaços e 

serviços.  

Contudo, não se pode deixar de considerar o potencial estratégico da ação 

coletiva no combate à precarização e ao reducionismo das políticas sociais, dentre 
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as quais a Assistência Social. Nesse sentido, a participação social e o exercício do 

controle social pelo conjunto da sociedade se fazem imprescindíveis à concretização 

de um projeto democrático, que assegure efetividade às políticas em foco.  

 Finalmente, o que se espera com a realização deste estudo é contribuir para 

o debate acerca da Política de Assistência Social no Brasil, bem como para o 

recente, e não menos importante, território ocupado pela transferência de renda na 

agenda social e econômica do país. Nesse sentido, a problematização de questões 

centrais como a focalização, a seletividade e a oferta de ações estruturantes, 

contribui, sobremaneira, para a consolidação da Política e de programas e iniciativas 

de caráter assistencial no país, com base na garantia de direitos e promoção da 

justiça social. 

 Como não poderia deixar de acontecer, em face do compromisso ético-

político com a profissão, espera-se, ainda, oferecer contribuições ao Serviço Social, 

enquanto categoria profissional e fértil campo de debates e produção de 

conhecimento. A assistência social reúne um contingente expressivo de assistentes 

sociais, atingindo, em 2010, a marca de 20 mil profissionais no SUAS67. Inseridos 

numa realidade contraditória e complexa, esses profissionais vivenciam situações 

complexas e contraditórias no cotidiano de sua atuação, sendo convocados a 

oferecer respostas a múltiplas demandas e necessidades de usuários, num contexto 

de precarização do trabalho, caracterizado pela fragilidade nos vínculos, baixas 

remunerações e aparato técnico-institucional insuficiente.  

Para lidar com essa realidade, numa perspectiva progressista, se coloca na 

ordem do dia o conhecimento acerca de seus determinantes, bem como sua 

problematização na esfera pública, de modo a atingir, inclusive os milhares de 

cidadãos atendidos pela Política de Assistência Social. Nesse sentido, a produção 

do conhecimento na área tem o compromisso de subsidiar, em caráter contra-

hegemônico, a formulação e a construção coletiva de estratégias políticas e técnicas 

para a modificação da realidade, em que pese a estruturação de novas bases para a 

atuação do Estado e a garantia e ampliação de direitos.  

Sob essa orientação, este trabalho se propõe a subsidiar os (as) assistentes 

sociais inseridos (as) nos diferentes espaços de atuação na Política, fomentando a 

reflexão e o debate acerca da realidade, bem como das possibilidades e estratégias 
                                                            
67 Dados do MDS, referidos pela então Ministra Márcia Lopes. Disponível em: 
http://www.mds.gov.br/saladeimprensa/artigos/artigos-dia-do-assistente-social 
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de intervenção voltadas à promoção do controle social entre os usuários. E, ainda, a 

contribuir para a produção de conhecimento sobre o tema do enfrentamento à 

pobreza na Assistência Social, em expansão recente, considerando que o 

conhecimento move a história e viabiliza a transformação do real. 
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