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GOVERNO LULA 

Resumo 

Os impactos do Programa Bolsa Família, na sociedade brasileira, têm sido um dos 

temas mais debatidos da atualidade. Porém, no campo ciência política contemporânea, como 

se analisaria esta política social? Conforme será exposto pela presente dissertação, a análise 

empírica da influência do Programa Bolsa Família nas eleições presidenciais tem ocupado um 

foco privilegiado na citada disciplina. Com efeito, a maioria dos estudiosos ressalta o papel 

preponderante exercido por aquela política social na recondução de Luiz Inácio Lula da Silva 

à Presidência da República em 2006. No entanto, há outras facetas do Programa Bolsa 

Família que interessam aos estudiosos da disciplina, como, por exemplo, os aspectos político-

institucionais da referida política social. Neste particular, a preocupação dos analistas consiste 

em esmiuçar as principais características do citado programa social, como, por exemplo, a 

focalização, as condicionalidades, bem como seu grau de eficácia no que concerne aos seus 

objetivos. Expor os principais tópicos acerca do aludido debate acadêmico, assim como 

descobrir quais seriam as abordagens teóricas mais adequadas para analisar os impactos do 

Programa Bolsa Família, no campo da ciência política contemporânea, constituem os 

objetivos primordiais da presente dissertação.  
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ABSTRACT 
 

The impacts of Bolsa Família Program, in Brazilian society, have been one of the most 

debated today. But how to analyse this social policy in the contemporary field of political 

science? As it will be explained in this dissertation, the empirical analysis of the influence of 

the Bolsa Família Program in the presidential election has occupied a special focus in the 

aforementioned discipline. Indeed, most scholars have emphasized the key role played by that 

social policy in the renewal of Luiz Inácio Lula da Silva to the presidency in 2006. However, 

there are other subjects of the Program of interest to the scholars of the discipline as, for 

example, political and institutional aspects of this social policy. In particular, the concern of 

analysts is to scrutinize the main features of that cited social program, such as targeting, 

conditionalities, as well as its efficacy in relation to their goals. Exposing the main topics on 

the referred academic debate, as well as find out what would be the most appropriate 

theoretical approaches to analyze the impacts of Bolsa Família Program in the field of 

contemporary political science, are the primary objectives of this dissertation.  
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1-Introdução 
 

Como analisar, no âmbito da ciência política contemporânea, as conexões eleitorais e os 

aspectos político-institucionais do Programa Bolsa Família? Ao analisá-la como política 

redistributiva, quais seriam as conexões eleitorais reveladas por ela? Quais são as inovações, 

do ponto de vista institucional, trazidas por esta política social? É possível confirmar o papel 

crucial, apontado por vários analistas sobre o desempenho do Programa Bolsa Família na 

reeleição de Lula em 2006? Quais os reais impactos do Programa na sociedade brasileira? Ele 

tem sido eficiente em reduzir a pobreza e favorecer a equidade social no país? As 

condicionalidades do PBF de fato contribuem para o desenvolvimento humano da população 

por ele focalizada?    

Em suma, estes são apenas alguns dos questionamentos mais comuns que poderiam ser 

levantados pela literatura especializada no campo da ciência política que lida com as políticas 

sociais formuladas pelo governo federal na última década. Diga-se de passagem, que, aliás,  

hodiernamente, muito se tem discutido, no Brasil, acerca do programa de transferência 

condicional de renda Bolsa Família. Com efeito, os mais amplos setores da mídia, os cidadãos 

comuns, bem como setores da academia têm demonstrado crescente interesse em 

compreender os impactos da referida política social para a sociedade brasileira. Neste sentido, 

o público interessado em avaliar e compreender o programa Bolsa Família comumente se 

questiona se, de fato, ele teria a capacidade de reduzir a histórica desigualdade social no país, 

conforme é constantemente alegado pelo atual governo e por institutos de pesquisa sociais 

bastante respeitados como o IBGE e o IPEA. 

Por outro lado, segundo várias análises acadêmicas (Nicolau e Peixoto, 2006; Hunter e 

Power, 2007; Soares e Terron, 2008; Licio, Rennó e Castro, 2009; Singer, 2009; Marques et 

al, 2009; Zucco, 2008) o PBF teria sido um fator preponderante para recondução de Lula à 

Presidência da República na eleição de 2006. Entre os diversos trabalhos que analisaram as 

razões do voto em Lula em 2006, é praticamente unânime a opinião de que a avaliação 

retrospectiva do governo, influenciada especialmente por “fatores econômicos”, pesou na sua 

reeleição. O petista se beneficiou do crescimento econômico, da inflação baixa, do aumento 

do poder de consumo da população e, principalmente, do PBF, programa de redistribuição de 

renda implementado pelo seu governo (Nicolau e Peixoto, 2006; Carraro et al, 2007; Abensur, 
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Cribari-Neto e Menezes, 2007; Rennó, 2007; Hunter e Power, 2007; Canêdo-Pinheiro, 2009; 

Licio, Rennó e Castro, 2009; Singer, 2009; Marques et al, 2009; Zucco, 2010).  

O último dos autores citados acima (Zucco) tem coordenado pesquisas de opinião, no 

Brasil, cujos resultados permitem conjecturar que o PBF ajudou Lula e o PT a garantir a 

vitória de sua sucessora, Dilma Rousseff, eleita presidente nas eleições de 2010. Porém, em 

entrevista concedida ao Estadão1, Zucco frisou que “o Bolsa Família tem efeito eleitoral 

‘muito grande’, mas favoreceu mais Luiz Inácio Lula da Silva em 2006 que Dilma Rousseff 

em 2010”. Mais à frente, o citado autor enfatiza que a pesquisa mencionada acima:  

“Constatou que, em 2006 e em 2010, quanto maior o porcentual da população atendida pelo 

programa em municípios de perfil semelhante, maior a probabilidade de voto no candidato do PT. Mas 

adverte: não há evidências de que os mais pobres tenham aderido ao partido. ‘O povão é governista’.  

Neste sentido, argumenta Zucco, este fato refletiria um fenômeno recorrente no Brasil, 

ou seja, independentemente do PBF, e sob o risco de simplificar excessivamente a questão, é 

possível sustentar o argumento de que os pobres tenderiam a votar no governo. Nas 

entrelinhas, percebemos que o autor deixa no ar que seria inócuo afirmar que o PT conquistou 

a adesão dos mais pobres em função do PBF. Não se trataria disto, pois seja qual for o partido 

que estivesse no poder, nestas condições estaria com a vantagem, uma vez que teria “a chave 

do cofre” das políticas sociais. 

Por outro lado, corroborando, de certa forma, a percepção de vários críticos do PBF, 

Zucco afirma que seus estudos “apontam que os brasileiros não se incomodam com o caráter 

assistencialista do Bolsa Família”.  Neste sentido, para ele, “isso indica que os brasileiros não 

se importam tanto com as chamadas ‘portas de saída’, enfatizadas no discurso de setores da 

oposição”. Zucco infere que o apoio ao PBF perante a sociedade brasileira se deveria a duas 

possíveis causas:  

(...) a primeira é que a gestão razoavelmente competente de um programa complexo contribui para a boa 

imagem do governo; e a segunda é que pode ser simplesmente uma aceitação de que esses programas 

são ‘justos’, no sentido de que favorecem aqueles que mais precisam.  

Em reportagem do jornal Diário de Pernambuco, publicada antes do término da 

eleição presidencial, no ano passado, -- em que a reedição do duelo entre o PT e PSDB mais 

                                                            
1 A íntegra da citada entrevista pode ser acessada através do seguinte link: 

http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20110418/not_imp707680, 0.php 
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uma vez se verificou --, há uma breve análise sobre este tema, na qual as variáveis trabalhadas 

pela literatura acadêmica dão o tom da argumentação, ao se analisarem os dados empíricos: 

Vai longe o tempo em que o PT concentrava os seus votos nos colégios eleitorais das grandes 

metrópoles. Os redutos dos pequenos municípios do Norte e do Nordeste eram dominados por partidos 

como o PMDB, o PDS e o PFL. Nas eleições deste ano, a candidata do PT à Presidência da República, 

Dilma Rousseff, foi soberana nos currais eleitorais do sertão. Em vez das cestas básicas utilizadas no 

passado, o governo Luiz Inácio Lula da Silva entrega, agora, o Bolsa Família às famílias carentes. 

Quanto mais benefícios são entregues, mais expressiva é a votação de Dilma. O maior bolsão de 

pobreza e de votos petistas está no sertão do Piauí, na Chapada do Araripe. 

Dos 200 municípios que concentram o Bolsa Família em todo o país, 75 estão naquela região. 

Ali, 74% da população é beneficiada pelo maior programa social do governo Lula. O percentual de 

votos da candidata do PT atinge uma média de 78,5%. Em várias cidades, a votação da ex-ministra da 

Casa Civil chega a 90%. Em Queimada Nova, município de 9 mil habitantes, ela alcançou 92,5% dos 

votos válidos. Muito acima de média de todo o país: 46,9%. 

O Nordeste é a região que recebe o maior volume de benefícios, que resulta em investimentos de 

R$ 13 bilhões por ano em todo o país. Cerca de 12 milhões de famílias são atendidas. No Piauí, cerca de 

53% da população é diretamente favorecida pelo programa. Nesse estado, o percentual de votação de 

Dilma chegou a 67%. No Maranhão, 55% dos moradores recebem o Bolsa Família. A votação da 

candidata petista alcançou 70%. Em Sergipe, os beneficiados representam 45% do estado. A votação de 

Dilma ficou em 47,6%, muito pouco acima da média nacional. (Reportagem do jornal Diário de 

Pernambuco, edição de quinta-feira, 7 de outubro de 2010, Online) 

Em relação a este último aspecto discutido pela notícia do jornal pernambucano, 

citamos também uma Pesquisa Ibope encomendada pela TV Globo e pelo jornal O Estado de 

São Paulo, que entrevistou 2.002 eleitores em 141 cidades do país entre 31/05 e 03/06 de 

2010, apontando “que 22% dos eleitores da região Nordeste são diretamente beneficiados pelo 

programa Bolsa Família. Na região Norte/Centro-Oeste, esse percentual cai para 8%. No 

Sudeste, 7% são beneficiados pelo programa, enquanto no Sul são 5%”.   

Em análise empírica realizada por Zucco, e citada em reportagem do Estadão que saiu 

em outubro de 2010, somos apresentados a outros dados que se coadunam aos que foram 

reproduzidos acima:  

Cálculos feitos pelo cientista político Cesar Zucco mostram correlação entre o alcance do 

programa Bolsa Família nos 5.565 municípios brasileiros e a proporção de votos direcionados a Dilma 

Rousseff (PT) na eleição presidencial. 
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Comparando apenas cidades de perfil socioeconômico similar, Zucco, que leciona na 

Universidade Princeton, nos Estados Unidos, calculou que Dilma teve 0,13 ponto porcentual de votos a 

mais para cada ponto porcentual adicional na cobertura do Bolsa Família. Ou seja, comparando-se 

cidades similares e com 50% e 60% da população atendida pelo programa, a petista teve 1,3 ponto 

porcentual a mais de votos, em média, nas do segundo grupo. 

Não se pode, porém, apontar o Bolsa Família como único ou mesmo principal fator de definição 

de voto nessas áreas. No Nordeste, por exemplo, as taxas de emprego têm crescido acima da média 

nacional. Para saber o peso exato do programa de transferência de renda na eleição, afirma Zucco, seria 

preciso fazer uma pesquisa específica sobre o comportamento dos eleitores.                               

Fonte: AE - Agência Estado, 06 de outubro de 2010 | 10h 02 

Em suma, no que toca aos impactos eleitorais do PBF, aventamos, conforme nossa 

opinião, os principais argumentos discutidos pela literatura sobre o tema. Porém, há que se 

questionar se, para a ciência política, analisar o PBF se restringiria apenas a este aspect. De 

antemão, respondendo a este último questionamento, estamos persuadidos de que a análise do 

PBF na nossa disciplina não se limitaria estritamente a este tipo de variável. De fato, 

interessaria à ciência política compreender e explicar o processo de institucionalização do 

PBF. Embora não haja a mesma possibilidade de testar hipóteses no caso dos impactos 

eleitorais, isto não eximiria os estudiosos da referida disciplina de tecerem considerações 

acerca das variáveis institucionais que fazem parte da configuração do PBF, enquanto política 

pública, de corte social.    

Conforme abordaremos na seção 2.4 do segundo capítulo da dissertação, os aspectos 

político-institucionais referentes ao PBF debatidos pela literatura concernem, geralmente, às 

variáveis institucionais que influenciaram no processo de unificação dos programas de 

transferência de renda que resultou na criação do PBF em 2003; focalização versus 

universalização (Kerstenetzky, 2006; Medeiros et al., 2007; Senna et al., 2007; Druck e 

Filgueiras, 2007; Kerstenezky, 2009; Bichir, 2010; Silva e Lima, 2010); ao papel das 

condicionalidades (Medeiros, et al, 2007, Bichir, 2010, Silva e Lima, 2010); às “portas de 

saída” do PBF, às quais se refere Zucco, na entrevista citada acima (Draibe, 2009, 

Kerstenetzky, 2009).  

1.1-Problema de Pesquisa 
 

Instituído em menos de uma década pelo governo federal, o Programa Bolsa Família 

tem chamado a atenção não apenas do campo midiático, mas também da academia. Neste 
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período, proliferaram as análises de diferentes áreas das ciências sociais sobre o programa de 

transferência de renda federal. Mas as pesquisas cujo enfoque se situa no âmbito da ciência 

política ganharam fôlego de fato após a reeleição de Lula em 2006. Com efeito, como foi 

mencionado acima, este fenômeno do mundo empírico foi analisado a partir de variáveis do 

mundo da política que buscam enquadrar o potencial político-eleitoral do PBF, o que de resto 

já era bastante propalado pela mídia.  

Neste particular, não obstante os estudos em ciência política tratem de uma mesma 

questão de fundo, ou seja, a suposta utilização político-eleitoral do PBF por parte do governo 

Lula para alavancar a sua reeleição no pleito eleitoral de 2006, é possível percebermos que há 

uma verdadeira miscelânea de pressupostos teóricos apoiando os argumentos difundidos por 

tais estudos. Dado este problema, para nós, a questão de pesquisa que se impõe é aquela com 

a qual iniciamos a dissertação: como analisar, no âmbito da ciência política contemporânea, 

as conexões eleitorais e os aspectos político-institucionais do Programa Bolsa Família?    

Em outras palavras, em princípio, seria “uma análise das análises” sobre o tema, que 

buscaria encontrar um enfoque ou enfoques mais apropriado(s) para trabalhá-los no campo da 

nossa disciplina, ou seja, da ciência política. Contudo, a dissertação não se restringirá a uma 

análise meramente teórica sobre o PBF, de modo que também trabalharemos com dados 

empíricos para os quais construiremos nossos próprios modelos de análise para confrontá-los 

com as predições postas em foco pela literatura.    

1.2-Justificativa da Pesquisa 
 

Até o ano passado, segundo estimativas do Banco Mundial2, o PBF atingiria 25% da 

população brasileira, na medida em que beneficiava 12,5 milhões de famílias, o que 

redundaria, aproximadamente, em 48 milhões de pessoas (Forsberg, 2011). Por estes dados, é 

possível vislumbrar o impacto do programa social do governo federal na sociedade brasileira, 

uma vez que tal programa influencia diretamente a vida de um em cada quatro brasileiros. E, 

caberia ressaltar que, ao incidir sobre o poder aquisitivo destes indivíduos, o PBF influencia a 

economia do país, pois favorece o consumo de mercadorias em geral. Assim sendo, nada mais 

                                                            
2 World Bank, 2010. O Banco Mundial tem sido um dos grandes entusiastas, no cenário internacional, 

do PBF, reputando-o como exemplo de política pública eficiente no combate à pobreza e na redução da 

desigualdade social.  
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natural que sustentar a expectativa daqueles atores políticos que se sintam inclinados a 

recompensar eleitoralmente o governo que lhes proporciona o acesso a melhores condições de 

sobrevivência. Fato este de resto, confirmado por pesquisas empíricas já realizadas no país 

(ver Hunter e Power, 2007).    

Por outro lado, o aparato institucional necessário para garantir que o benefício pago pelo 

PBF chegue a cada uma daquelas famílias é imenso e complexo, envolvendo três diferentes 

ministérios, os entes das três instâncias da federação (União, estados e municípios), bem 

como o maior banco público nacional (a CEF). A criação do PBF exigiu não apenas as 

decisões políticas do governo Lula, mas também todo um legado institucional herdado do 

governo anterior na área de políticas sociais e, em última instância, o arranjo institucional 

proporcionado pela Constituição de 1988.  

Portanto, tendo em vista estes aspectos brevemente comentados acima acerca do PBF, 

cremos que uma pesquisa na área de Ciência Política sobre este tema poderia contribuir para o 

avanço do conhecimento a respeito deste tipo iniciativa estatal. Conforme será abordado na 

revisão da literatura sobre o assunto, há um debate acadêmico que analisa as conseqüências 

políticas do PBF para a sociedade brasileira. Em suma, nossa intenção é fornecer uma 

modesta contribuição ao estudo do PBF no campo da referida disciplina.  

1.3-Organização da Dissertação 
 

A presente dissertação encontra-se organizada em quatro capítulos. No primeiro 

capítulo temos a introdução, o problema de pesquisa e a justificativa. No segundo capítulo, 

fazemos uma revisão da literatura sobre o nosso tema de pesquisa, expondo as teorias que 

orientarão nossa análise. No terceiro capítulo, por sua vez, apresentamos um breve olhar sobre 

programas de transferência de renda congêneres ao PBF, que foram implantados na América 

Latina. E, por fim, no quarto capítulo procedemos a uma análise empírica das hipóteses 

aventadas pela literatura sobre os impactos do PBF nos pleitos eleitorais para presidente da 

República. 

2-Revisão da literatura sobre o PBF no âmbito da Ciência Política 
 

Ao iniciar a revisão da literatura sobre o PBF, convém levar em conta os importantes 

achados fornecidos pela pesquisa empírica realizada por Hunter e Power (2007), referente às 
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principais variáveis que explicariam a notável reeleição de Lula no segundo turno da eleição 

presidencial de 2006 por uma margem acima de 60% dos votos válidos (Geraldo Alckmin, 

principal adversário de Lula, obteve, na mesma eleição, cerca 39% dos votos válidos). No 

referido pleito eleitoral, Lula, surpreendentemente, conseguiu, com sua esmagadora vitória, 

superar uma conjuntura política marcada por alguns dos maiores escândalos de corrupção da 

história republicana no Brasil (a crise do mensalão em 2005), desbancando, assim, algumas 

predições bastante pessimistas de certos analistas políticos que apostavam então no ocaso de 

sua carismática carreira política (ver Hippolito, 2005; Cavalcanti, 2005).  

De acordo com Hunter e Power, o fator preponderante para a reeleição de Lula em 2006 

foi o investimento maciço realizado por seu governo no programa Bolsa Família. Com efeito, 

conforme demonstram tais autores, foi fundamental o apoio dos eleitores de baixa renda e 

baixo nível de escolaridade concentrados nas regiões Norte e Nordeste --os quais têm sido os 

maiores beneficiados por tal política social --, para garantir a supremacia de Lula no segundo 

turno da referida eleição. Ao correlacionar as variáveis IDH e votos a favor/contra Lula no 

segundo turno das eleições de 2002 e 2006, os autores demonstram que o total de votos a 

favor de sua reeleição foi maior nos estados cujo referido índice apresenta os menores 

desempenhos no país (os estados do Norte e Nordeste).  

Para Hunter e Power, tal façanha de Lula representou uma virada não apenas em relação 

ao pleito eleitoral de 2002, mas também no que concerne a todas as vezes em que o candidato 

disputara eleições presidenciais anteriormente a 2006 (1989, 1994, 1998 e 2002). Outro dado 

bastante interessante sugerido pelos autores foi que os segmentos populacionais que mais 

contribuíram para a recondução de Lula à Presidência foram muito semelhantes àqueles que 

mais favoreceram a vitória de seu oponente Fernando Collor em 1989. Em outras palavras, 

Hunter e Power argumentam que, na última eleição presidencial, Lula logrou conquistar o 

apoio dos estratos sociais menos favorecidos da população brasileira num escopo que jamais 

conseguira nas quatro contendas eleitorais anteriores que disputou.  

Assim sendo, as evidências empíricas indicariam que os votantes de Lula incluídos 

entre os extratos sociais menos favorecidos sócio-economicamente revelaram pouca 

disposição em puni-lo pelos escândalos políticos que enredaram seu governo cerca de um ano 

antes das eleições. Antes, pelo contrário, tais eleitores preferiram “recompensar” Lula pelo 

enorme aporte de investimentos de seu governo no programa Bolsa Família (dados oficiais do 
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governo informavam que cerca 11,1 milhões de famílias eram beneficiárias do programa no 

final de 2006).  

A propósito, Hunter e Power enfatizam que o suporte eleitoral obtido por Lula não 

beneficiou em igual medida o seu partido, qual seja, o PT. Com efeito, os autores demonstram 

que, na eleição para a Câmara dos Deputados de 2006, o PT obteve um resultado bastante 

medíocre, contrariando as expectativas quanto à conquista de uma maioria de cadeiras no 

Parlamento, como reflexo do excelente desempenho do seu candidato à Presidência da 

República. Na visão dos autores, isso teria a ver com o funcionamento das instituições 

políticas brasileiras (presidencialismo com eleições proporcionais), mas também com o novo 

tipo de conexão política estabelecida entre o ocupante do Poder Executivo e seus constituents 

através do programa Bolsa Família.  

Para Hunter e Power, o referido fenômeno não deveria ser interpretado meramente como 

reedição do já bastante desgastado “populismo”, uma vez que não representaria, a rigor, o 

mesmo tipo de relação clientelista entre o líder político e as massas populares verificada pelos 

adeptos e/ou críticos do referido conceito (ver Ianni, 1971; Weffort, 1978; Ferreira, 2001). 

Quando muito, as próprias credenciais pessoais de Lula, cuja admirável trajetória de migrante 

oriundo do semi-árido nordestino consagra-o como um autêntico “defensor dos pobres” (id 

ibid., 2007:353), serviram também como exemplo para os milhões de brasileiros que 

enfrentam as privações diárias de uma existência marcada pela mais absoluta miséria. Por 

outro lado, os autores alegam, sem entrar em maiores detalhes, que, diferentemente de certos 

líderes latino-americanos contemporâneos com postura populista (como seria o caso de 

Alberto Fujimori no Peru, e o de Hugo Chaves na Venezuela), haveria entre Lula e os 

segmentos populares que o ajudaram a reeleger-se em 2006 “um grau maior de intermediação 

organizativa” (id ibid.).  

A despeito desta perspectiva, Hunter e Power (2007) ressaltam que a própria acepção do 

termo lulismo, qual seja, o respaldo político suprapartidário pertencente a Lula, que seria 

virtualmente independente do chamado petismo (a preferência política pelo PT), encerra certa 

dose de personalismo. Os autores citados argumentam, em igual medida, que o vínculo 

estabelecido teria se configurado pela via da liderança política exercida por Lula na 

Presidência da República seria caracterizado pela relação “cidadão-político”. Para Hunter e 

Power (2007), tal vínculo consistiria em algo de fato representativo, que não poderia ser 

meramente descartado como uma relação desprovida de conteúdo programático.   
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Conforme se pode perceber, a suposta influência do PBF na vitória de Lula em 2006 

suscitou um debate acerca das variáveis que atuaram neste caso. Nicolau e Peixoto (2007), 

utilizando base de dados municipais, relacionam a percentagem dos votos recebidos por Lula 

nas quatro votações com o tamanho da população dos municípios. Em 2002, o percentual 

aumentou com o tamanho; em 2006, a faixa onde Lula recebeu percentagens mais altas foi 

nos municípios com entre 10 e 20 mil habitantes. Assim, os autores citados acima inferem, 

através do tamanho da população municipal, que o padrão analítico entre urbanização e os 

votos em Lula foi alterado; retomam, mais adiante, as relações com macro-variadas e 

constatam que, em todas as análises, o sinal da correlação se inverteu. 

 Os dois autores também analisaram a relação entre necessidade social e a extensão do 

PBF, concluindo que a associação era positiva: “Os dados revelam uma forte associação 

negativa entre os dois indicadores (r=-0,83). Ou seja, quanto mais pobre é o município, mais 

recursos per capita ele recebeu do Bolsa Família.” Em seguida, expandem a análise 

relacionando o BF e a votação em Lula, constatando  que a associação entre o percentual de 

votos obtidos por Lula e os gastos do Bolsa Família é expressiva: r = 0,72 no primeiro turno e 

r = 0,69 no segundo turno.  

Usando toda a bateria de variáveis, concluem que ela explica 63% na variância da 

votação de Lula. Segundo eles, em 2002, Lula teve votação bem distribuída pelo país, mas 

proporcionalmente melhor nas áreas mais desenvolvidas; ao longo do mandato, o governo 

implementou uma série de programas dirigidos às cidades com menor desenvolvimento social 

e entre esses programas, destaca-se o PBF, no qual investiu mais de 17 bilhões em quatro 

anos nas áreas onde se concentra  a população mais pobre; as áreas que mais se beneficiaram 

das políticas implementadas pelo governo federal votaram no candidato que implementou 

essas políticas.   

Carraro et al (2007), em estudo com clara preocupação econométrica, concordam com a 

tese de que, em 2006, Lula foi mais votado nos municípios menos desenvolvidos do Brasil e 

concluem que essa votação estava negativamente correlacionada com a renda per capita do 

município e diretamente correlacionada com a taxa de mortalidade infantil, analfabetismo e a 

desigualdade. Todavia, estes autores discordam dos métodos de Nicolau e Peixoto, por terem 

ignorado os efeitos espaciais, quando pretenderam resolver o problema com dummies 

regionais. Também criticam discretamente Hunter e Power por afirmarem que “os pobres 

teriam votado em Lula por ignorância ou indiferença frente às acusações de corrupção.” 
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Os autores do citado estudo argumentam que, ao analisar as variáveis pelo “modelo 

clássico”, os resultados demonstram que a votação em Lula é sempre inelástica3. Porém, 

testando esse modelo, constatam a existência de auto-correlações espaciais. Optam, então, 

pelo modelo de erro espacial4, que produz melhores resultados do que o do lag espacial, 

segundo o teste estatístico dos Multiplicadores de Lagrange5. 

O trabalho fornece outras considerações importantes, típicas de economistas: a inflação 

foi menor no nível de renda da cesta básica do que nos mais altos; a desigualdade foi 

reduzida. Os autores testaram também o impacto do aumento das exportações, proposto por 

Pessoa (apud CARRARO et al, 2007), que não foi observado no nível dos estados. 

Portanto, a partir de uma análise econométrica, os autores concluem que, embora a 

votação de Lula realmente tenha sido maior nos estados e municípios mais pobres, desiguais e 

com mais analfabetos, os autores não encontraram evidências de que o PBF – por si só – teve 

efeito na votação de Lula. Fora antes uma melhora geral nas condições da economia, e uma 

conseqüente queda na desigualdade que teriam beneficiado o candidato petista na eleição de 

2006. 

Soares e Terron (2008) adentram esse debate tentando responder a algumas críticas 

feitas por Carraro et al (2007). Segundo os padrões geográficos da votação municipal e o que 

                                                            
3 Em economia, uma demanda é inelástica, ou perfeitamente rígida, quando uma variação qualquer no preço resulta numa 

variação zero da quantidade demandada, ou seja, independentemente do preço de mercado a quantidade se mantém constante. 

É o caso, por exemplo, do mercado de obras raras. Carraro et al utilizaram este conceito para explicar a votação de Lula, de 

acordo com o “modelo clássico”. Em outras palavras, independentemente das variáveis analisadas, os autores verificaram que 

elas não exerceram influência significativa nos votos em Lula.   
4 No modelo erro espacial, a auto-correlação espacial no termo de erro está relacionada a erros de medida ocasionados pelas 

divisões artificiais das unidades geográficas, como os limites estabelecidos para os municípios ou estados brasileiros, que não 

necessariamente coincidem com a verdadeira dimensão do fenômeno observado.  

5 O método dos Multiplicadores de Lagrange converte problemas de minimização com restrição em problemas sem restrição, 

através da inserção de um novo parâmetro. Considere uma função de n variáveis  em funções de 
restrição . Sejam estas funções deriváveis em primeira ordem com derivadas contínuas e que para qualquer ponto do domínio 

existe algum i para o qual , se f tiver um extremo relativo dentro de suas restrições, este ponto ocorre em 

um ponto , tal que P pertença a uma superfície de restrição de f na qual a seguinte condição seja 

satisfeita:  são 
os multiplicadores de Lagrange. 

A solução recai em resolver um sistema com n + m equações (as n equações obtidas pela diferenciação, e as m restrições gi) e 
n + m incógnitas (a coordenada de P no espaço de n dimensões e os m multiplicadores de Lagrange). 
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denominam de coesão regional das bases geo-eleitorais mudaram entre 2002 e 2006. Aqueles 

autores se perguntam, então, o que gerou a mudança entre os dois episódios eleitorais e 

seguem a hipótese, defendida por Nicolau e Peixoto (2007) e Hunter e Power (2007) de que o 

PBF foi fundamental no crescimento da votação de Lula nos municípios mais pobres do Norte 

e Nordeste do país. Em sua análise, Soares e Terron atenuam problemas analíticos 

encontrados nos textos anteriores e apontados por Carraro et al (2007) e concluem que a 

participação do Programa Bolsa Família sobre a renda local foi um determinante deste novo 

contorno das bases geo-eleitorais, e o fator com maior peso na explicação da votação 

municipal. 

Marques et al (2007) analisaram os resultados das eleições usando os municípios e os 

estados como unidades de observação para aferir se o Bolsa Família influiu na votação de 

Lula e concluíram que houve entre ambos uma clara associação positiva. Segundo os autores, 

a pesquisa indicou forte relação entre o voto em Lula no 2° turno e o peso do PBF na 

população total de cada município. Quanto maior a faixa de cobertura em relação à população 

total, maior a proporção de votos válidos recebidos. 

O estudo de Licio, Rennó e Castro (2009) se somam a outras análises sobre o impacto 

do PBF na reeleição de Lula em 2006. No entanto, os autores questionam as abordagens dos 

outros estudos acerca deste tema que trabalham com dados agregados, cujas unidades de 

análise são os municípios e os estados. Os autores propõem seguir outra forma de abordagem 

para analisar a relação entre a participação no PBF e o voto nas eleições de 2006: a percepção 

dos indivíduos. Para eles, trata-se de “investigar, sob o ponto de vista do indivíduo, se existe 

alguma correlação entre uma avaliação positiva do governo Lula e a participação no Programa 

Bolsa Família” (Licio, Rennó e Castro, 2009, p.32).  

Para ter acesso à percepção individual sobre o PBF relacionada à avaliação do governo 

Lula, os autores se valem de pesquisa realizada pelo “Barômetro das Américas”, coordenada 

pelo Latin American Public Opinion Project (LAPOP) 6, realizada em 2008. Os autores 

constroem um modelo multivariado, cuja principal variável independente é ser beneficiário do 

PBF. Como variáveis dependentes incluem o voto em Lula no pleito de 2006 e a avaliação do 

trabalho do presidente, uma vez que a participação no PBF influenciaria as distintas relações 

entre eleitor e o governo Lula. Além destas variáveis, Licio, Rennó e Castro (2009) incluem no 

modelo outras variáveis trabalhadas pela literatura que analisa o comportamento eleitoral, tais 

como: percepção sobre corrupção; identificação com o PT; auto-identificação ideológica à 

                                                            
6 LAPOP –Latin American Public Opinion Project. In: The Americas Barometer by the Latin American 
Public Opinion Project (LAPOP), 2007. Disponível em: <www.LapopSurveys.org>.  
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esquerda; avaliação retrospectiva sobre o estado da economia; contrastes sócio-econômicos. Por 

fim, trabalham variáveis que incidem mais sobre a avaliação do governo, quais sejam estar 

satisfeito com a localidade onde mora, e se já foi vítima de crime.   

Contudo, como assinalam os autores, os dados do Lapop 2008 apresentam alguns 

inconvenientes para as perguntas sobre o voto em 2006. O principal deles é a superestimação dos 

votos em Lula, o que poderia vir a prejudicar o uso de regressões multinomiais.  A solução 

encontrada pelos autores foi trabalhar com variáveis dicotômicas (1,0) para o voto em Lula, e 

implementar regressões probit binárias. 

Os achados do trabalho contribuem para fortalecer a hipótese de que os beneficiários do 

PBF tendem a votar mais em Lula, além de avaliar o governo federal e o trabalho do 

presidente de uma forma mais positiva do que os não beneficiários. Houve consenso entre os 

autores quanto à mudança geográfica da base em direção ao norte e nordeste, e uma 

expressiva alteração no perfil socioeconômico do eleitor de Lula. O petista passou a ser mais 

votado em sentido inverso do desenvolvimento social de estados e municípios.  

 Canêdo-Pinheiro (2009) é outro autor que relativiza a influência do PBF na vitória de 

Lula em 2006. Com efeito, o crescimento econômico para a vitória do candidato do PT 

poderia ter influenciado o resultado da disputa eleitoral de 2006 tanto quanto o programa 

federal de transferência de renda. Diante disto, Canêdo-Pinheiro assim problematiza: o que 

explicaria a mudança no padrão de votação de Lula nas eleições presidenciais de 2006?  O 

desempenho da economia ou a massificação do programa Bolsa Família? Para ele, ao 

contrário de boa parte da literatura anterior, a resposta é: nenhum dos dois. O impacto do 

programa de transferência de renda se mostrou bastante superior ao do crescimento da 

economia, mas parece não ser a principal explicação para a migração significativa de votos 

em direção ao candidato do PT nas regiões menos desenvolvidas do Brasil. Nesse sentido, a 

conjectura de que, independentemente do partido e do indivíduo, os eleitores de regiões 

menos desenvolvidas, mais dependentes do Estado, seriam mais propensos a votar nos 

candidatos do governo (Zucco, 2008). O mesmo pode ser dito com relação à hipótese de 

Hunter & Power (2007) sobre os efeitos dos escândalos de corrupção na base eleitoral 

tradicional de Lula. No entanto, estas hipóteses são difíceis de serem empiricamente testadas. 

Uma possível abordagem é a utilização de dados de várias eleições, o que talvez permita 

testar a hipótese de Zucco (2008).  
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Para Zucco (2010), o principal resultado encontrado pela sua análise é que o PBF tem 

um considerável impacto nas decisões eleitorais dos indivíduos. Sua melhor estimativa deste 

efeito é visivelmente compatível com os padrões agregados de votação, e confirma o 

argumento de que perto de cinco milhões de votos talvez tenham se dirigido para Lula devido 

apenas ao PBF. Refutando o argumento de alguns que seria o crescimento da economia que 

teria beneficiado o petista, e não o PBF em si que tenha novos padrões de voto, o autor 

ressalta que nos municípios situados nas regiões mais pobres a economia depende largamente 

do PBF e, inclusive, é comum haver pequenos setores privados em atividade.  O PBF serve 

como um importante estímulo para a economia nestes locais e, por conseguinte, influencia as 

decisões de voto tanto dos beneficiários, quanto dos não beneficiários do PBF.   

Argumento econômico semelhante também está presente no trabalho de Corrêa (2010). 

Ele concorda que o realinhamento eleitoral de 2006 teve como causa os programas de 

transferência de renda do governo Lula. Mas ao invés de apenas enfatizar o efeito de 

“atração” dos eleitores diretamente beneficiados por eles – os mais pobres –, o autor defende 

uma espécie de efeito de “rejeição” daqueles que bancaram os custos do programa e não 

tiveram suas vidas diretamente afetadas por ele de maneira positiva – os eleitores das áreas 

mais ricas e populosas do país. Assim, “programas de TCR [Transferência Condicional da 

Renda] estimulam a polarização entre classes sociais e podem ser estratégias eleitorais 

arriscadas” (Corrêa, 2010, p.4-5), já que os presidentes que os implementam “correm o risco 

de perder votos” (Corrêa, 2010, p.24). 

Segundo o autor, seus achados mostram que o PBF teve um impacto significante no 

desempenho municipal de Lula em 2006. Consistentemente com o que foi mostrado em 

estudos anteriores, as suas bases eleitorais mudaram consideravelmente de uma eleição para 

outra em consequência de investimentos no programa.  

Contudo, o fato do PBF também ter gerado perdas eleitorais nas áreas mais 

desenvolvidas e populosas do país significa que o efeito dos ganhos eleitorais de Lula no seu 

desempenho nacional foram mínimos ou inexistentes. Não obstante, políticas redistributivas 

sofrem oposição de certos segmentos da população, especialmente em países desiguais. Esta 

oposição se reflete na arena eleitoral e presidentes que implementam programas de 

Conditional Cash Transfer (doravante CCTs) correm o risco de perder votos. Esses custos 

eleitorais têm sido misteriosamente negligenciados por todos os autores que analisaram o 

impacto do PBF no desempenho de Lula em 2006.  
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Atualmente, existe certo consenso por parte dos críticos de que o programa seria uma 

forma de “compra de votos” dos pobres e que o seu efeito na votação de Lula em 2006 foi 

positivo. Argumentos deste tipo não são incomuns nos principais meios de comunicação de 

massa do Brasil. Para Corrêa (2010), as evidências empíricas e teóricas que apresentou 

sugerem que este consenso precisa ser revisto. Lula ganhou pelo menos tantos votos quanto 

perdeu em conseqüência do PBF, o que explica o fato de seu desempenho nacional não ter 

mudado muito de uma eleição para outra. 

Conforme se constata, muitas dessas explicações conectam o efeito dos investimentos 

públicos sobre os padrões de voto, e se baseiam no modelo que poderíamos denominar como 

o da “conexão eleitoral”. Segundo essa abordagem7, os níveis dos investimentos estatais, e em 

especial aqueles direcionados para a população mais pobre, tenderiam a ser mais elevados nos 

momentos anteriores a eleições. Como os políticos tenderiam a gastar mais em políticas de 

impacto político, como os programas de transferência de renda, os gastos públicos tenderiam 

a crescer cada vez mais, tendo como uma de suas únicas restrições a disponibilidade de 

recursos no poder público. 

Entretanto, esta ênfase no retorno eleitoral do PBF deixa algumas lacunas, uma vez que 

centra foco em fatores ligados à ação política do governo Lula. Com efeito, há que se 

questionar se o suposto uso deliberado do programa social como estratégia eleitoral não foi 

influenciado por circunstâncias fortuitas que não estavam de todo sob seu poder. Em suma, é 

preciso termos em mente que o processo de formulação de programas sociais – a exemplo do 

PBF -- é influenciado pela herança institucional de programas anteriores a eles (Arretche, 

2000).  

Neste sentido, caberia trazermos para a discussão a argumentação de Melo (2008) sobre 

o processo de institucionalização do PBF. Para o citado autor, avaliar o progresso alcançado 

na política social na “Era FCH-Lula” exige analisar ao menos três enigmas. Primeiro, “não 

obstante severas restrições fiscais, o Brasil tem melhorado seus indicadores sociais 

significativamente por mais de uma década, e diversos dos seus programas sociais – tais como 

Fundef e Bolsa Família – têm adquirido reconhecimento internacional”. Segundo, para ele, 

“na área de política social, há um extraordinário grau de continuidade entre os dois governos”.  

“O terceiro enigma”, por sua vez, “sobre a política social sob Cardoso e Lula é fornecido pelo 

                                                            
7 Uma excelente pesquisa nesta linha pode ser encontrada no livro Eleições e Economia: instituições políticas e 

resultados macroeconômicos na América Latina (1979-1998), cujo autor é Hugo Borsani.   
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seu crescente caráter universalista”. Em relação a este último aspecto, Melo esclarece que 

entende por universalista algo como não-particularista, no sentido de que os programas da 

política social do governo Lula são endereçados a amplos seguimentos do eleitorado, e, 

consequentemente, beneficiariam grande parte da sociedade brasileira.  

Na argumentação de Melo, os programas de transferência condicional da renda que 

surgiram nos governos de FHC e Lula, para além de uma mera política pública consistiriam 

num discurso político abrangente, resultando numa intensa competição política entre o PSDB 

e o PT, cuja referência às chamadas “bolsas” se tornou lugar comum. Para o autor, o grande 

apelo representado por este tipo de programa social residiria no fato de que eles são 

universalmente voltados para os pobres. Assim sendo, a evolução da ideia do“bolsa” tem 

envolvido um processo de ascensão do âmbito municipal para o estadual, desembocando no 

nível federal, movimento esse guiado pela competição política. Não obstante, alardeado pelo 

segundo governo FHC de que os CCTs seriam a sua principal bandeira, foi de fato no governo 

Lula que o programa Bolsa Família atingiu tal status, cuja própria vitória eleitoral na corrida à 

Presidência da República em 2006 passou a ser discutida em referência àquele programa.  

Para Melo, “estes desenvolvimentos são um exemplo iluminado de competição política 

guiada por uma combinação de incentivos eleitorais e compromissos genuínos para resolver a 

questão”. Diferentemente do que ocorria no governo FHC, no qual o dinheiro destinado aos 

beneficiários dos programas sociais era transferido diretamente aos municípios, no governo 

Lula não há quaisquer intermediários entre ele e as famílias contempladas pelo programa 

Bolsa Família. Por conseguinte, no primeiro contexto havia maior possibilidade de ocorrerem 

desvios de cunho clientelista, bem como a ocorrência de corrupção do que no segundo, devido 

ao acesso a informações diferenciadas entre as autoridades municipais e os gestores do 

programa no nível federal.   

Dando continuidade a sua análise, Melo argumenta que no que concerne à inovação de 

iniciativas, a cobertura e a magnitude de recursos direcionados à política social indicariam o 

que a literatura especializada tem denominado reformas de segunda geração. Com efeito, ao 

contrário das reformas de primeira geração que implicariam cortes de orçamento, reforma 

monetária e privatizações, as “reformas de segunda geração, para serem efetivas, requerem 

mudanças institucionais significativas e necessitam da cooperação de diversos atores situados 

em diferentes níveis de governo”.   
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Conforme Melo afirma, uma das mais enigmáticas características da política social sob 

FHC e Lula é seu elevado grau de estabilidade, que, em última instância, é também 

encontrada em outras áreas, particularmente a monetária e fiscal. Na interpretação dele, o 

segundo fator que explica a continuidade na política social é o fato de que, uma vez 

instituídos, os CCTs engendram suas próprias constituencies. Em tais contextos, os 

beneficiários de programas deste tipo usariam sua influência política para assegurar ou 

aprofundar as políticas sociais que os beneficiam.  

Finalizando, Melo sustenta que o fortalecimento do universalismo difundido através das 

políticas sociais dos governos FHC e Lula têm suplantado a histórica influência da 

patronagem, bem como as redes clientelísticas, que tipicamente envolviam as elites locais. 

Neste sentido, “um paradoxal desenvolvimento é que os CCTs no Brasil operam num 

caminho equanimente transparente, com mínima mediação clientelista”. Pelo que foi exposto, 

na perspectiva de Melo, o funcionamento do PBF contribuiria para elevar a qualidade da 

democracia no país, uma vez que favoreceria a accountability e a transparência da ação 

governamental.   

A propósito, este último aspecto político-institucional do PBF suscitado por Melo 

(2008) também tem sido denotado por outros autores. Como, por exemplo, Kerstenetzky 

(2009), Bichir (2010) e Zucco (2011b) -- sem mencionar Hunter e Power (2007), cujos 

argumentos revisamos acima --, são unânimes em argüir que o PBF favoreceria pouco, a 

estratégia clientelista, por parte dos políticos.   

Por outro lado, o desenho institucional do PBF tem constituído o objeto de estudo de 

vários analistas (Rocha, 2005; Silva, 2007; Silva, Yazbek e Giovanni, 2007; Marques e 

Mendes, 2007; Kerstenetzky, 2006 e 2009; Senna et al., 2007; Costa, 2009; Soares e Sátiro, 

2009; Bichir, 2010; Silva e Lima, 2010, Forsberg, 2011). Nestes trabalhos, os autores 

analisam a questão das condicionalidades exigidas pelos programas de transferência de renda; 

a opção governamental pelas políticas sociais focalizadas nas camadas mais pobres e 

vulneráveis da população, em detrimento de ações de cunho universalista; há também um 

polêmico debate sobre chamadas “portas de saída”, uma vez que os beneficiários precisariam 

dispor de condições para não ficarem indefinidamente dependentes do recebimento do auxílio 

governamental; por fim, ainda permaneceria indefinido o status do PBF perante o Sistema de 

Proteção Social brasileiro, ou seja, seria ele um direito, como aposentadoria por tempo de 

serviço ou como o Benefício de Prestação Continuada?  
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Finalizamos assim a revisão da literatura que tem o PBF como tema de análise. Nas 

próximas seções do presente capítulo, trataremos de assuntos específicos, analisando, em 

primeiro lugar os conceitos de política social e desigualdade social, bem como processo 

histórico de institucionalização do Sistema de Proteção Social, para, em seguida, conhecer um 

pouco da agenda de pesquisas voltadas para a explicação e compreensão dos mecanismos de 

funcionamento das políticas públicas de corte social. Por fim, nas duas últimas seções deste 

capítulo, resenharemos certas teorias que poderiam contribuir para o futuro estudo do PBF no 

âmbito da ciência política contemporânea. 

2.1-Afinal o que são políticas sociais? 
 

Aparentemente banal esta questão requer várias nuances para ser respondida numa 

simples definição. Com efeito, para começar é preciso ter em mente que, para além de ser o 

resultado específico do processo de formulação de políticas públicas, as políticas sociais 

podem ser objeto de estudo de diferentes disciplinas acadêmicas. Entretanto, como este é um 

trabalho na área da ciência política, obviamente cumpre buscar uma definição, no campo da 

referida disciplina, para o conceito de políticas sociais.   

Em termos gerais, o conceito diz respeito à idéia de bem-estar social, e sua relação com 

a política e a sociedade. Mais especificamente, porém, política social refere-se à 

administração dos serviços sociais, incluindo, neste rol, por exemplo, as políticas de saúde, 

habitação, manutenção de renda, educação e assistência social. Ou seja, a satisfação das 

necessidades dos usuários dos serviços de proteção social, em que o combate à pobreza, o 

amparo à velhice, à deficiência, bem como os cuidados com a saúde da população em geral 

ocupam lugar de destaque.  

Em outras palavras, políticas sociais constituem um subconjunto das políticas públicas 

relacionado a ações que determinam o padrão de proteção social implementado pelo Estado e 

se relacionam à distribuição de benefícios sociais para reduzir as desigualdades estruturais 

decorrentes da trajetória do desenvolvimento socioeconômico, usualmente nas áreas de 

educação, saúde, previdência, habitação, saneamento, assistência social etc., e executadas sob 

a responsabilidade do Estado. 

Contudo, a acepção do conceito de política social varia de acordo com a abordagem 

utilizada para defini-lo. Neste sentido, dentro do enfoque marxista, Höfling (2001) destaca a 

definição de Claus Offe (1984), para quem “política social é a tentativa do Estado em 



25 
 

transformar de forma duradoura o trabalho não assalariado em trabalho assalariado” (OFFE, 

1984, p.15). Essa necessidade surgiria da desorganização e da mobilização da força de 

trabalho decorrente da industrialização capitalista, que teria provocado a destruição massiva e 

contínua das formas de trabalho e de subsistência habituais criando, consequentemente, o 

mercado de trabalho. O problema da inserção da força de trabalho não se resolveria por si, 

mas pela ação do Estado qualificando permanentemente a mão-de-obra para o mercado, e 

mantendo sob controle a parcela da população excluída do processo produtivo. 

Na visão liberal, por outro lado, o Estado teria como função promover as condições para 

o exercício da competitividade individual, considerando a intervenção estatal como um risco e 

as políticas sociais - ações do Estado com o objetivo de regular os desequilíbrios gerados pelo 

desenvolvimento da acumulação capitalista - entraves ao desenvolvimento, e responsáveis 

pelas crises sociais, pois ameaçaria os interesses e as liberdades individuais, inibindo a livre 

iniciativa e a concorrência e bloqueando mecanismos que o próprio mercado seria capaz de 

reequilibrar. 

A noção de solidariedade surge no final do século XIX como opção à regra de justiça 

liberal (MAGALHÃES, 2001), elevando a importância da coesão social, do pertencimento e 

da inter-relação natural entre indivíduos. O bem-estar geral depende da participação de todos, 

e o Estado adquire papel não mais residual, mas de “responsável pela materialização da 

solidariedade através de mecanismos e estratégias próprios de repartição dos bens e serviços 

sociais” (MAGALHÃES, 2001, p.3). A solidariedade é uma das bases da instituição dos 

sistemas de proteção social que se desenvolveram durante o século XX e entraram em colapso 

nas últimas décadas, como muito já se discutiu. Compõe também a base da conceituação e 

construção das políticas sociais que se impuseram como forma de prevenir ou remediar a 

convulsão social. Ultimamente, diante da crise dos programas de proteção social, o risco de 

desagregação da solidariedade social somou-se às preocupações com a dissolução do tecido 

social. 

No contexto de crescente desqualificação social, cada vez mais multifacetada, 

Magalhães (2001) lembra que o conceito de exclusão ganha força na discussão sobre a 

incapacidade de os indivíduos suprirem suas próprias necessidades, “tornando-se um perigo 

para si mesmos e para o restante da sociedade” (MAGALHÃES, 2001, p. 8). Segundo a 

autora, trata-se de outra forma de abordar a pobreza, não como um problema individual, mas 

coletivo e inserido nas sociedades industriais modernas - urbanização desordenada, 

desigualdade e segregação social, inadaptações escolar e profissional e violência. Um dos 

principais fundamentos do conceito foi o agravamento do desemprego, da ruptura dos laços 
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sociais e o consequente enfraquecimento da coesão e da solidariedade após os anos 1980. 

Desse modo, as compensações financeiras entraram em pauta como forma de reduzir o 

problema em situações específicas. 

Conforme Rosanvallon, essas compensações foram a tentativa de saldar uma dívida 

social. “Uma concepção muito ampla da reparação dos prejuízos serve, neste caso, de 

substituto de um exercício político de solidariedade. (...) O indivíduo pode pretender uma 

compensação ao se fazer reconhecer como vítima” (ROSANVALLON, 1998, p. 63). Tal 

concepção legitima o benefício das transferências públicas como direito social. E, sendo 

assim, a solidariedade dá lugar à tolerância; a igualdade cede espaço à imparcialidade. A boa 

prática social passa a ser a convivência pacífica com as diferenças e não mais a que assegura a 

sua inserção. Em consequência, esse direito social termina por referendar a exclusão. Para não 

perder de vista o necessário avanço social, o autor reafirma a necessidade do empenho na 

ideia do direito ao trabalho, e não no direito a uma renda. Com isso, a inserção pelo trabalho 

foi apontada por Rosanvallon (1998, p.104) como a pedra angular da luta contra a exclusão. 

O conceito de desafiliação proposto por Castels (1998) surge como alternativa à rígida 

dicotomia incluídos/excluídos. Agregando a participação em redes de sociabilidade e em 

sistemas de proteção social, o citado conceito é considerado como a forma de perceber a 

existência de posições intermediárias e também as múltiplas e alternadas trajetórias de 

integração e exclusão. Seria uma leitura multidimensional e dinâmica da instabilidade social, 

pois a desigualdade é algo que muda de perfil ao longo do tempo. 

Refletindo isso, as políticas sociais passaram, pois, a tratar da inclusão – no emprego, na 

moradia, na escola, no sistema de saúde. Teoricamente, emerge a necessidade de criar e 

manter mecanismos de integração social, o que se daria pela construção de parcerias com 

entidades civis e comunitárias. 

Trata-se aqui, pelo lado do Estado, da reedição de um antigo paradoxo. O Estado, alheio 

e unilateral, não foi capaz de impedir a corrosão dos laços sociais. Entretanto, espera-se que a 

recondução das políticas sociais não só resgatem, mas que criem esses laços e essa parceria. 

Enfim, que seja o remédio para a doença que ajudou a incubar. Por outro lado, é também a 

resposta a uma nova demanda social que se impõe, sob o risco de perder o controle sobre a 

iminência da convulsão social. 

Basicamente, os programas de transferência de renda podem ser enquadrados em dois 

tipos: “renda básica de cidadania” e “renda mínima garantida” (VANDERBORGHT & 

PARIJS, 2006). O primeiro tipo - renda básica de cidadania - é a transferência regular de 

dinheiro, pelo Estado, a todos os cidadãos, sem qualquer restrição social ou econômica. O 
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exemplo mais conhecido é o do estado do Alasca, nos Estados Unidos, que introduziu, a partir 

de 1976, um programa de distribuição, para todos os cidadãos, de cerca de 6% do seu PIB (a 

fonte dos recursos, em grande parte, é a destinação de 50% dos royalties provenientes da 

exploração do petróleo no estado). O Programa Bolsa Família, por sua vez, é uma variante do 

segundo tipo, a renda mínima garantida. Programas de renda mínima garantida diferenciam-se 

de programas de renda básica de cidadania por serem focalizados na parcela mais pobre da 

população, além de não exigirem qualquer tipo de contrapartida. O Programa Bolsa Escola, 

nesse sentido, é uma variante de programa de renda mínima garantida, na medida em que 

fazem parte da sua concepção contrapartidas por parte dos beneficiários. 

As políticas que incorporam a ideia de contrapartida são uma forma de combinar 

indenização e inserção social com o engajamento pessoal dos beneficiários (MAGALHÃES, 

2001). O Estado permanece como elemento-chave para a definição dessas políticas2. Em 

países como o Brasil, na visão da autora, a desagregação, a desigualdade e a erosão da 

cidadania participativa impõem a busca de novas formas de intervenção pública. A tarefa 

fundamental é reconstruir um perfil de convivência menos ameaçado. 

O pacto com a sociedade civil tem ocorrido em duas frentes. Por um lado, o terceiro 

setor, também chamado de setor público não-estatal e de organizações da sociedade civil, 

representa a legitimação da prestação de serviços públicos na esfera privada. É uma das 

facetas da redução do Estado, da descentralização e setorialização de serviços de interesse 

público. Por outro, o naco de políticas sociais de inclusão que se mantêm na esfera pública é 

seletivo, focalizado e atua principalmente junto aos mais pobres dentre os pobres, na forma de 

políticas compensatórias, de transferência condicional de renda, caso do Programa Bolsa 

Família (PBF). 

Em vista da incompatibilidade entre os ajustes estruturais da economia e os 

investimentos sociais do Estado legitimada pelo ideário neoliberal, o discurso da cidadania e 

dos direitos sociais foi substituído pelo discurso humanitário da filantropia. As políticas 

sociais adquiriram então um perfil “despolitizado, privatizado e refilantropizado” (YASBEK, 

2004, p.3), fundado na solidariedade social, em componentes éticos e humanitários. 

Por outro lado, convém ressaltar que a desigualdade social, como questão política, é 

quase tão vetusta quanto a própria civilização ocidental. Com efeito, como bem frisou Robert 

Dahl, no clássico Polyarchy (1971:81-104), pelo menos desde Aristóteles, ou mesmo 

provavelmente antes dele, remontando aos ditos filósofos Pré-Socráticos, os pensadores 

políticos já se preocupavam com a influência das disparidades sociais na constituição de 

formas de governo mais próximas ou mais distantes das duas dimensões que compõem os 
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sistemas políticos poliárquicos (inclusão versus participação política). Conforme argumenta 

Dahl tais circunstâncias não parecem haver sido alteradas substancialmente mesmo após o 

advento das modernas sociedades industriais. Para o referido autor, há pelo menos duas 

maneiras em que as diferenciações sociais poderiam afetar o grau de competitividade e 

participação políticas numa sociedade: “a distribuição de recursos políticos e habilidades”, de 

um lado; e “a criação de ressentimentos e frustrações”, de outro lado (idem, ib.).  

Em suma, para Dahl, sociedades com elevados graus de desigualdade social geralmente 

são dominadas por regimes políticos do tipo hegemônico, no qual uma diminuta elite política 

encastelada no poder é também a possuidora dos recursos mais valorizados socialmente 

(riqueza, saúde, status social, conhecimentos artísticos e educacionais). Por outro, sociedades 

onde prevalecem maiores condições de igualdade social – nas quais, bem entendido, os bens 

aludidos acima são distribuídos mais equitativamente para um contingente maior de 

indivíduos -- tendem a ser mais competitivas e politicamente inclusivas, ou seja, tendem a ser 

poliarquias ou quase-poliarquias. Assim sendo, conforme demonstra tal autor, há sempre uma 

espécie de mútua influência entre as condições sociais e o sistema político numa dada 

sociedade.  

Por conseguinte, a razão de tal correlação, na perspectiva de Dahl, seria a ascendência 

exercida pelas condições sócio-econômicas e culturais sobre os indivíduos e os grupos sociais 

no que diz respeito às percepções e aos comportamentos revelados ou tacitamente postos em 

prática por eles quanto à formulação de novas demandas no que concerne à justa distribuição 

de tais condições socialmente valorizadas, bem como na construção de movimentos de 

oposição ao sistema político em causa (hegemonias ou poliarquias, por exemplo). Conforme 

demonstra Dahl através de evidências empíricas fornecidas por outros autores, a questão pode 

ser mais complexa do que pareceria à primeira vista. Com efeito, em muitos casos condições 

sócio-econômicas iníquas estariam longe de gerar comportamentos pró-ativos por parte dos 

indivíduos e grupos de uma sociedade específica no sentido de eliminar ou reduzir 

drasticamente o grau de desigualdade social. Para Dahl, justamente sociedades cujas 

disparidades sociais são mais elevadas, como também aquelas em que se poderia verificar um 

pronunciado grau de apatia, desesperança e conformismo por parte dos atores políticos 

prejudicados por tal status quo. Por outro lado, mesmo os regimes nitidamente elencados 

entre as poliarquias contemporâneas evidenciam que conseguem perdurar, a despeito da 

manutenção de níveis de desigualdades sociais relevantes, sem enfrentar contestações 

políticas muito aguerridas.  



29 
 

Destarte, atendo-se ao caso específico das modernas poliarquias, Dahl argumenta que os 

governos poderiam garantir a legitimidade política perante os extratos sociais menos 

abastados meramente respondendo a algumas de suas demandas por mais igualdade social. A 

propósito, segundo ele, basta a percepção, por parte dos indivíduos pertencentes aos extratos 

sociais com menor nível sócio-econômico, de que os governos envidariam meios para reduzir 

ou eliminar as desigualdades sociais, mesmo que tais medidas resultem no mais completo 

fracasso, para, a despeito disso, conseguirem assegurar a fidelidade deles ao regime. De outro 

lado, mesmo um elevado nível de desigualdade não gera, entre os grupos que dispõem de 

menores recursos políticos, maior mobilização através de demandas por uma distribuição 

mais equitativa dos recursos sócio-econômicos e políticos ou por uma mudança de regime.  

Após esta discussão teórica do conceito de políticas sociais, bem como uma breve 

incursão na analise dahlsiana sobre a influência da desigualdade social nos sistemas políticos, 

convém revisarmos as etapas históricas da institucionalização das políticas sociais no Brasil. 

Este será, portanto, o tema da próxima seção do presente trabalho.             

2.2-O Sistema de Proteção Social Brasileiro 
 

Tratar do Sistema de Proteção Social Brasileiro e não abordar a Era Vargas (1930-1945) 

seria, sem dúvida, uma grande lacuna. Com efeito, foi a partir deste período que a política 

social se inseriu “na agenda de intervenção do Estado no quadro das transformações 

associadas à Revolução de 30” (Melo, 2007, p.13). Embora haja controvérsias em atribuir ao 

movimento político que resultou no fim da chamada Primeira República (ou República Velha) 

o caráter de revolução, Carvalho (2002) assinala que “foi sem dúvida o acontecimento mais 

marcante da história política do Brasil desde a independência (op. cit. p.89).” 

Carvalho argumenta que, juntamente com Getúlio Vargas em 1930, ascenderam ao 

poder certas lideranças políticas que professavam o positivismo ortodoxo à la Augusto 

Comte. Esta ideologia pregava que um dos objetivos primordiais do Estado seria incorporar as 

massas operárias à sociedade através da promoção dos direitos sociais das várias categorias de 

trabalhadores industriais, os quais também seriam extensíveis às suas famílias. Donde a 

criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio ainda em 1930, que reunia em si três 

diferentes atribuições, mas cuja atuação ficou marcada, de fato, pela política trabalhista. Por 

outro lado, a Era Vargas é também o período de surgimento e institucionalização da política 

previdenciária do governo federal, a partir da criação dos chamados IAPs, ou seja, os 



30 
 

Institutos de Aposentadoria e Previdência das mais diversas categorias profissionais 

(bancários, ferroviários, marítimos, etc.).  Contudo, o maior legado daquela época para as 

classes trabalhadoras brasileiras foi a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), cuja 

institucionalização data de 1943 e que, malgrado o processo de reforma pelo qual vem 

passando ao longo de quase sete décadas, ainda continua regendo as relações entre capital e 

trabalho até os dias atuais.  

O esforço de incorporação das massas urbanas ao sistema político então vigente é 

também definido como “corporativismo orgânico” (Melo, 2007). Ambos os autores citados 

consideram o conceito de “cidadania regulada”, cunhado por Santos (1979), fundamental para 

se interpretar as políticas sociais que passaram a vigorar no período analisado. Na acepção do 

conceito supracitado, os direitos sociais são concedidos, na medida em que os grupos 

ocupacionais são reconhecidos como seus portadores legítimos perante o Estado. Ficando, 

portanto, excluídos de tais direitos os trabalhadores rurais e os indivíduos que estivessem fora 

da população economicamente ativa (os idosos, os deficientes e os desempregados em geral).   

Outro fato marcante do período varguista, no que diz respeito às políticas sociais, foi a 

criação, em 1942, da Legião Brasileira de Assistência (LBA), cuja primeira presidente foi 

Darcy Vargas, esposa de Getúlio, e então primeira-dama, inaugurando, assim, uma tradição 

(atribuir a presidência da instituição às primeiras-damas) que perdurou até sua extinção em 

1995. Fausto (2006) informa que a LBA foi criada inicialmente com o propósito de amparar 

socialmente as famílias dos soldados brasileiros que foram lutar na Segunda Guerra Mundial. 

Em pouco tempo, porém, a instituição se converteu, ao menos “no papel”, numa entidade que 

se dedicava a prestar a assistência social aos pobres e aos desvalidos, os quais eram excluídos 

das políticas previdenciárias e trabalhistas. Neste sentido, a LBA poderia ser considerada uma 

espécie de antecessora do PBF, já que ambos compartilham a missão assistencialista de 

combater a pobreza, amparando socialmente o público desassistido pelo Sistema de Proteção 

Social Brasileiro. Em 1991, sob a gestão da então primeira-dama Rosane Collor, foram feitas 

denúncias de esquemas de desvios de verbas da LBA. Em que pese a tais denúncias de 

corrupção, a extinção da LBA estava prevista pelo novo modelo constitucional de 1988 e na 

proposta de descentralização e municipalização dos órgãos federais de assistência social, mas 

segundo Sposati (1995), o que ocorreu foi a liquidação da instituição, dispersando seus 

recursos em burocracias de várias instâncias federais. 

No período da chamada democracia populista (1946-1964) a expansão do sistema de 

seguro social vai fazer parte do jogo político de intercâmbio de benefícios por legitimação dos 
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governantes, beneficiando de forma diferencial os grupos de trabalhadores com maior poder 

de barganha. Fenômeno este que ficou conhecido como massificação de privilégios e 

implicou o aprofundamento da crise financeira e de administração do sistema previdenciário. 

Melo (2007) argumenta que, na década de 1950, ganhou corpo uma “insólita coalizão” entre 

dois tipos de grupos sociais, quais sejam, a elite técnico-burocrática, “encastelada nas 

agências econômicas e no âmbito do Ministério do Trabalho (p.15)”, e os atores políticos 

ligados ao trabalhismo e aos partidos de esquerda em geral membros ou não da burocracia 

estatal. Portanto, conforme o autor supracitado argumenta, naquele período, a política social 

se tornou um instrumento banalizado nas mãos dos atores políticos que conduziam a agenda 

pública populista.  

O regime burocrático-autoritário inaugurado pelo Golpe Militar de 1964 não rompeu 

com as características anteriormente apontadas, mantendo a convivência dos modelos de 

seguro e de assistência em sistemas centralizados, fragmentados, ineficientes, superpostos e 

submetidos a uma lógica clientelista. No entanto, adaptou este padrão de política social aos 

novos princípios que a orientaram a partir de então: financiado pelos trabalhadores, gerido por 

um Estado cada vez mais centralizador, fomentando a consolidação de uma área privada de 

acumulação de capital. Melo (2007) ressalta que, neste período, o princípio norteador das 

políticas públicas foi a “modernização conservadora”, cujo crescimento econômico ocorreu 

sem a devida redistribuição.  

No referido contexto histórico, o debate girava em torno do que se deveria priorizar: o 

crescimento da economia ou a redistribuição de renda? Melo (2007) assinala que este debate 

refletia um discurso ideológico patrocinado pelo Banco Mundial, no cenário internacional da 

época, cujo foco consistia em defender uma “redistribuição com crescimento”, reforçado pela 

abordagem da OIT em favor das “necessidades básicas”. No Brasil do regime militar, boa 

parte desta política se deveu ao célebre Ministro da Fazenda dos sucessivos governos 

militares: Antonio Delfim Netto. Mentor da política econômica brasileira durante os governos 

dos generais presidentes Costa e Silva, Médici e Figueiredo, Delfim Netto ficou famoso por 

comparar o crescimento econômico a um bolo. Ele foi o principal artífice do chamado 

"milagre brasileiro" (1968-1973), quando o Produto Nacional Bruto (PNB) crescia, em média, 

10% ao ano. Criticado pela forte concentração de renda durante esse período, ele disse que 

seria preciso esperar o bolo crescer para, depois, reparti-lo. Mas o bolo cresceu e nunca foi 

dividido. Além de conceder incentivos às exportações e ao investimento estrangeiro no país, a 

política de Delfim era caracterizada pelo congelamento dos salários e a elevação das tarifas 

públicas.  
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A partir de meados dos anos 70, algumas iniciativas de reorganização do aparelho 

administrativo das políticas sociais, como a criação do Ministério da Previdência e 

Assistência Social, dão início a um período de tentativas de reformas do sistema de proteção 

social, visando a garantir maior racionalidade e capacidade de responder às demandas sociais 

que já se apresentam com força neste cenário de crescente complexidade do tecido social e 

transição democrática.  

No decorrer dos anos 80, com a redemocratização, iniciou-se o primeiro processo 

significativo de reformas no sentido da descentralização das políticas sociais. Segundo Draibe 

(2003), o ponto fulcral da mudança institucional na área das políticas sociais era a crítica ao 

modelo do sistema de proteção social construído pelo regime autoritário, que era 

caracterizado pela forte centralização no governo federal, por processos fechados de decisão 

(insulamento burocrático), gestão centralizada em grandes burocracias, fragmentação 

institucional e pela iniqüidade do ponto de vista da distribuição dos serviços e benefícios. 

As reformas iniciadas após a Constituição de 1988 tinham como principal meta a 

correção das distorções desse sistema, de modo a tornar as políticas sociais um instrumento de 

combate às desigualdades sociais. Nesse cenário, a descentralização era vista como um 

instrumento de universalização do acesso e aumento do controle dos beneficiários sobre os 

serviços. 

O novo padrão de política social teve como marco fundador a promulgação da 

Constituição de 1988, que representou uma redefinição do arranjo federativo brasileiro, por 

um lento e complexo processo de transferência de capacidade decisória, funções e recursos do 

governo federal para estados e municípios. As políticas de assistência e de combate à pobreza 

passaram a ser uma atribuição dos municípios, embora a superação da pobreza e a redução da 

desigualdade continuassem sendo atribuições das três esferas de governo. 

A partir da década de 1990, ocorre uma inflexão nas estratégias institucionais voltadas à 

formulação de programas sociais que abrangiam os segmentos sociais mais vulneráveis. 

Assim sendo, no que se refere às políticas de combate à pobreza e de redução da desigualdade 

social, no Brasil têm ocorrido algumas mudanças que refletem uma nova abordagem 

governamental para lidar com tais problemas. (Medeiros, et al., 2007; Senna, et al.:2007; 

Soares, et al., 2007; Yazbec, 2003; Hunter e Power: 2007; Vasconcelos, 2005; Silva, 2007; 

Rocha, 2005). Sob a inspiração de um projeto de lei de autoria do senador Eduardo Suplicy 

(Projeto de Lei nº 2.561), sancionado pelo Senado em dezembro de 1991, surgiu o chamado 

Programa de Garantia de Renda Mínima (PGRM). 
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Nesse contexto, surgem novas experiências de combate à pobreza, para cujo exemplo, 

podemos assim considerar os programas municipais de garantia de renda mínima. De maneira 

geral, tais programas têm como beneficiários os grupos mais vulneráveis, visando garantir 

uma rede de proteção social para os mais pobres, que muitas vezes ficavam excluídos do 

escopo das políticas sociais tradicionais, tais como educação e saúde. Os programas de 

garantia de renda mínima procuram atender não só à dimensão da insuficiência de renda — 

uma das múltiplas dimensões da pobreza — mas também ao déficit de acessibilidade a bens e 

serviços públicos ao qual está submetida à população mais carente, procurando funcionar 

como um mecanismo de inclusão social. 

Com advento do Plano Real em 1994, que possibilitou a estabilização da economia 

brasileira, tornou-se viável a institucionalização de políticas sociais focalizadas nas camadas 

mais pobres da população, com vistas a interromper o ciclo intergeracional do pauperismo. 

Neste sentido, foi criado, em 1996, já no governo FHC, o primeiro programa de transferência 

de renda condicionada (PTRC) Federal: o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 

(Peti). De acordo com Soares e Sátyro (2009), o Peti era primordialmente “focalizado nas 

crianças de 7 a 15 anos que trabalhavam, ou estavam sob risco de trabalhar, em atividades 

perigosas, insalubres ou degradantes, tais como o cultivo de cana-de-açúcar ou carvoeiras” 

(p.30). 

No campo da assistência social, durante os dois governos de FHC, citamos ainda o 

Programa Comunidade Solidária (PCS) e o Projeto Alvorada. No que se refere ao primeiro, 

Yazbek (2001) informava que ele fora “instituído pela Medida Provisória n º 813 em 1º/01/95, 

no dia mesmo em tomou posse, em seu primeiro mandato, o presidente Fernando Henrique 

Cardoso” (p.7).  Draibe (2003), que estudou as inovações no campo das políticas sociais na 

Era FHC, especificou detalhes importes referentes ao PCS, que seria interessante 

conhecermos:  

 
(O) 8 Programa Comunidade Solidária, foi concebido como uma estratégia inovadora de 

coordenação das ações federais, em parceria com estados, municípios e sociedade, segundo os 

princípios da descentralização e da solidariedade. Na sua frente pública e sob a ação supervisora 

da Secretaria Executiva, foram selecionados vinte programas a serem canalizados, em ação 

simultânea, aos segmentos sociais mais carentes, focalizados pelos critérios territoriais 

(municípios) e de renda (familiar). Na sua frente não-governamental, o Conselho do Programa 

Comunidade Solidária foi entendido como um mecanismo de articulação entre o governo federal e 

                                                            
8 Parêntese nosso. 
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a sociedade civil, visando à mobilização, ao diálogo e à implementação de experiências 

inovadoras9. (Draibe, 2003, p.74) 

 

Ainda em relação ao PCS, Draibe (2003) notificou que, no segundo mandato de FHC, o 

PCS “foi redesenhado, recebeu a denominação Comunidade Ativa e passou a estimular e 

coordenar, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(Sebrae)” (p.87). Neste novo formato, o programa passou a conceder suporte técnico 

especializado aos municípios mais pobres, promovendo, assim, o desenvolvimento local.  

No que concerne ao Projeto Alvorada, por sua vez, Draibe (2003) esclarecia que ele fora 

instituído em 2000, sendo também denominado como Plano de Apoio aos Estados de Menor 

Desenvolvimento Humano. O mencionado projeto pautou-se nos programas antecedentes, 

“organizando suas intervenções em municípios selecionados segundo aquele indicador (IDH), 

e por meio de um conjunto de programas federais nas áreas de saúde, educação e geração de 

renda” (Draibe, 2003, p.87). 

Por outro lado, em 1997, o governo FHC aprovou a Lei nº 9.533, que autorizava o 

Executivo a conceder apoio financeiro aos municípios que instituíssem programas de garantia 

de renda mínima associados a ações sócio-educativas. Esse apoio consistia no co-

financiamento de até 50% dos programas instituídos nos municípios que não tivessem 

recursos suficientes. Em seqüência, ocorreu uma verdadeira “explosão”, com a criação de 

diversos programas sociais de transferência de condicional por municípios localizados em 

vários estados pertencentes a diferentes regiões do país, cujo principal modelo foi o PTRC de 

Brasília (SOARES e SÁTYRO, 2009).    

Portanto, recentemente, no Brasil, o tema da pobreza e da destituição social vinha, 

paulatinamente, ocupando um lugar que se poderia dizer privilegiado na agenda pública do 

Estado nacional, cuja motivação não se restringe apenas ao contingente verdadeiramente 

colossal de pobres e indigentes existentes na sociedade brasileira – cujas estimativas da 

fundação FGV informavam haver cerca de 50 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha de 

pobreza em 2002 --, mas também devido à centralidade adquirida pela discussão acerca do 

seu conteúdo estratégico no que concerne à edificação de valores e metas fundamentais para a 

ação governamental, na qual a busca por legitimidade perante a população, e de hegemonia 

política frente aos outros postulantes ao poder político nacional, certamente não deixam de ser 

variáveis importantes (Senna et al., 2007; Vasconcelos, 2005). Por outro lado, neste aspecto, 

também deveriam estar em xeque à efetiva capacidade estatal em promover maiores níveis de 
                                                            
9 As frases destacadas em itálico foram iniciativa da autora.  
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equidade e justiça social no país. Destarte, algumas mudanças dignas de nota no padrão 

clássico de intervenção estatal em termos das políticas sociais brasileiras têm ocorrido desde 

meados da década de 1980, ou seja, na conjuntura da redemocratização consubstanciada no 

país através da Nova República.   

Assim sendo, a título de comparação, no que tange ao padrão de intervenção 

governamental na sociedade brasileira na área social, convém revisar algumas análises 

concernentes ao período imediatamente anterior à Era FHC-Lula. Neste sentido, Abranches 

(1985) e Melo (1990 e 1993) foram dois autores que teceram algumas considerações bastante 

acuradas a respeito da agenda governamental de políticas sociais referente aos anos do regime 

militar, bem como à fase mais crítica do período da transição democrática brasileira. Ao 

focalizar os principais pontos levantados por tais abordagens, é possível perceber o perfil 

altamente centralizado, autoritário, burocratizado, elitista, em suma, um Estado que poderia 

ser qualificado pela estrita acepção do termo “tecnocrático”, no que se refere à agenda de 

políticas sociais. 

Destarte, no alvor do século XXI, ocorreu uma importante reviravolta na política 

brasileira. De fato, em 2002, após cerca de duas décadas de disputa eleitoral pelo poder na 

esfera nacional, um dos mais importantes partidos de esquerda do país, ou seja, o PT logrou 

superar os partidos da coalizão de centro-direita (PMDB-PSDB-PFL) que deram sustentação 

política ao regime democrático que se originou a partir da chamada Nova República (ver 

Meneguello, 2007, p.373). A propósito, a coalizão de centro-esquerda oponente, capitaneada 

pelo PT, venceu a aludida coalizão precisamente em seguida aos oito anos consecutivos do 

governo Fernando Henrique Cardoso (1994-2002), período no qual tal arranjo de forças 

políticas atingiu seu auge na condução do sistema político brasileiro contemporâneo. Os 

fatores socioeconômicos e políticos que mais influenciaram na condução à vitória eleitoral do 

ex-líder sindical e ex-operário Luiz Inácio da Silva (Lula) e do seu partido ainda estão sendo 

estudados pelos analistas políticos.  

Senão, vejamos o que argumenta Almeida (2006), autor cujo livro foi um dos que se 

detiveram sobre a referida problemática, resultando numa competente análise a respeito, a 

qual também é bastante acessível ao público em geral. Segundo o autor mencionado, não foi 

propriamente a coalizão comandada pelo PT quem venceu, mas o governo FHC quem perdeu 

as eleições de 2002, não conseguindo deixar um sucessor no poder, uma vez que, nas 

democracias contemporâneas, os partidos que estão no poder geralmente têm todos os trunfos 

ao seu dispor. Em outras palavras, o autor ressalta que “a democracia é conservadora”. Neste 
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sentido, ela tende a ser mais generosa para com os partidos da situação, em detrimento dos da 

oposição. Assim sendo, para Almeida (2006), os fatores políticos que mais influenciaram na 

derrota do então candidato situacionista José Serra seriam a quebra da aludida coalizão de 

sustentação governamental, num processo que se iniciou em 1999, cujos partidos disputavam 

maior participação e espaço no governo; os atributos pessoais dos candidatos, em termos de 

carisma e o sentimento de confiança despertado nos eleitores (no caso, Lula teria superado 

Serra e os outros adversários nestes requisitos); a mudança da agenda política, a qual já não 

seria mais tão influenciada pela estabilização econômica (principal bandeira política do 

governo FHC), cujo tema fundamental passara a ser a geração de mais empregos (Lula, por 

exemplo, prometeu gerar 10 milhões de empregos); e, mais importante ainda, a nova 

estratégia colocada em prática pelo PT no sentido de demonstrar uma disposição em caminhar 

pela via da moderação política (basta lembrar-se do inusitado dístico “Lulinha paz e amor”, 

difundido pela campanha eleitoral petista), atraindo, conseqüentemente, a preferência dos 

eleitores localizados no centro do espectro político.  

Por outro lado, os fatores socioeconômicos que mais teriam influenciado a derrota de 

FCH seriam as turbulências econômicas que assolaram o mercado mundial na quadra de 1999 

até as vésperas da eleição de 2002, as quais abalaram a credibilidade do governo FHC no que 

tange à estabilidade econômica conquistada na década de 1990, ou seja, o carro chefe da 

agenda governamental tucana e principal sustentáculo da popularidade do governo Fernando 

Henrique. Conforme ressalta o autor, uma conseqüência indireta da crise econômica pode ter 

sido a geração de uma ansiedade geral na população quanto ao problema do desemprego. 

Então, o enfretamento do fenômeno do desemprego por parte dos postulantes ao cargo de 

Presidente da República ocupou o primeiro plano nas expectativas do eleitorado brasileiro na 

conjuntura do pleito eleitoral de 2002. E, para desestimular mais ainda o crescimento 

econômico do país naqueles anos, muito contribuiu o fenomenal tropeço cometido pelo 

governo FHC quanto ao abastecimento de energia elétrica ocorrido em 2001, ou seja, a 

impopular e famosa “crise do apagão”.  

Em suma, esses foram alguns dos principais condicionamentos que, segundo Almeida, 

provocaram a derrocada das forças políticas que capitanearam o Brasil por mais de oito anos 

durante a “Era FHC”. O resultado hoje é conhecido por todos, ou seja, a vitória significativa 

no segundo turno das eleições pela coalizão encabeçada pelo PT que conduziu Lula à 

Presidência.  
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Seja como for, tal significativa vitória eleitoral obtida em 2002 -- cujos votos 

corresponderam a 61,3% do percentual das escolhas do eleitorado brasileiro, batendo, assim, 

o candidato governista José Serra, que obteve meros 38,7% dos votos dos eleitores --, sem 

dúvida conferiu bastante legitimidade ao novo governo que se iniciava em janeiro de 2003, 

com o capital político em alta. Vale assinalar, conforme argumenta Meneguello (id. ibid.), que 

a conquista do Poder Executivo nacional pela coalizão petista marcou uma importante 

inflexão na cultura política do eleitor brasileiro mediano: “a aceitação da esfera política e dos 

cargos públicos como espaços inclusivos dos setores populares, superando preconceitos 

consagrados, como a associação entre escolaridade e competência política”.           

Uma das primeiras medidas anunciadas com grande estrépito e marcada por um excesso 

de entusiasmo veiculado através dos discursos do recém-empossado presidente da República 

foi o lançamento do chamado Programa Fome Zero em janeiro de 2003 (Lula prometia que, 

no seu governo, todo brasileiro teria asseguradas as três refeições diárias, ou seja, café da 

manhã, almoço e jantar). A partir da instituição do aludido programa, o novo governo 

demonstrou conferir ao combate à fome e à miséria, cujo direito à alimentação e à segurança 

alimentar emergem como pressupostos à aquisição da cidadania, prioridades da agenda 

pública brasileira a ser posta em prática ao longo do mandato do presidente Lula. Neste 

sentido, desde então tal programa social tem sido uma das pedras de toque mais influentes do 

atual governo.  

Entretanto, o gap verificado entre a promessa presidencial de erradicar de uma vez por 

todas o flagelo da fome no Brasil e o que foi efetivamente conseguido em termos de redução 

do número de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza ficou bastante aquém das 

expectativas geradas pelo programa Fome Zero.  Segundo dados da FGV do Rio de Janeiro, a 

pobreza subiu 3,9% em 2003 e caiu para 8% em 2004, ou seja, no biênio 2003-2004, havia 48 

milhões de miseráveis no Brasil (ver www.fgv.br/cps). A despeito de haver atingido o menor 

grau desde 1992 (quando começou a ser medido o índice de miséria no país), o governo Lula 

se comprometera a reduzir a “zero” o problema da fome no Brasil, de acordo com o próprio 

mote do programa. Neste sentido, o Programa Bolsa Família desempenhava uma função 

estratégica no conjunto de políticas sociais governo Lula, que foi crescendo ao longo dos dois 

mandatos presidenciais do petista. Com efeito, essa política social representou uma resposta 

imediata e mais realista ao desafio imposto a si mesmo por seu governo, ou seja, combater a 

pobreza e reduzir expressivamente a desigualdade social no Brasil. 
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Mesmo que pareça escusado discutir a relevância de uma agenda de políticas sociais 

desse porte, para um país no qual a desigualdade social tem sido historicamente seu 

“calcanhar de Aquiles”, certas questões se impõem aos analistas interessados no assunto. Com 

efeito, caberia analisar, por exemplo, quais as variáveis do mundo da política mais têm 

influenciado na concepção e implementação de tal programa de transferência de renda. Por 

outro lado, seria interessante analisar a efetividade do programa Bolsa Família na consecução 

de seus objetivos, qual seja o combate à pobreza e a redução da desigualdade social no Brasil.   

Conquanto haja, aparentemente, um consenso de que a pobreza e a desigualdade social 

estejam entre os mais sérios problemas enfrentados pela população brasileira na atualidade, o 

mesmo não pode ser dito acerca da agenda de políticas públicas concebida pelo governo para 

enfrentá-las. Não obstante haja o reconhecimento de que o programa Bolsa Família pode ter 

contribuído para a redução da distância entre ricos e pobres no país, a qual tem sido 

historicamente gritante, há também a suspeita de que a referida política social possa ter sido 

uma forma de manipulação assistencialista das famílias mais pobres por parte do governo 

Lula.  

Polêmicas à parte convêm admitir que “as recentes transformações do capitalismo 

ocasionaram fortes e crescentes pressões sobre os sistemas de proteção social, desafiados pelo 

desemprego estrutural de longa duração, a piora na distribuição de renda, o aumento e 

diversificação da pobreza, pela a redução dos recursos fiscais” (Draibe, 2003, p.63). Por outro 

lado, deve-se ressaltar o incremento de formas de ocupação precárias e instáveis, sem 

proteção social garantida pela previdência social. Desde meados da década de 90, ocorreram 

algumas tentativas de sanar estes problemas por força da Lei Orgânica de Assistência Social 

(LOAS), mediante a qual teve início o novo programa social intitulado de Benefício de 

Prestação Continuada, que garante a transferência de renda monetária no valor de um salário 

mínimo a idosos carentes e pessoas portadoras de deficiências físicas.  

Antes mesmo de Lula chegar à Presidência da República, a partir de 2001, o governo 

FHC instituiu alguns programas de transferência de renda que seriam referência para o 

governo de seu sucessor no que se refere a ações emergenciais de combate à pobreza e à 

miséria absoluta: o Programa Bolsa-Escola, Programa Bolsa-Alimentação e o Auxílio-Gás. 

Por outro lado, o governo Lula, em outubro de 2003, unificou esses três programas sociais a 

outro que fora criado pelo seu governo -- ou seja, o Cartão Alimentação – instituindo o  
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Programa Bolsa Família, ampliando consideravelmente a cobertura para um número maior 

beneficiários, quando comparado ao governo anterior. 

 Cumpre chamar a atenção para uma evidência de outra natureza acerca do papel 

estratégico atribuído pelo governo Lula às políticas sociais, que se refletiria na criação de uma 

pasta ministerial especifica, dedicada exclusivamente à sua elaboração e execução, sendo, 

portanto, subordinada diretamente à Presidência da República: o Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (o MDS).  

Portanto, encerraremos por aqui a descrição da trajetória histórica do processo de 

institucionalização das políticas sociais no Brasil. Na próxima seção, comentaremos, 

brevemente, como tem sido a agenda de pesquisa no campo da ciência política no que tange 

ao estudo das políticas sociais no país.   

2.3-O estudo das políticas sociais no Brasil 
 

A agenda de pesquisas concernentes às políticas sociais, no Brasil, acompanha a 

evolução do padrão de intervenção do Estado brasileiro nesta área. Conforme discutimos na 

seção anterior, foi a partir de 1930, com a chegada de Vargas ao poder, e com o processo de 

industrialização que se intensificou neste período, que se iniciou a institucionalização da 

provisão de serviços sociais para massas urbanas atreladas às categorias trabalhistas 

organizadas em sindicatos fortemente vinculados ao Estado, cuja entrada em vigor da 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) em 1943 constitui o marco fundamental10. 

Sobre este tema, Melo (1999)   afirma que uma contribuição crucial para os estudos 

sobre os mecanismos subjacentes à formulação das políticas sociais no Brasil é Cidadania e 

Justiça de Wanderley G. dos Santos publicado originalmente em 1979. De acordo com o 

referido comentador, tal obra é: 

Profundamente original no seu tratamento da singularidade da formação da cidadania no país, e sofisticado 

no tratamento das questões de justiça distributiva, esse livro introduz a noção de cidadania regulada11, e passa a 

                                                            
10 Carvalho, José Murilo de, 1939 – Cidadania no Brasil: o longo caminho. 3ª Ed. – Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2002. Este livro tem uma excelente abordagem para compreendermos a “trajetória histórica” dos direitos 

sociais no Brasil ao longo de século XX. 
11 Santos, Wanderley Guilherme dos. Cidadania e Justiça: a política social na ordem brasileira. Rio de Janeiro: 

CAMPUS, 1987.  
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alimentar o debate incipiente sobre política social a partir do ângulo da literatura sobre desenvolvimento político 

americano (Melo, 1999, p.75).  

A propósito, em qualquer estudo relacionado ao tema “política social” é inevitável não 

se referir ao conceito de welfare state12. Com efeito, no que concerne ao conceito de 

Estado do bem-estar social, por exemplo, Arretche (1995) assim o definia, em essência:  

Fenômeno do século XX, a provisão de serviços sociais, cobrindo as mais variadas formas de risco de vida 

individual e coletiva, tornou-se um direito assegurado pelo Estado e camadas bastante expressivas da população 

dos países capitalistas desenvolvidos. Ainda que alguns países – como a Alemanha, por exemplo – tenham dado 

origem a programas de seguro social já no final do século passado e que políticas de proteção a idosos, mulheres, 

incapacitados, etc. tenham se desenvolvido em vários países já no início do século, é certo que o fenômeno do 

welfare state sofreu incontestável expansão e até mesmo institucionalização no período pós-guerra. É a partir de 

então que se generaliza e ganha dimensões quase universais nesses países um conjunto articulado de programas 

de proteção social, assegurando o direito à aposentadoria, habitação, educação, saúde, etc.   

Como se percebe, o conjunto de políticas públicas direcionadas para responder às 

demandas das populações que sofriam algum tipo de vulnerabilidade social surgiu primeiro 

nos países da Europa Ocidental, e após a Segunda Guerra Mundial se difundiram mundo 

afora. Contudo, não há motivo para grandes preocupações sobre adaptabilidade de uma 

literatura surgida alhures, para explicar e compreender fenômenos políticos ocorridos em 

sociedades totalmente diferentes da brasileira. Com efeito, abaixo demonstraremos alguns 

exemplos de autores que já vêm estudando a lógica da produção das políticas sociais no Brasil 

de forma bastante original, porém que não deixaram de se inspirar no que foi produzido pelos 

teóricos dos países cujo welfare state tem um caráter sui generis, mas que também tem alguns 

pontos em comum com os que surgiram e se institucionalizaram em outros países, como é o 

caso do Estado Providência brasileiro.  De todo modo, Draibe (1989) alerta que a mera 

transposição das abordagens constantes nos estudos comparativos internacionais sobre o 

welfare state é algo problemático, mas pode contribuir relevantemente para compreensão da 

lógica subjacente à institucionalização do sistema de proteção social brasileiro: 

As sabidas distorções da política social brasileira, assim como seus baixos graus de eficácia e efetividade 

sociais possivelmente contribuíram para que a nossa tradição de estudos de política social apóie-se muito 

tenuamente na literatura internacional sobre Welfare State. A nosso ver, a hoje vasta produção comparativa 

internacional sobre os Estados de bem-estar social, sobre suas tipologias, características diferenciais e formas 

recentes de evolução constitui um rico instrumental para nossos anunciados propósitos de apreender, de modo 

integrado, a especificidade do sistema brasileiro de proteção social, tal como se consolidou já ao final dos anos 70. 

                                                            
12 A literatura em ciência política que aborda o citado tema no Brasil geralmente traduz este conceito como “Estado 

do bem-estar social”, mas, às vezes, os autores também se referem ao mesmo termo como “Estado Providência”.  
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A percepção da autora quanto à transposição de modelos analíticos referentes ao 

fenômeno conceituado como welfare state, cujos argumentos citamos logo acima, é 

compartilhada por Medeiros (1999) nos seguintes termos: 

A transposição das teorias sobre o desenvolvimento do  welfare state nos países desenvolvidos da América do 

Norte ou da Europa Ocidental para países subdesenvolvidos enfrenta alguns obstáculos como a existência de 

diferenças no contexto histórico de surgimento e desenvolvimento do welfare state, diferenças na velocidade de 

institucionalização das políticas e peculiaridades culturais, políticas e socioeconômicas dos países em questão.  

Novamente recorrendo a Melo (1999), que fizera uma sucinta revisão da literatura em 

ciência política focalizada no estudo das políticas sociais durante o período de 1970 a 1995, 

cuja opinião consistia em atribuir à agenda de pesquisa da geração mais antiga de estudiosos 

uma preocupação exacerbada em criticar o regime autoritário, que vigorara entre 1964 e 1985, 

chegando ao ponto extremo de considerar que não houvera sequer “uma agenda social no 

regime autoritário (p. 72) apud Aureliano e Draibe (1989). Segundo nosso autor, a situação 

referente à produção científica, no campo da disciplina, que analisava as “políticas públicas de 

corte social” (Melo, 1999, p.73) só mudaria durante os últimos estertores do regime militar, 

isto é, já na fase de transição para a democracia. Embora o citado autor ressalte que a 

produção acadêmica no período aludido padecia de um viés marcadamente normativo, 

emitindo juízos de valor acerca do “estado social da nação” (id. Ibid.), e sobre o que deveria 

ser feito para assegurar “a reconstrução da política social sob a democracia emergente” (id. 

Ibid.); houvera um salto de qualidade nos estudos, uma vez que os autores procuraram 

referências na literatura internacional sobre o tema, resultando em ganhos do ponto de vista 

metodológico, bem como no amadurecimento das questões analisadas.  
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2.4-Os Marcos Institucionais e Principais Características do Programa Bolsa Família 

 

A partir da implantação dos Programas de Garantia de Renda Mínima (PGRM), em 

alguns municípios brasileiros, bem como no Distrito Federal (este assunto será retomado em 

mais detalhes na seção abaixo) em meados da década de 1990, surgiu uma nova agenda de 

pesquisa das políticas sociais no país. Como será discutida na próxima seção, a aludida 

literatura aborda os chamados Programas de Transferência de Renda Condicionada (PTRC) 

na sua especificidade, enfatizando seu caráter sui generis, quando cotejados às políticas 

sociais convencionais, digamos assim. Portanto, chegamos ao fim desta resumida revisão 

acerca da agenda de pesquisas cujo foco é o setor social.                                                                               

No Brasil, o primeiro marco institucional dos programas de transferência de renda foi o 

Projeto de Lei n° 80/1991, cuja autoria foi do Senador Eduardo Suplicy (PT/SP), que instituiu 

o Programa de Garantia de Renda Mínima “para todo brasileiro a partir de 25 anos de idade, o 

qual foi aprovado no Senado, permanecendo, com parecer favorável, para aprovação na 

Câmara Federal” (Silva e Lima, 2010:19). O Senador Suplicy é um dos principais entusiastas, 

no plano nacional, dos programas de transferência de renda. Não obstante, na concepção do 

Senador petista, a transferência de renda não deveria ser condicionada a quaisquer 

contrapartidas por parte do beneficiário, e muito menos focalizar apenas os mais pobres; mas 

ser um direito extensivo a todos os cidadãos brasileiros, ricos ou pobres, tendo como 

restrição, tão somente, a faixa etária mínima exigida (Suplicy, 2002). 

 Em suma, o referido direito social é o que Suplicy denomina Renda Básica de 

Cidadania. Ideia esta -- cujo respaldo internacional tem sido proporcionado pela Basic Income 

European Network, instituição fundada em 1986, que atualmente se denomina Basic Income 

Earth Network (BIEN) --, que tem conquistado bastante adeptos mundo a fora. Segundo Silva 

e Lima (2010), o debate internacional sobre a renda básica é capitaneado pela BIEN, na 

mesma acepção compartilhada pelo Senador paulista do PT, ou seja, a promoção da 

implantação de programas de transferência de renda incondicionais. A BIEN promove 

congressos bianuais para debater o referido tema, tendo o último destes eventos -- o 13th 

BIEN Internacional Congress--, ocorrido em São Paulo, Brasil, em 2010.  

Contudo, na prática, os primeiros “embriões” dos programas de transferência de renda 

condicionada, no cenário brasileiro, surgiram em âmbito local, em meados dos anos 90, quais 
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sejam, as experiências realizadas no Distrito Federal, bem como nos municípios de Vitória 

(Espírito Santo), Campinas, Santos e Ribeirão Preto (São Paulo), cujo foco principal consistia 

no combate à pobreza através da erradicação do trabalho infantil e no incremento do nível de 

escolaridade de crianças e adolescentes, fornecendo às famílias beneficiadas o recebimento de 

valores em espécie, que as auxiliavam a complementar a renda familiar. Devido ao impacto 

positivo de tais iniciativas, o governo federal, a partir de 2001, encampou a mesma medida 

em âmbito nacional. Donde a origem dos programas federais de transferência de renda Bolsa-

Escola, vinculado ao Ministério da Educação, e o Bolsa Alimentação, do Ministério da Saúde.    

O governo Lula, que assumiu a Presidência da República em 2003, divulgou que teria 

como carro-chefe as políticas sociais de transferência de renda. Silva et al (2007) relatam que, 

no período de transição de FHC para Lula, ainda em 2002, uma equipe de assessores 

encarregada por este último de avaliar os programas sociais do antecessor sugeriu, por meio 

de um relatório-diagnóstico, que seria mais racional unificar os programas existentes. Dentre 

as justificativas apontadas para a aludida medida constavam a existência de programas 

concorrentes nos seus objetivos e no seu público-alvo (Bolsa-Escola, Bolsa-Alimentação e 

PETI), cuja responsabilidade de implementação recaia sobre três diferentes ministérios 

(Saúde, Educação e Assistência Social); ausência de coordenação geral dos programas, que, 

inclusive, eram desprovidos de um planejamento gerencial; o quadro de funcionários 

responsáveis pela execução dos referidos programas sociais, na maioria das vezes, era 

composto de mão-de-obra terceirizada, o que comprometia a qualidade dos serviços prestados 

e não contribuía para a profissionalização do pessoal envolvido. Embora o governo FCH 

tenha inovado a agenda de políticas sociais introduzindo a transferência de renda 

independente de contribuição prévia, não conseguiu superar alguns problemas tradicionais na 

gestão destas políticas, as quais eram acossadas pela fragmentação, setorialização e 

superposição, resultando no aumento do custo nos meios de operação: a existência de 

conflitos com os municípios no que concerne às contrapartidas que deveriam ser oferecidas 

pelas prefeituras em termos de provisão de condições e de pessoal; metas de cobertura dos 

programas sociais aquém do número potencial de beneficiários que poderiam ser atingidos; 

orçamento aprovisionado insuficiente, impossibilitando que o público-alvo fosse atendido em 

sua totalidade, mantendo, além disso, o valor dos benefícios num patamar irrisório, 

insuficiente para produzir impactos dignos de nota na população beneficiária; e, por último, 

porém, não menos importante, a equipe de assessores encarregada pelo diagnóstico das 

políticas sociais do governo FHC identificou problemas no Cadastro Único (software criado 
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pela Caixa Econômica Federal – CEF), que dificultavam a inclusão de novos beneficiários, 

sendo este, portanto, o principal ponto de “estrangulamento” na execução dos programas de 

transferência de renda.  

 Em síntese, o governo Lula acatou as observações fornecidas pela equipe de assessores 

mencionada acima, instituindo o Programa Bolsa Família – unificando, assim, o Bolsa-

Escola, o Bolsa-Alimentação, o Vale-Gás e o Cartão-Alimentação13 --, através da Medida 

Provisória n°132, de 20 de outubro de 2003, convertida na Lei n°10.836, 09 de janeiro 2004, 

sendo por fim regulamentada pelo Decreto n°5.209, de 17 de setembro de 2004 (Silva et al, 

2007; Silva e Lima, 2010; Forsberg, 2011). Estes últimos autores frisam que o PBF tem como 

objetivos “reduzir a pobreza extrema e a desigualdade no Brasil através da garantia de uma 

renda mínima para famílias que vivem em condições de pobreza e extrema pobreza” (op. cit., 

p.22). E, mais adiante, nossos autores enfatizam que o PBF “busca romper o ciclo 

intergeracional de pobreza condicionando as transferências de pobreza condicionando as 

transferências à verificação de certos requisitos de desenvolvimento humano” (id., ibid.).  No 

que concerne a este derradeiro aspecto, convém reproduzirmos os “tipos de enquadramento”, 

e os valores correspondentes pagos às famílias beneficiárias, em função do cumprimento das 

“condicionalidades”, conforme informações oriundas do MDS, e fornecidas pela CEF:  

                                                            
13 Posteriormente, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) também foi incorporado ao PBF (Silva e 

Lima, 2010).  
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simples definição não revela, por si só, o acirrado debate que há, na literatura, acerca da 

referida noção, o qual contrapõe “focalização versus universalização” (Kerstenetzky, 2006; 

Medeiros et al., 2007; Senna et al., 2007; Druck e Filgueiras, 2007; Kerstenezky, 2009; 

Bichir, 2010; Silva e Lima, 2010).  Sem adentrarmos no mérito da referida discussão, basta 

frisar que os termos deste debate giram em torno dos argumentos defendidos pelos críticos do 

PBF - os quais foram reproduzidos na introdução da presente dissertação -, ou seja, a 

atribuição de um caráter meramente “compensatório” e “assistencialista” ao PBF. Em outras 

palavras, é uma discussão que remete a critérios “ético-filosóficos”, em que a noção de 

“justiça social” desempenha um papel preponderante. (KERSTENETZKY, 2006)  

Por outro lado, Bichir (2010) argumenta que esta discussão contrapõe, em última 

instância, os que são a favor dos investimentos em políticas sociais de caráter universal -- tais 

como as voltadas para a saúde e para a educação --, aos que defendem as políticas focalizadas, 

como os programas de transferência de renda. Contudo, não representa, obviamente, uma 

preocupação da citada autora se posicionar a favor de uma coisa ou de outra (muito menos 

nossa, diga-se de passagem).  

Outro ponto contencioso em relação ao PBF envolve as chamadas condicionalidades ou 

contrapartidas que as famílias devem cumprir para fazer jus a receber os benefícios pagos 

pelo programa. Há uma ampla discussão na literatura sobre o assunto (Silva, 2003; Medeiros, 

Britto e Soares, 2007; Silva, Yazbek e Giovanni, 2007; Kerstenetzky, 2009; Soares e Sátyro, 

2009; Silva e Lima, 2010; Bichir, 2010). Resumidamente, a principal discussão é se as 

condicionalidades seriam mesmo necessárias, ou mesmo se seria efetivamente possível 

fiscalizar o seu cumprimento pelos beneficiários do PBF. Soares e Sátyro (2009) citando a Lei 

nº 10.836, que estipula as contrapartidas a serem obedecidas pelos beneficiários, informavam 

que se trata das seguintes obrigações: “as famílias devem enviar seus filhos à escola e, com 

relação à saúde, fazer exame pré-natal e acompanhamento nutricional e de saúde, além de 

manter as vacinas em dia”. (p.36) Aparentemente, não seria nenhum ônus para as famílias 

cumprir tais deveres, os quais seriam para o seu próprio benefício. Ou seja, promoveria o 

desenvolvimento do capital humano, interrompendo, assim, ciclo intergeracional da pobreza. 

No entanto, há também a percepção, por parte dos críticos do PBF, de que se o considerarmos 

proteção social, as contrapartidas, caso sejam valorizadas excessivamente, prejudicariam o 

referido papel desempenhado pelo programa, porque exporiam as famílias em maior situação 

de vulnerabilidade ao risco de não conseguirem sequer cumpri-las (Soares e Sátyro, 2009). De 

outro lado, os mesmos autores chamavam a atenção para outra alegação dos críticos ainda 
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mais contundente, ou seja, na hipótese de o PBF converter-se em direito, as contrapartidas 

perderiam sua razão de ser. (op., cit.)  

Deixando de lado os pontos mais polêmicos no que tange ao PBF, Soares e Sátyro 

(2009), por sua vez, informam alguns aspectos relativos ao desenho institucional do 

programa, que valeria à pena levarmos em conta. Por conseguinte, segundo nossos autores, 

desde que fora instituído em 2003 “a configuração do PBF tem permanecido mais ou menos a 

mesma” (p.31). Conforme nossos autores informam, “a Secretaria Nacional de Renda e 

Cidadania (SENARC), do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), 

é o órgão responsável pelo programa” (id. Ibid.). Neste sentido, seria proveitoso reproduzir na 

íntegra as considerações de Soares e Sátyro (2009) sobre o órgão do MDS responsável, em 

última instância, pela execução do PBF:  

Cabe à SENARC estabelecer normas para a execução do programa, definir valores de 

benefício, estabelecer o diálogo com os municípios, definir e acompanhar contrapartidas, 

estabelecer metas e, consequentemente, propor o orçamento anual do PBF, definir quotas por 

município, estabelecer parcerias com estados e como outros órgãos do governo federal, 

acompanhar o andamento do programa em geral e fazer avaliações regulares do PBF. (SOARES e 

SÁTYRO, 2009, p.32). 

Mudando o foco, nossos autores enfatizam que a Caixa Econômica Federal é órgão 

governamental responsável pela operação e pagamento dos benefícios do PBF. Dentre as 

atribuições da CEF estão o recebimento e o processamento das informações que constituem o 

Cadastro Único (CAD Único), ao qual já nos referimos acima. No caso, os municípios 

fornecem as informações referentes às famílias elegíveis, e a CEF, por meio do CAD Único, 

calcula a renda familiar per capita, embasando-se nos critérios firmados pela SENARC, 

estabelecendo, por conseguinte, quanto deve receber cada unidade familiar. A emissão dos 

cartões magnéticos com os quais as famílias atendidas pelo PBF recebem o benefício, bem 

como o pagamento em si, também são atribuições da CEF. Levando-se em consideração todas 

as atribuições conferidas à CEF, os autores concluem que o papel da instituição é crucial para 

a execução do PBF.  

Outro dado importante em relação ao PBF enfatizado por Soares e Sátyro (2009) é que 

ele não constitui, por assim dizer, “um direito” (p.32), uma vez que se vincula estritamente 

“às possibilidades orçamentárias” (id. Ibid.). Ou seja, em contraposição à aposentadoria, ao 

seguro-desemprego ou ao pagamento de um título da dívida pública, “o PBF é um programa 

de orçamento definido”. (Soares e Sátyro, 2009, p.33) Mas, o que significaria isto, afinal? 
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Significa que “uma vez esgotada a dotação orçamentária, ninguém mais pode passar a receber 

o benefício, pelo menos até que haja um crédito suplementar”. (ID. IBID.) 

Por fim, cumpre tratar de uma das questões mais polêmicas no concerne ao PBF, qual 

seja o que os críticos do programa denominam como as “portas de saída”. Para Draibe (2009), 

os PTCs incidem diretamente na renda das famílias, permitindo-lhes melhorar sua situação de 

sobrevivência, porém ainda não haveria evidências de que tais programas sociais possibilitem 

“às famílias saírem de forma sustentada da situação de dependência” (p.37).  Bichir (2010) 

resume os principais pontos do debate em torno das chamadas “portas de saída” do PBF, que 

para ela consistem na “deliberação sobre as possibilidades de autonomização dos 

beneficiários do programa, seja prevendo maior articulação com outras políticas sociais e 

programas, seja simplesmente defendendo um prazo claro para permanência dentro do 

programa” (p.128).  

Porém, efetivamente, quais seriam as ações colocadas em prática pelos órgãos 

governamentais responsáveis pelo funcionamento do PBF para evitar que seus beneficiários 

não se tornem dependentes ad infinitum da “caridade do Estado”? (Soares e Sátyro, 2009, 

p.41) Estes últimos autores esclarecem que o governo brasileiro não obstante rejeite “a busca 

pelas portas de saída”, ao mesmo tempo deixa “a porta entreaberta para políticas sociais que 

busquem auxiliar as famílias beneficiárias a saírem da condição de pobreza”. (Soares e 

Sátyro, 2009, p.42) Neste sentido, o MDS conta com a Secretaria de Articulação Institucional 

e Parcerias (SIAP) “para articular com outros ministérios a execução de programas 

complementares”. (id. Ibid.) Nosso autores citam vários programas completares ao PBF, que, 

para quem tiver curiosidade em conhecer todos eles, recomendam consultar o site do MDS, 

através de um link específico14. Porém, na prática, até o ano de 2009 haveria apenas um 

programa criado especificamente para os beneficiários do PBF, no intuito de qualificá-los 

para o mercado de trabalho, possibilitando que eles pudessem auferir uma renda própria: o 

Plano Setorial de Qualificação (PLANSEQ), cujo objetivo era “formar beneficiários do PBF 

para o setor da construção civil” (Soares e Sátyro, 2009, p.43). Contudo, este projeto era uma 

iniciativa do Ministério do Trabalho e Emprego e não do MDS.  

  

 
 

                                                            
14 http: www.mds.gov.br/bolsafamilia/programas_complementares 
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2.5-Políticas sociais como políticas redistributivas 
 

Muito se tem escrito sobre o papel decisivo que o PBF desempenhou na reeleição de 

Lula em 2006, bem como na redefinição das bases eleitorais do petista. No entanto, conforme 

podemos constatar, os estudos no campo da ciência política sobre o tema seguem os mais 

díspares referenciais teóricos. Destarte, de acordo com esta percepção, procuramos um 

referencial teórico que, em nossa opinião, poderia contribuir para uma interpretação mais 

acurada das variáveis em jogo nas explicações sobre as conexões eleitorais do PBF. 

Neste sentido, acreditamos que a literatura sobre o conceito de políticas redistributivas 

poderia fornecer uma boa base de interpretação para os fenômenos políticos em tela nesta 

dissertação. Trata-se de uma abordagem teórica específica que busca explicar “como os 

políticos alocam recursos a fim de otimizar retornos eleitorais” (Spada e Guimarães, 2010) 

para si15. A literatura que segue esta abordagem trabalha, geralmente, com dois tipos de 

hipótese, as quais são mutuamente excludentes: para a primeira, partindo do pressuposto de 

que os políticos seriam avessos ao risco, eles teriam como estratégia dominante investir 

recursos nos distritos eleitorais nos quais contariam com apoio eleitoral garantido (Cox e 

McCubbins, 1986); alternativamente, outra corrente de estudiosos preconiza que os 

candidatos eleitorais preferiam disponibilizar recursos naqueles distritos eleitorais onde 

houvesse mais eleitores indecisos (Dixit e Londregan, 1996; Lindbeck eWeibull, 1987).     

Portanto, a teoria das políticas redistributivas analisa o jogo estratégico que ocorre entre 

os atores fundamentais de uma democracia eleitoral, quais sejam os eleitores e os candidatos 

eleitorais. A despeito de considerar estes dois tipos de atores racionais, a referida teoria 

focaliza, especificamente, a estratégia seguida pelos políticos, em função do tipo de eleitor, 

por cuja preferência, na decisão do voto, eles disputam. Porém, antes de adentrarmos na 

discussão propriamente dita da teoria ora comentada, seria interessante fazer uma digressão, e 

tratarmos um pouco do primeiro ente da relação aludida acima: o eleitor.  

 Como Desposato (2006) acertadamente pontua, o mais importante ator político de uma 

democracia real é o eleitor. Tudo certo, mas, daí a saberem o que se passa na “cabeça do 

eleitor” – como diria Almeida (2008) --, no momento da decisão eleitoral, os pesquisadores se 

deparam com um enigma dos mais insondáveis. Em estudo bastante elogiado, Figueiredo 

                                                            
15 Arretche e Rodden (2004), em artigo que emprega este tipo de abordagem, expõem que há outros enfoques que 

também analisam as políticas redistributivas na perspectiva espacial, e que todos eles se originaram da “tradição da 

Economia do Bem-Estar” (op. cit., p.551).  
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(2008) argumenta que, há mais de meio século, diferentes campos do conhecimento vêm 

tentando explicar uma questão cuja aparente banalidade a convertia numa das mais 

comezinhas para serem explicadas: afinal, por que o eleitor vota?   

Figueiredo salienta que, estatisticamente, o poder de decisão de um único eleitor é 

ínfimo.  Para dar um exemplo, no caso do Brasil, numa eleição para escolha do ocupante da 

cadeira presidencial, o voto de um único eleitor (cuja fração poderia ser representada por 

1/total do eleitorado) equivaleria a, aproximadamente, incríveis 0,000000166%. Portanto, do 

ponto de vista puramente racional, um indivíduo isolado acreditar que o seu ato de votar numa 

eleição influiria alguma coisa no resultado final desta, não faria muito sentido. No entanto, as 

pessoas continuam votando sem demonstrar a mínima preocupação com este aspecto. Os 

eleitores viveriam uma ilusão? O autor define este problema como o “paradoxo da 

participação”.  

Nosso autor explica que há, basicamente, quatro abordagens que tentam explicar como 

o eleitor formaria sua decisão de voto, as quais são as seguintes: a teoria psicológica (o qual o 

autor também se refere como modelo Michigan), em linhas gerais, postula que o ator 

individual é a unidade de análise primordial, e partindo de referencial teórico proveniente da 

teoria sociológica dos grupos sociais e da psicologia social, trabalhando, portanto, com 

variáveis do mundo psico-social, a teoria informa que a decisão de voto é algo de foro 

estritamente individual, mas que é possível descobrir padrões de eleitores, conforme as 

variáveis de análise; o modelo de explicação histórico-contextual, cuja matriz epistemológica 

pode tanto provir da sociologia quanto de certo viés economicista, pressupõe que os atores 

sociais são condicionados pelo contexto sócio-econômico no qual estão historicamente 

inseridos, formando suas preferências eleitorais em função deste; a teoria da escolha 

racional, cuja origem advém do modelo downsiano, para a qual reservamos mais comentários 

abaixo; e, por último, o modelo democrático-descritivo do comportamento político, para o 

qual o autor não fornece quase nenhum detalhe, informando apenas que se trata de modelo 

residual de análise eleitoral.  

Enfim, Figueiredo submete à crítica os três primeiros modelos, e conclui que o modelo 

da escolha racional é o mais bem sucedido, bem como o que fornece a explicação mais 

parcimoniosa, quando se trata de explicar qual a motivação básica subjacente ao 

comportamento político dos indivíduos no momento das eleições; e mais ainda, quais seriam 
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as variáveis que aqueles levariam em consideração no que concerne à formação de 

preferências pelos candidatos em disputa.   

Nosso autor argumenta que o ponto de partida da “teoria racional do voto” é a teoria da 

democracia baseada na ação racional desenvolvida por Anthony Downs16 em 1957. Contudo, 

Figueiredo frisa que o homo politicus de Downs não é idêntico ao homo economicus da 

Economia. Com efeito, o cidadão downsiano é uma estilização do homem mediano presente 

na maior parte do eleitorado existente nas democracias contemporâneas. Neste sentido, o 

chamado “eleitor mediano” é um ator político dotado de “história, vontades, desejos, paixões, 

interesses, etc.” (Figueiredo, 2008, p.105).  Para Downs, vis-à-vis as incertezas do mundo 

real, o eleitor mediano se comportaria de acordo com as predições do modelo de racionalidade 

de Arrow17: em primeiro lugar, organizaria as alternativas conforme uma ordem de 

preferências (este ordenamento é transitivo), depois, segundo lugar, podendo optar sempre por 

uma das alternativas; dentre as quais, escolheria a sua preferida e, por fim, em face das 

mesmas condições, optaria sempre pela mesma decisão.   

Em linhas gerais, no modelo downsiano, os eleitores e os políticos buscariam 

maximizar utilidades18. Para os primeiros, trata-se de obter ganhos em termos de bem-estar; 

para os últimos, o objetivo é conquistar o maior número possível de votos. Figueiredo 

esclarece que, para Downs, a variável-chave para explicar o comportamento do eleitor “é sua 

percepção da probabilidade de sucesso eleitoral do candidato de sua preferência” (p.112). Não 

obstante, o modelo downsiano, na visão de Figueiredo, não consegue explicar um problema 

fundamental, que de resto, seria aquele que já esboçamos acima, ou seja, dado que os colégios 

eleitorais são compostos por milhões de indivíduos, o que motivaria qualquer um deles 

isoladamente, a participar com seu voto, cujo peso é ínfimo, no que tange às chances de 

vitória de um candidato ou partido de sua preferência?  

                                                            
16 Figueiredo se refere ao livro An Economic Theory of Democracy, publicado pela primeira vez em 1957. Há uma 

tradução brasileira publicada pela EDUSP (Coleção Clássicos nº15) em 1999, cujo título ficou sendo Uma Teoria 

Econômica da Democracia, na tradução Sandra Guardini Teixeira Vasconcelos. 
17 A obra de referência aqui é Social Choice and Individual Values, cujo autor é Kenneth Arrow. A primeira edição 

desta obra saiu em 1951, a qual, juntamente com a obra supracitada de Downs e com The Logic of Collective 

Action de Mancur Olson, forma a tríade fundamental da teoria da escolha racional.  
18 Noção oriunda da Economia, cuja definição é: a expectativa de obter ganhos.  
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Conforme nosso autor argumenta, a participação nas eleições é um genuíno “dilema de 

ação coletiva” nos termos propostos por Olson19. Ou seja, as “motivações racionais de 

participação eleitoral” (p.113) diminuem à medida que o contingente de eleitores no colégio 

eleitoral aumenta. Num contexto como este, os eleitores teriam incentivo a “pegar carona” na 

ação alheia, uma vez que calculariam o seguinte: mesmo que eu não contribua, participando 

das eleições, para a vitória do candidato de minha preferência, outros sem dúvida o farão; 

mesmo assim, não serei excluído de ser beneficiado pelos bens públicos proporcionados pelo 

candidato que não ajudei a eleger.   

Após a exposição do modelo de Figueiredo (2008) sobre a decisão do voto, convém 

mudarmos o foco desta revisão teórica para um modelo que busca explicar a ação estratégica 

de outro ator político fundamental para as democracias contemporâneas: os candidatos 

eleitorais. Em meados da década de 1980, Cox e McCubbins publicaram um texto seminal 

para área da ciência política que estuda a estratégia utilizada pelos líderes políticos nos pleitos 

eleitorais, em função do tipo de eleitor cujo apoio eles visariam conquistar. Com efeito, no 

artigo citado, os autores submetem à crítica o modelo espacial do voto, dando início a um 

debate acadêmico que perdura até hoje.  

A divergência ocorre entre os autores que argumentam que a estratégia mais racional 

por parte dos políticos nas campanhas eleitorais seria “investirem” no apoio de um tipo 

específico de eleitorado, ao invés do eleitor mediano clássico, conforme argumentavam os 

estudiosos da economia política nas décadas de 1950 e 1960. Dentro da literatura acima 

aludida, uma corrente de teóricos argumenta que é mais provável que os candidatos eleitorais 

a ocupem os postos nos poderes Executivo e Legislativo, nos sistemas políticos democráticos, 

busquem manter o apoio dos chamados “core voters20”; enquanto, outra corrente teórica 

postula que, pelo contrário, é mais provável que as elites políticas estejam mais preocupadas 

em manter garantido o suporte dos ditos “swing voters21”.   

                                                            
19 Trata-se da teoria difundida pela obra The Logic of Collective Action, publicada originalmente em 1965 por 

Mancur Olson. No Brasil, há uma tradução desta obra que saiu pela Edusp, cujo título é o mesmo do original: A 

Lógica da Ação Coletiva: Os Benefícios Públicos e uma Teoria dos Grupos Sociais, Edusp, São Paulo, 1999 – 

Clássicos 16.   
20 Algo como “eleitores mais importantes ou essenciais”. Para simplificar, utilizo a expressão “grupos de eleitores 

apoiadores” no restante do texto.  
21 Algo como “eleitores flutuantes”. No decorrer do texto utilizo a expressão “grupos de eleitores flutuantes”.  
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A despeito das críticas iniciais ao modelo espacial do voto levadas a efeito pelos 

teóricos do conceito de política redistributiva, o insight é, fundamentalmente, o mesmo em 

ambas as abordagens. Com efeito, consiste em ter como pressuposto uma analogia entre a 

economia de mercado no capitalismo e o “mercado eleitoral22” das democracias reais. Em 

suma, nas competições eleitorais, as elites políticas concorrem pela preferência dos eleitores, 

cujas moedas de troca por parte dos primeiros são as promessas de campanha, enquanto, estes 

últimos dispõem do poder conferido pelos votos para barganhar com os candidatos eleitorais.  

A diferença básica é, conforme especificam Cox e McCubbins (1986), que os teóricos 

do modelo espacial do voto adotam uma perspectiva mais abstrata, pois consideram as 

posições ideais em uma escala bidimensional (no espectro ideológico, definido como 

esquerda-centro-direita); eles, por sua vez, trabalham com algo mais concreto: a distribuição 

de benefícios materiais para o eleitorado em função apoio proporcionado aos políticos nos 

pleitos eleitorais.   

Não obstante os teóricos do conceito de política redistributiva sempre se refiram a 

situações hipotéticas do mundo real ao construírem seus modelos, a tarefa de testar 

empiricamente tem sido empreendida por outros estudiosos. As pesquisas empíricas referentes 

ao papel da política redistributiva têm sido feitas em contextos eleitorais bastante diversos, 

porém os pesquisadores basicamente questionam qual seria o modelo teórico que mais se 

ajustaria às situações estudadas por eles. Neste sentido, os resultados de tais pesquisas têm 

sido contraditórios, deixando transparecer que a cultura política de cada contexto eleitoral é 

uma variável interveniente bastante influente na maioria dos casos analisados.  

Nossos dois autores argumentam que há certo consenso entre os mais variados 

observadores da política eleitoral americana sobre o suporte eleitoral dos dois principais 

partidos, as quais, supostamente, refletiriam afiliações a grupos sociais estáveis. Os noticiários 

políticos americanos, por exemplo, têm como fato bastante corriqueiro “a identificação dos 

negros ou trabalhadores organizados com o Partido Democrata, ou dos homens negócios com 

o Partido Republicano” (idem, p.370).  

Por outro lado, quando se trata dos estudos sobre o comportamento eleitoral americano, 

a mais antiga e influente abordagem é a do chamado modelo do determinismo social.  Esse 

modelo parte do pressuposto de que a relação entre os cidadãos e a elite política é permeada 

pela condição de serem membros de grupos primários e secundários que carregam. De acordo 
                                                            
22 Desposato (2006) fornece uma definição sucinta deste conceito. 
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com tal literatura, os indivíduos são condicionados por “mecanismos psicológicos informais” 

(idem, p.371) a se ajustarem à conformidade dos grupos sociais a que pertencem.  Neste 

sentido, a conformação das preferências eleitorais dos cidadãos seria um “espelho” de sua 

posição na sociedade.  

Mesmo os cientistas políticos, embora ostensivamente rejeitem os pressupostos mais 

estritos do referido modelo, não hesitam em associar o apoio eleitoral aos partidos 

Republicano e Democrata na forma de clivagens étnicas, lingüísticas, culturais, religiosas, 

ocupacionais e raciais. Apontar a existência de tal suporte eleitoral relativamente estável aos 

dois principais partidos políticos americanos na esfera nacional é, em certa medida, lugar 

comum. Mas, de acordo com os autores, o mais interessante é o que já havia sido constatado 

por pesquisa anterior à publicação do seu artigo: a existência de “relações eleitorais estáveis 

entre candidatos individuais e os grupos que compõem seu eleitorado” (idem, ibidem).  

Explicar por que as relações entre os políticos e o eleitorado são tão estáveis é a questão 

central dos autores no artigo que ora comentamos. Nas palavras deles, perguntam “por que 

grupos continuam a apoiar um dado congressista (ou prefeito, governador, partido...)?”. E 

questionam ainda “por que um congressista continua a recompensar um dado grupo?”. Por 

fim, arrematam questionando “por que, em outras palavras, as coalizões eleitorais são 

estáveis?”.  

Cox e McCubbins (1986) são enfáticos em argumentar que as teorias baseadas na 

superestimação da influência de variáveis de cunho sociológico e/ou clivagens sócio-culturais 

não são suficientes para explicar a estabilidade das coalizões eleitorais. Para modelar as 

decisões estratégicas dos atores políticos que interagem para formar as coalizões eleitorais 

(cidadãos e políticos), nada melhor que uma abordagem que tem provido explicações bastante 

esclarecedoras sobre o fenômeno da competição eleitoral: a teoria espacial. 

Entretanto, a forma pela qual o modelo espacial do voto explicava como a estabilidade 

das coalizões eleitorais é mantida mostrou-se pouco realista, conforme pesquisas empíricas 

posteriores revelaram. Com efeito, o principal argumento deste tipo de abordagem é que, nas 

competições eleitorais, os candidatos convergiriam para a posição na qual há a maior 

distribuição de eleitores, isto é, a posição central no espectro ideológico. Em outras palavras, 

numa competição eleitoral entre dois partidos (no caso americano) as plataformas eleitorais de 

ambos tenderiam se diferenciarem muito pouco uma da outra, uma vez que, estrategicamente, 

disputariam a preferência dos eleitores menos influenciados ideologicamente por posições 
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extremistas (direita ou esquerda), os quais são a maioria.  Empiricamente, contudo, não foi o 

que as pesquisas realizadas depois demonstraram.  Os autores citam ao menos quatro 

pesquisas empíricas cujas evidências demonstraram que “as posições adotadas pelos 

candidatos em equilíbrio não convergem” (idem, p.372).  

Neste ponto, Cox e McCubbins apresentam sua proposta de inovação para a teoria 

espacial do voto. É interessante reproduzir na íntegra o trecho no qual os autores expõem seus 

argumentos em defesa de sua proposição inicial: 

Mais que conceituar o jogo eleitoral como algo no qual os candidatos adotam posições em um espaço 

político, nós veremos a política eleitoral como um jogo redistributivo cujas estratégias dos candidatos 

são promessas de redistribuição de benefícios entre os vários grupos no seu eleitorado (idem, ibidem). 

Pouco mais à frente, no final do mesmo parágrafo, os autores asseguram que esta 

forma de abordagem permite ao pesquisador tratar mais diretamente o fator crucial para a 

manutenção das coalizões eleitorais: a probabilidade que determinados grupos venham a se 

beneficiar ou sofrer perdas em função das decisões tomadas pelos candidatos. Essa 

perspectiva tem também a vantagem de poder utilizar o conceito de reivindicação de 

crédito23, o qual de resto, é mais incisivo que o dúbio conceito de “posicionamento” sobre 

uma questão.  

Porém, os autores fazem a ressalva de que não trabalham o conceito de reivindicação 

de crédito na sua acepção original (conforme exemplificado por eles semelha mais com a 

distribuição de bens públicos localizados24), mas num sentido mais específico. No seu 

modelo, eles pretendem investigar o impacto de políticas públicas que beneficiam 

clientelas eleitorais25 em particular. É o que, na crônica política cotidiana, suscita 

                                                            
23 No original em inglês, trata-se do conceito de “credit-claiming”. Este conceito foi difundido por David R. 

Mayhew a partir de uma obra de ciência política de sua autoria publicada em 1973, que hoje consta no rol dos 

clássicos da disciplina, qual seja Congress: The Electoral Connection. Neste livro, nas páginas 52-53, Mayhew 

define inicialmente o conceito de reivindicação de crédito “como ato de gerar uma crença em um ator (atores) 

político relevante de que é responsável pelo governo, ou é responsável por uma parcela dele, fazendo alguma coisa 

que o ator (atores) considere desejável”.   
24 Utilizando um exemplo fornecido por Desposato em texto citado acima, na perspectiva do referido autor, um 

bem público local poderia ser “(...) uma nova ponte (...). Tecnicamente, qualquer pessoa pode aproveitá-la, mas na 

prática seus benefícios favorecem, em grande medida, os residentes da comunidade na qual ela se localiza”. 
25 Conforme é exposto no texto, este tipo de ação lembra o que foi cristalizado pela crônica política brasileira 

através do termo fisiologismo. Com efeito, no Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, em sua edição de 2001, 

consta a seguinte definição para o verbete fisiologismo: s.m. ADM POL  B pej.  Conduta ou prática de certos 



56 
 

polêmicas em torno de supostos acordos de bastidores entre políticos e empreiteiras, para 

estas levarem vantagem sobre as concorrentes durante as licitações para a realização de 

obras públicas. Ou a distribuição de cargos públicos entre os apadrinhados dos políticos 

(fatos bastante veiculados pela mídia em geral no Brasil, por sinal). Focalizar este tipo de 

distribuição de benefícios permite visualizar com mais precisão, portanto, a interação 

estratégica que há entre os diferentes grupos que compõem o eleitorado e os candidatos em 

disputa eleitoral.  

Para desenvolver seu modelo teórico, Cox e McCubbins partem de um pressuposto 

bastante convencional para a ciência política contemporânea, qual seja imputar 

racionalidade instrumental aos atores políticos26. Nesta perspectiva, é dado que os cidadãos 

e os candidatos buscam a maximização de utilidade, ou seja, os últimos querem ser eleitos 

(ou reeleitos); enquanto, os primeiros desejam usufruir das melhorias prometidas pelos 

políticos. Os autores frisam também que tratam os cidadãos como relativamente 

homogêneos em suas preferências, podendo, assim, ser agrupados em entidades coletivas. 

É por esse motivo que sempre se referem, no modelo, àqueles como grupos de eleitores 

(eleitores moderado-indiferentes ou eleitores fiéis) perante os candidatos.  

Um dado essencial quanto à modelagem do jogo eleitoral, segundo os autores, “é a 

existência de um equilíbrio em estratégias puras” (idem, p.375). Ordinariamente, o 

equilíbrio em modelos espaciais multidimensionais de competição eleitoral tende a não se 

verificar. Contudo, nos modelos probabilísticos espaciais, bem como no modelo 

redistributivo espacial com o qual trabalham, é possível a existência de equilíbrio desde 

que se utilizem “suposições côncavas”.  

Como assim? Para os autores, trata-se da seguinte proposição: dado que há equilíbrio 

no jogo redistributivo, o que contribuiria para fortalecê-lo e\ou promovê-lo? Como se 

percebe é um argumento circular ou, melhor dizendo, “curvo”. Para tanto, eles propõem 

responder aquela questão em duas partes. Primeiramente, caracterizando as estratégias dos 

candidatos em equilíbrio. Depois, expondo o significado da estabilidade das coalizões. 

Algo que pode favorecer a perspicácia do argumento acima exposto é fazer uma analogia 
                                                                                                                                                                           
representantes e servidores públicos que visa à satisfação de interesses ou vantagens pessoais ou partidários, em 

detrimento do bem comum. ETIM fisiologia + -ismo; ver fisi(o)-  
26 STEINMO, Sven, THELEN, Kathleen, and LONGSTRETH, Frank, Eds., Structuring Politics: Historical 

Institutionalism in Comparative Analysis (Cambridge: Cambridge University Press, 1992). Nesta obra, há uma 

excelente analise sobre este debate conceitual.  
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com a situação de investimento. Os grupos de eleitores existentes no mercado eleitoral 

poderiam ser considerados como investimentos em termos de expectativa de retorno em 

votos.        

Após convencionarem os pressupostos aos quais me refiro no parágrafo anterior, os 

autores propõem um teorema, que é exposto nos seguintes termos: 

No jogo redistributivo eleitoral, candidatos prometerão benefícios para aqueles grupos no seu 

eleitorado com o maior índice de retorno (leia-se em votos)  27, e prometerá ou mesmo negará 

benefícios (isto é, custos) para aqueles com o menor índice de retorno (idem, p.375-376). 

Para esclarecer o que o teorema acima pode explicar acerca da estabilidade das 

coalizões eleitorais, Cox e McCubbins recorrem a uma classificação dos grupos eleitorais 

elaborada por Fenno28. De acordo com essa classificação, os eleitores poderiam ser 

divididos conforme suas predisposições eleitorais (preferências) no seguinte: grupos de 

apoiadores, quais sejam, aqueles eleitores decididos quanto ao apoio a um candidato (têm 

votado e votarão nele no futuro); grupos de oposição, que são aqueles decididamente 

contrários a um candidato (nunca votaram nem votarão nele no futuro); e, por fim, algo 

como “grupos oscilantes”, ou seja, poderiam ser caracterizados pelos eleitores indiferentes 

quanto ao apoio a qualquer candidato específico (tanto faz votar neste ou naquele).  

Resumidamente, teceremos algumas considerações sobre o corolário do teorema 

acima explanado. Numa situação em que dois candidatos disputam a preferência do 

eleitorado, haverá simetria entre eles no que concerne aos grupos que os apóiam. O 

candidato que faz promessas a grupo específico de eleitores será o mesmo que não se 

comprometerá com um grupo rival de tais eleitores, e vice-versa. No modelo criado pelos 

autores, haverá estabilidade de uma dada coalizão eleitoral (ou na relação entre o candidato 

e seus eleitores), quando o candidato direcionar os recursos de que dispõem para manter a 

coalizão construída antes de vencerem as eleições29. Entretanto, se a coalizão for instável, 

o candidato tenderá a atrair os grupos de eleitores oscilantes com uma redistribuição de 

benefícios também visando a eles; e, numa possível estratégia para ampliar a coalizão 

                                                            
27 Parêntese nosso. 
28 FENNO, Richard F. 1978. Home Style: House Members in Their Districts. Boston: Little, Brown.  
29 No texto é dito “antes da decisão ser tomada”. Mas, interpretei que a decisão se referia ao momento 
da disputa eleitoral, ou seja, durante as eleições o candidato prometera contemplar seus eleitores com 
certas benesses. Após vencê-la, ele cumpre a promessa para assegurar o crédito deles no futuro.  
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inicial, o candidato tentaria fazer com que os grupos de eleitores oposicionistas mudassem 

sua opção de voto, recompensando-os pela redistribuição de benefícios entre eles.   

Após apresentarem um segundo teorema, expresso algebricamente30, os autores 

questionam qual a estratégia de alocação de recursos mais favoreceria a estabilidade de 

uma coalizão entre um candidato e seus eleitores. Para responder a essa questão, os autores 

argumentam que é necessário considerá-la em duas etapas. Retomando a analogia do 

investimento, argumentam que os atores políticos tendem a ser avessos ao risco, e numa 

escala que seria levada em conta pelos candidatos, os grupos de apoiadores são aqueles 

sobre os quais os candidatos teriam mais certeza de poderem contar. Porém, numa situação 

de instabilidade, o que, consequentemente, coagiria o candidato a aceitar maiores riscos, os 

grupos oscilantes seriam aqueles com maiores expectativas de retorno comparativamente 

aos grupos oposicionistas.  

Na primeira etapa da explicação, os autores procuram definir quem seriam mais 

responsivos31 à estratégia utilizada pelo candidato, quais sejam os grupos apoiadores ou os 

grupos oscilantes. Este é um problema crucial para o modelo, uma vez que haveria certo 

consenso entre os cientistas políticos de que os grupos oscilantes são responsivos a ambos 

os candidatos. Perspectiva esta reforçada pelo senso comum, para o qual haveria maior 

dispêndio de recursos pelos candidatos na sua tentativa de atrair os eleitores indecisos 

(grupos oscilantes).  

Fazendo alusão a alguns fatos do mundo político americano, Cox e McCubbins 

argumentam que a coisa não é bem assim como imaginam os observadores referidos 

acima. Com efeito, basta perceber que alguns grupos não teriam tantas opções assim (é 

citado o exemplo dos eleitores negros em relação ao Partido Democrata). Não há, também, 

qualquer razão a priori para sustentar que os grupos oscilantes estão à frente ou atrás dos 

grupos apoiadores na ordem de preferência dos candidatos (como vimos depende bastante 

do contexto).   

No que concerne aos grupos oposicionistas, não parece haver muitos problemas. 

Parece relativamente inquestionável que um candidato conservador não conseguiria 

motivar eleitores das hostes liberais mais ferrenhas a mudarem de opção meramente ao 
                                                            
30 Teorema 2: No jogo distributivo eleitoral (bg = 0 para todo g), dado (A), a estratégia do candidato @ em 
equilíbrio satisfará x@g * > x@h  * para todo g < h tal que x@g * > 0, e x@h  * = x@h   * para todo g < h tal que x@g tal 
que x@g * = 0.  
Prova: veja appendix. (Cox e McCubbins, 1986, p.377).   
31 Ou seja, que procura dar conta de todas as demandas dos cidadãos.   
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acenar com promessas de campanha duvidosas. Quando muito, os grupos oposicionistas 

teriam discernimento suficiente para perceber que um representante isolado não teria este 

controle refinado das políticas a serem definidas, a ponto de garantirem totalmente a 

distribuição de benesses a eles, por mais que aqueles o propalassem. Na prática, os 

candidatos procuram definir, entre o eleitorado, quais os grupos que lhes são adversários. 

O que é uma estratégia para sinalizar para as parcelas do eleitorado que desejam conquistar 

e/ou manter, aquilo para o que veio (fator essencial para se sustentar a estabilidade de uma 

coalizão). Por esse motivo, tal tipo de estratégia também é previsto pelo modelo.  

Na segunda etapa da explicação, os autores perguntam-se como os candidatos se 

comportariam vis-à-vis aos grupos apoiadores e os grupos oscilantes.  Expressando-se 

parcialmente de forma algébrica32, nossos autores retomam a metáfora do investimento. 

Destarte, a hipótese assumiria a seguinte forma: uma vez que o candidato conhece 

relativamente bem, e em geral, está mais próximo dos grupos apoiadores, é mais fácil para 

ele confiar no apoio destes eleitores. Pegando de empréstimo um jargão do mundo 

financeiro, é possível concluir, na perspectiva do candidato, que recompensar os grupos 

apoiadores “é um investimento líquido e certo” em termos do retorno em votos.  

Por outro lado, a mesma percepção não se poderia ter dos grupos oscilantes, que, por 

definição, são anônimos, quase totalmente desconhecidos para o candidato, o qual não 

poderia ter certeza de que os alcançaria da mesma forma que o faria em relação aos grupos 

apoiadores.  Portanto, confiar nos grupos de pessoas indiferentes quanto à opção de voto é 

altamente arriscado, pois estes indivíduos mesmo que recebam recompensas, podem, de 

uma hora para outra, mudar sua preferência em relação aos candidatos em disputa.  

Partindo-se do princípio de que os políticos profissionais são geralmente avessos ao 

risco, é de se esperar que eles prefiram confiar e, consequentemente, investir os recursos 

escassos de que dispõem nos eleitores mais “rentáveis” para eles: os grupos apoiadores.  

Dentro do modelo de Cox e McCubbins, para investir nos grupos oscilantes, é necessário 

que o candidato perceba que a coalizão eleitoral por ele construída ao longo da campanha 

seja tão instável, para que ele, agindo estrategicamente, resolva investir pesado naquele 

tipo de eleitor, que oscila livremente no espaço político-eleitoral.  Donde os autores 

aventam a seguinte proposição:  

                                                            
32 Ver Cox e McCubbins, 1986, página 378, terceiro parágrafo. 
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Proposição: políticos adotarão estratégias nas quais investem pouco (se não nada) em grupos 

oposicionistas, algo mais em grupos oscilantes, e mais ainda nos seus grupos apoiadores. (Cox e 

McCubbins, 1986, p.379)  

Encerramos assim, nossa exposição do modelo teórico de Cox e McCubbins sobre as políticas 

redistributivas. Convém apenas voltar a frisar que a referida abordagem analítica provocou 

um acirrado debate no campo da disciplina que focaliza o estudo da formulação das políticas 

públicas. Portanto, apenas para finalizar esta seção, cumpri citar os modelos de outros autores 

que vieram contestar ou corroborar as hipóteses propostas por Cox e McCubbins (1986). Com 

efeito, no primeiro grupo de autores citamos, por exemplo, os seguidores do modelo 

concebido por Lindbeck e Weinbull (1987), que preconizava que os candidatos prefeririam 

alocar seus para os ditos eleitores flutuantes (swing voters). Nesta linha de análise, temos os 

modelos de Stokes (2005), Dahlberg e Johansson (2002), Shady (2000) e Case (2001). 

Enquanto os modelos que ratificam a teoria proposta por Cox e McCubbins (1986), que 

esmiuçamos nos parágrafos anteriores, citam-se os seguintes trabalhos (Nichter, 2008; Cox, 

2006; Calvo e Murillo, 2004; Ansolabehere e Snyder 2006; Magaloni, et al, 2008).  

   

 2.6-Instituições políticas e “veto players” versus legados (policy feedback) e trajetória 
histórica 

 

Obviamente, o PBF não surgiu “no vácuo social e histórico” (Figueiredo, 2003, 

p.25), nem foi, muito menos, o mero resultado da decisão de um único ator político, qual 

seja, o presidente Lula.  Com efeito, em ciência política, as abordagens do neo-

institucionalismo33 partem do pressuposto de que ação política é estruturada pelas 

instituições políticas. Mais especificamente, a citada interpretação assume que é 

imprescindível analisar o arranjo institucional em vigor, bem como “o legado das políticas 

prévias" (ARRETCHE, 2000, p.30). 

Entretanto, antes de adentrarmos neste tipo de discussão, cumpre questionarmos o que se 

entenderia, afinal, na ciência política, por “instituições políticas”? Esta é uma questão 

capciosa, porém, conviria atentar para ela antes de seguirmos em frente. Com efeito, no 

começo da década passada, chegava às livrarias brasileiras a tradução de uma obra de ciência 

                                                            
33 Hall e Taylor (1996) em artigo bastante difundido, no âmbito da ciência política contemporânea, postulam que há 

pelo menos três diferentes abordagens neo-institucionalistas: o neo-institucionalismo da escolha racional, o neo-

institucionalismo histórico e o neo-institucionalismo sociológico.  
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política de um autor “brasilianista” com certo renome nos círculos da disciplina. Tratava-se 

do livro Entraves da Democracia no Brasil34 cujo autor, Barry Ames, se especializara no 

estudo dos impactos do sistema eleitoral brasileiro no funcionamento da democracia após o 

advento da chamada Nova República (AMES, 1995).  A citada obra é, sem sombra de 

dúvidas, uma contribuição importante para o debate recente sobre o desempenho da 

democracia brasileira contemporânea.  

Em resumo, o argumento principal de Ames é que as instituições políticas da democracia 

no país funcionam mal. Entre tais instituições “disfuncionais” devemos considerar “o sistema 

eleitoral, as regras de formação de partidos, a natureza da presidência e a separação de 

poderes entre o governo federal, governos estaduais e as prefeituras” (AMES, 2003, p.332). A 

combinação das referidas instituições produzem um número excessivo de veto players35, o 

que geraria uma “permanente crise de governabilidade” (idem, p.18). 

Nesta seção, não nos interessa ressaltar o caráter substantivo da obra supracitada, mas, 

para nossos propósitos aqui, apenas ressaltar o enfoque teórico escolhido pelo autor para 

construir sua argumentação. Com efeito, logo nas primeiras páginas da introdução Ames 

pontua que o livro tem um “enfoque institucional” (idem, 2003, p.22). E, na seqüência, 

informa que adotará definições consagradas, para a ciência política, do conceito de instituição, 

especificando, no entanto, que trabalha com uma definição mais específica do referido 

conceito. Portanto, Ames diz que analisa na obra a “influência das estruturas formais da 

política no desempenho dos políticos e nos resultados do processo político (idem, ibidem).  

Certas implicações advêm dessa forma de abordagem que o autor utiliza. Primeiramente, 

é considerar apenas a influência exógena das instituições, uma vez que não faz parte de suas 

intenções explicar a fundo por que os atores preferem um tipo de instituição a outro, ou como 

e por quais motivos eles teriam criado um arranjo institucional específico ao invés de outro. 

Isso porque as “instituições dependem de sua trajetória histórica36” (idem, ibidem). Em outras 

palavras, as instituições são consideradas como dadas, por assim dizer, não importando 

explicar por que esse ou aquele desenho institucional prevaleceu. O fato relevante é que tais e 

                                                            
34 O título original em inglês da obra é: The Deadlock of Democracy in Brazil. Publicada originalmente em 2001 

pela universidade de Michigan.   

 
35 Conceito estabelecido pela obra de George Tsebelis, cuja tradução para o português poderia ser “atores com 

poder de veto”.  
36 Trata-se aqui do conceito de “path dependence”, cunhado pelo influente economista Douglass C. North.    
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tais instituições existem, e elas têm consequências para os atores e os processos políticos. Esta 

é outra implicação importante do tipo de abordagem teórica trabalhada por Ames: ao 

compreender os tipos de instituições que há em um sistema político qualquer, o analista será 

capaz de explicar o comportamento dos atores políticos, pois eles são movidos, em última 

instância, pelos incentivos institucionais fomentados por aquelas.  

Dito assim soa como tautologia, mas esse tipo de teoria até os anos 1990 ainda era 

bastante influente. Muito contribuíram para a difusão deste gênero de abordagem, na ciência 

política contemporânea, George Tsebelis e Douglas C. North. Neste sentido, convém expor os 

principais pontos de ambas as abordagens teóricas para verificar sua utilidade no problema 

analisado por esta dissertação. 

Iniciando, por conseguinte, pelo primeiro dos autores citados no parágrafo anterior. 

Portanto, na introdução do livro Atores com poder de veto, Tsebelis deixa claro para o leitor 

que sua teoria é institucionalista, na medida em que visa explicar como as instituições 

políticas influenciam o funcionamento dos sistemas políticos no que concerne aos resultados 

do processo decisório. O autor critica a literatura tradicional que analisa as instituições por 

apenas um aspecto ou outro, contrapondo presidencialismo versus parlamentarismo; 

pluripartidarismo versus multipartidarismo; unicameralismo versus bicameralismo, etc.  

Neste sentido, a principal ressalva de Tsebelis quanto a esse tipo de enfoque é que não 

passam de estilizações, pois na maioria dos casos refletem pouco o que ocorre nos sistemas 

políticos do mundo real, e porque não permitem estabelecer comparações entre países com 

configurações institucionais diferentes. Então, Tsebelis questiona como, por exemplo, é 

possível “comparar os Estados Unidos, um regime presidencialista bicameral com dois 

partidos fracos, com a Dinamarca, um regime parlamentarista unicameral com muitos partidos 

fortes?” (Tsebelis, p.15, 2009). Para Tsebelis, é mais elucidativo e instigante verificar as 

interações que ocorrem na prática entre os diferentes componentes dos sistemas políticos, por 

exemplo, quais as consequências da combinação de presidencialismo, multipartidarismo, 

bicameralismo e federalismo – que é o caso do Brasil, diga-se de passagem --, em termos de 

processo decisório?  

O que Tsebelis propõe, na verdade, é um modelo espacial para compreender de forma 

simplificada, como se materializa o resultado de decisões políticas sobre questões acerca das 

quais os atores políticos têm diferentes preferências. A utilização de modelos espaciais é um 

recurso heurístico bastante comum entre os cientistas sociais para desenvolver explicações 
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cujas unidades de análise são simplificadas ao extremo, para se chegar aos mecanismos, ou 

seja, às “peças e engrenagens” subjacentes aos fenômenos sociais (Elster, 1994). Na Ciência 

Política não é diferente, basta lembrar-se do clássico de Anthony Downs An Economic Theory 

of Democracy de1957, que nos trouxe o profícuo “spatial voting model”, qual seja, o modelo 

espacial do voto. Até hoje bastante influente na disciplina, não obstante as ressalvas quanto ao 

viés marcadamente simplista imprimido pelo autor do referido clássico, que é apontado por 

certos críticos da citada obra (Sartori, 1983). 

Entretanto, Tsebelis reconhece que parte de pressupostos pouco usuais para os cientistas 

políticos que exploram o método comparativo em suas análises, uma vez que inicia por 

princípios dedutivos, através dos quais chega a traçar certas implicações, que visam abarcar 

situações reais e complexas, ao longo da sua análise teórica. Não é à toa que ele prevê que “é 

possível que essa organização (do livro) surpreenda os comparativistas que apreciam os 

argumentos indutivos” (Tsebelis, p.28, 2009). Landman parece fazer eco a esses prognósticos 

do cientista político grego ao informar os leitores de sua excelente introdução aos métodos 

comparativos nos seguintes termos, a qual seria um dos quatro objetivos fundamentais 

daquele método: 

Na busca de simplificação cognitiva, comparativistas frequentemente estabelecem 

diferentes nomenclaturas conceituais a fim de agrupar um grande número de países, sistemas 

políticos, eventos, etc. em categorias distintas, com características identificáveis e compartilhadas.  

A classificação pode ser uma dicotomia simples como entre 'autoritarismo' e 'democracia', que 

desenha um conjunto de critérios teoricamente derivado que ajuda a determinar onde determinados 

países se enquadrariam. (Landman, p.5, 2008) 

Por outro lado, parece digno de nota ressaltar que Tsebelis conduz sua proposta de 

análise dos fenômenos políticos dentro dos parâmetros da chamada escola RCI, ou seja, adota 

o enfoque do Institucionalismo da Escolha Racional, que de resto, é o mesmo pressuposto 

teórico-metodológico que utiliza no livro Jogos Ocultos. Senão, conforme vemos na seguinte 

passagem o autor confirma essa nossa impressão argumentar que “a identidade dos atores e 

suas preferências são variáveis, ao passo que as instituições são mais estáveis” (Tsebelis, p.37, 

2009). Para corroborar essa nossa opinião, convém citar os seguintes trechos de um artigo 

bastante difundido no meio acadêmico da Ciência Política:  

Em primeiro lugar, esses teóricos (da escola RCI)37 empregam uma série característica de 

pressupostos comportamentais (...), postulam que os atores pertinentes compartilham um conjunto 

                                                            
37 Parêntese nosso. 



64 
 

determinado de preferências ou de gostos (...) e se comportam de modo inteiramente utilitário para 

maximizar a satisfação de suas preferências, com freqüência num alto grau de estratégia, que 

pressupõe um número significativo de cálculos (Hall e Taylor, p.205, 1996). 

 Mais à frente os mesmos autores asseveram o seguinte, a cerca do conceito de 

instituição, que se aproxima bastante da definição com que Tsebelis construiu sua teoria dos 

Veto Players: 

As instituições exercem influencia sobre o comportamento não simplesmente ao 

especificarem o que se deve fazer, mas também o que se pode imaginar fazer num contexto dado. 

(...) Em conseqüência, numerosos institucionalistas enfatizam a natureza altamente interativa das 

relações entre as instituições e a ação individual, na qual cada pólo constitui o outro (id. Ib., 

p.210). 

Após tipificar sua visão teórica, Tsebelis elenca três objetivos que nortearão a obra Veto 

Players, quais sejam: 

• Analisar o impacto de diferentes instituições políticas sobre o resultado do 

processo decisório; 

• Centrar a análise na conformação do processo decisório, demonstrando o papel 

dos atores com poder de veto, bem como o dos definidores de agenda, na 

consecução de objetivos políticos específicos; 

• Analisar os sistemas políticos na condição de meios de tomada coletiva de 

decisão, que na perspectiva de Tsebelis, vem a ser a mesma interpretação 

conferida pelos atores políticos, seja eles deputados, eleitores, partidos políticos, 

etc.  

Para concluir estes comentários esparsos sobre a obra Veto Players de Tsebelis, deixo as 

considerações de Melo, no que concerne ao potencial do referido construto teórico para 

ciência política contemporânea, por ocasião de artigo no qual avaliava a literatura que prioriza 

o viés majoritário, na avaliação da qualidade dos regimes democráticos: 

A análise desenvolvida por Tsebelis (2002) sobre veto players tem-se constituído em uma 

das mais influentes no campo da ciência política comparada. É fundamentalmente positiva e busca 

explicar padrões de produção legislativa, bem como os determinantes da estabilidade e da 

mudança em políticas públicas. Inegavelmente, a análise formal de veto players contribuiu de 

forma expressiva para o entendimento das formas por meio das quais variáveis institucionais 

afetam a capacidade dos governos em aprovar proposições legislativas e produziu hipóteses 

testáveis no campo da política comparada (Melo, p.14, 2007). 
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Ao finalizarmos este breve comentário sobre a teoria dos veto players de Tsebelis, 

passaremos a analisar a principal obra de North, qual seja Institutions, Institutional Change, 

And Economic Performance. Já na primeira linha do prefácio deste livro, o citado autor 

afirma enfaticamente que a “história importa” (North, 2003, p.vii). Logo em seguida justifica, 

argumentando que “ela (a história)38 importa não exatamente porque nós podemos aprender 

com o passado, mas porque o presente e o futuro são conectados ao passado pela continuidade 

das instituições da sociedade”(idem, ibid.). Portanto, desde o primeiro parágrafo do livro, 

North expõe qual é o foco principal de sua análise: considerar as instituições como 

determinantes do desempenho econômico das sociedades.  

Metaforicamente, o economista define o conceito de instituição como “as regras do jogo 

numa sociedade” (idem, 2003, p.3). Em perspectiva mais formal, porém, o autor argui que as 

instituições “são restrições humanamente legadas que moldam a interação humana” (idem, 

ibid.). Destarte, na ótica de North, as instituições contribuem para a redução das incertezas ao 

proporcionar “uma estrutura para a vida cotidiana” (idem, ibid.).   

Em outras palavras, para nosso teórico, as instituições estruturam incentivos aos 

intercâmbios humanos – quer sejam eles políticos, sociais ou econômicos – avaliar suas 

alterações e/ou desenvolvimentos é a chave para entender a evolução dos povos. Integrar, 

portanto, a análise das instituições a uma teoria econômica e a uma história igualmente 

econômica seria, segundo o autor, um passo essencial no esforço para aprimorar essa teoria e 

essa história. Assim sendo, as instituições afetam o desempenho da economia devido ao seu 

efeito sobre os custos de intercâmbio da produção e, juntamente à tecnologia empregada, 

sobre os custos de transação e transformação (NORTH, 2003, p.16). 

No que concerne aos custos de transação, North especifica dois principais: custos de 

measurement39 e de enforcement.40 Para o autor, o primeiro diz respeito à dificuldade do 

agente em conhecer na prática o objeto da transação em curso (North, 2003, p.29). Em outras 

palavras, trata-se do que a literatura pertinente conceitua como problemas de assimetria de 

informações. O ponto crucial aqui está na impossibilidade do conhecimento da qualidade do 

produto de forma ex ante pelo agente comprador em uma transação; fato que, no limite, pode 

abortar a troca, anulando possíveis ganhos de comércio.  Os custos de enforcement referem-

se, por sua vez, à incerteza que os agentes têm sobre a propriedade do bem a ser trocado 

(North, 2003, p.32) e, portanto, relacionam- se a problemas de legitimidade da transação a ser 
                                                            
38 Parêntese nosso. 
39 Algo como custos de medida ou medição. 
40 A tradução literal deste termo para o português seria algo como: aplicação de uma lei, norma, etc. 
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efetuada. A preocupação aqui se volta a transações complexas que envolvem bens 

consumidos e produzidos ao longo do tempo, e não meramente a trocas simples e únicas. Se 

algum tipo de arcabouço de proteção não estiver presente de forma a minimizar esse tipo de 

incerteza, veremos que, novamente, as trocas entre agentes não serão possíveis. 

Desta forma, o marco institucional41 desempenha importante função no rendimento 

econômico, razão do crescimento dos países desenvolvidos. Para o autor, as instituições 

eficientes são criadas mediante uma política de incentivos internos para estabelecer e fazer 

cumprir direitos de propriedade eficientes. Por outro lado, North admite que as instituições 

não sejam criadas para serem eficientes socialmente, mas, sim, para servir aos interesses de 

quem tem o poder de negociação para idealizar novas normas: 

 
Se a economia realiza utilidades provenientes do comércio, criando para ele instituições 

relativamente eficientes, se deve ao fato de que em certas circunstâncias os objetivos privados de 

quem têm o poder negociador para alterar as instituições produzem soluções institucionais que 

resultam ser o que evoluem para chegar a ser socialmente eficientes. Os modelos subjetivos dos 

atores, a efetividade das instituições, no sentido de reduzir os custos de transação, e o grau em que 

as instituições são maleáveis e respondem às mudanças e a preços relativos, determinam essas 

circunstâncias (NORTH, 2003, p. 29-30). 

 

Por outro lado, uma característica fundamental da análise de North é a rejeição da teoria 

neoclássica como modelo de interpretação no estudo da história econômica. North observa 

que: 
Existe uma tensão persistente nas ciências sociais entre as teorias que construímos e as 

provas que compilamos sobre interação humana no mundo que nos rodeia. É mais impressionante 

na economia, na qual é surpreendente o contraste entre as implicações lógicas da teoria neoclássica 

e o desempenho das economias (no entanto, definido e medido). (North, 2003, p.11) 

 

Diga-se de passagem, uma importante implicação desta postura de North é a crítica que 

faz ao papel desempenhado pela escolha racional e a teoria dos jogos no que concerne à 

análise institucional. No modelo proposto pelo autor, há uma exposição minuciosa, no 

terceiro capítulo da obra, quanto às inúmeras reservas que ele nutre em relação àquele tipo de 

abordagem. Com efeito, fica patente que, ao introduzir a noção de incerteza, tem o intuito de 

mostrar, já de início, sua rejeição pela teoria da escolha racional. Inclusive, ele argumenta 

enfaticamente que os axiomas dessa teoria são muito rígidos e que sua adoção tem, de certo 

modo, impedido o avanço das ciências sociais (NORTH, 2003, p.17). 
                                                            
41 No original trata-se do conceito de framework. 
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Como alternativa, o autor propõe uma teoria de racionalidade mais ampla que dê conta 

dos dois principais problemas da escolha racional segundo ele: 1) a motivação dos agentes; e 

2) o problema da decifração do ambiente. Destarte, em relação ao referido problema, a 

impossibilidade de conhecer todas as informações necessárias para a tomada de decisões 

ótimas está no cerne da proposta do autor. Segundo North, o ator individual enfrentaria tais 

dificuldades devido à complexidade do ambiente a sua volta, bem como à falta de capacidade 

computacional para processar uma miríade de informações, utilizando-se, aqui, de uma 

analogia que remete ao jargão da informática (NORTH, 1990, p.25).  

Neste ponto, e conforme se depreende da análise feita pelo autor no capítulo citado 

acima, cabe frisar que o mesmo rejeita a noção de que, ao longo do processo decisório, 

mecanismos de feedback possam ser responsáveis pela correção de erros, fazendo com que, 

pelo menos no longo prazo, haja convergência entre as decisões dos agentes e os resultados 

considerados ótimos (NORTH, 2003, p.19-24). Propõe, antes de qualquer coisa, a 

consideração de uma espécie de racionalidade processual, de acordo com a concepção de 

Herbert Simon42, como ponto de partida para sua teoria de evolução institucional.   

Para North, a partir do momento em que os agentes não conhecem o mundo sobre o 

qual devem decidir, passam a construir “realidades subjetivas” dele e a atuar sob estas. 

Racionalidade, nesta acepção, não significa aqui atingir uma situação ótima, mas sim agir da 

maneira mais razoável possível na busca de determinados fins, dada a assimetria 

informacional. Na melhor das hipóteses, os agentes podem tentar aproximar sua visão de 

mundo — ideologia nos termos de North — da própria realidade objetiva. 

Em termos motivacionais, a situação também não é simples. North argumenta que a 

maximização simplista da escolha racional não consegue tratar de uma série de 

comportamentos concernentes às ciências sociais. Seja por não explicar gestos altruísticos e 

cooperativos, seja por não levar em consideração dogmas, idéias e ideologias nas decisões dos 

atores, a suposição oriunda da teoria behaviorista parece ficar aquém de uma real explicação 

de alguns fenômenos sociais e econômicos relevantes. 

Não obstante as críticas que faz ao pressuposto da racionalidade tal qual foi difundido 

pela teoria da escolha racional, North não chega a propor qualquer teoria própria que possa 

suprir as lacunas por ele levantadas em relação ao aspecto motivacional. Quando muito, 

destaca o trabalho de Herbert Simon e Ronald Heiner, que parecem propor solução 

promissora, e cita também alguns estudos de sociobiologistas — Jack Hirchleifer (1987) — 

                                                            
42 North cita textualmente, entre as páginas 22 e 23 do livro Institutions, Institutional Change and 
Economic Performance, os argumentos deste autor.  
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sobre a questão dos problemas motivacionais. Sugere também, por várias vezes, a importância 

de uma teoria sociológica do conhecimento — leia-se teoria da ideologia — para o 

entendimento da evolução econômica. 

Ao considerarmos todos estes problemas relacionados ao conceito de racionalidade 

instrumental, conforme argumenta North, como ficaria o papel da agência no modelo de 

análise institucional que propõe na obra que ora comentamos? Para North, as organizações 

são os principais agentes de uma sociedade e dentro dessa categoria encontramos os mais 

diversos entes:  
(...) órgãos políticos (partidos políticos, o Senado, um conselho municipal, uma agência de 

regulação), órgãos econômicos (empresas, sindicatos, empresas agrícolas familiares, cooperativas), 

órgãos sociais (igrejas, clubes, associações esportivas) e os estabelecimentos de ensino (escolas, 

universidades, centros de formação profissional). (North, 2003, p.5) 

Para facilitar a compreensão do papel das organizações na sua percepção, North se 

utiliza de uma interessante metáfora relacionada ao mundo dos esportes. Dado que ele define 

as instituições lato sensu como regras do jogo, poderíamos considerar as organizações como 

as diversas equipes esportivas que disputam o campeonato da sociedade.  

North não se aprofunda muito na explicação das causas do surgimento das 

organizações, limitando-se a fazer algumas referências aos trabalhos de Coase, Barzel e 

Williamson — que grosso modo explicam o surgimento destas como respostas ótimas à 

existência de custos de transação. Sua preocupação principal está em criar uma nova categoria 

de análise que possa introduzir dinâmica no sistema ao interagir com o marco institucional 

(North, 2003, p.4). Originalmente, as organizações surgem do marco institucional de uma 

sociedade num dado momento do tempo. Daí por diante, passam a interagir com outras 

organizações, com as próprias instituições e com as tradicionais restrições da teoria 

econômica. Dessa interação resulta o desempenho econômico das diversas sociedades, bem 

como sua evolução institucional. 

Para o economista, ao longo do processo histórico, as diversas organizações podem 

investir seus esforços das mais variadas maneiras, sempre buscando na margem os maiores 

retornos para suas ações. Podem investir em atividades econômicas socialmente produtivas — 

como em novas tecnologias de produção —, podem investir em atividades redistributivas — 

como, por exemplo, a formação de monopólios. Podem ainda investir na própria alteração das 

regras do jogo, mudando, portanto, a matriz institucional sob a qual estão operando (North, 

2003, p.78). Nada garante, entretanto, que esses investimentos sejam socialmente ótimos ou 

que exista algum mecanismo capaz de levá-los ao longo do tempo a uma situação eficiente. 
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Aproveitando o ensejo proporcionado pelos argumentos do parágrafo anterior, 

gostaríamos de finalizar nossos comentários sobre o modelo de análise institucional de North 

discutindo um dos conceitos mais influentes difundidos por tal abordagem: o conceito de 

trajetória dependente43. Desenvolvida pelos trabalhos de Paul David e Brian Arthur apud 

North (2003), essa idéia procura demonstrar como soluções ineficientes podem persistir, 

mesmo que escolhidas por agentes racionais. Por conta de retornos crescentes, a escolha de 

uma tecnologia menos eficiente num dado momento do tempo acaba se tornando ótima 

quando o sistema é dinamizado. Em outros termos, a história do processo adquire relevância.  

Segundo North, o passo a passo do referido processo teria quatro mecanismos 

principais: 1) altos custos de criação; 2) efeitos de aprendizado; 3) efeitos de coordenação e 4) 

expectativas de adaptação. Como conseqüência, teríamos os seguintes desdobramentos: 1) 

possibilidades de múltiplos equilíbrios; 2) possibilidade de equilíbrios ineficientes; 3) lock-

in44 e 4) trajetória dependente45. Aqui North considera, portanto, este processo no sentido 

idealizado pelo conceito de auto-reforço46 proposto por Brian Arthur (North, 2003, p.94).  

A consequência dessa concepção da dinâmica institucional é a de que mudanças 

ocorrem de forma gradual, ao alterar na margem a estrutura de regras das sociedades. O 

próprio conceito de retornos crescentes realça a idéia de que uma vez numa trajetória, maior a 

tendência de permanência nela. O início de um processo tem papel fundamental sobre o curso 

de seus acontecimentos. Com o passar do tempo instituições ineficientes não sucumbem. As 

decisões tomadas no passado têm, portanto, forte influência sobre as possibilidades do 

presente. Lembremo-nos, por oportuno, quais são primeiras palavras de North ainda no 

prefácio de sua obra, ou seja, “história importa47”. Ideia retomada bem mais à frente no livro 

da seguinte forma: “trajetória dependente significa que história importa” (NORTH, 2003, 

p.100).  

                                                            
43 No original em inglês trata-se do conceito de path dependency, que é bastante difundido na literatura 
do HI. Uma boa revisão da literatura que trabalha este conceito pode ser encontrada em Peters, Guy et. 
al. The Politics of Path Dependency: Political Conflict in Historical Institutionalism. The Journal of 
Politics, Vol. 67, No. 4 (Nov., 2005), pp. 1275-1300.  
44 O significado desta expressão se nós quiséssemos vertê-la para o português, poderia ser: “esconder 
algo das vistas do público”.  North se refere assim a este termo: “uma vez atingida, uma solução tem 
dificuldade para sair do (papel? plano?)” (North, 2003, p.94). Parêntese nosso.  
45 Para North, trajetória dependente é: “a consequência de pequenos eventos e prováveis circunstâncias 
pode determinar soluções que, uma vez prevalecentes, levam a um determinado caminho”. (idem, ibid.) 
46 Originalmente trata-se do termo em inglês self-reinforcing. 
47 North, 2003, p.vii. 
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Para finalizar esta seção, convém discutir brevemente um conceito bastante influente 

para a abordagem do neo-institucionalismo histórico: o conceito de policy feedback48. A 

literatura sobre o referido conceito proporciona uma profícua abordagem teórica, cujo ponto 

de partida foi uma proposição sugerida por várias décadas atrás por basicamente dois 

cientistas políticos: que as políticas previamente concebidas podem moldar a atividade 

política posterior. (apud Schattscheneider, 1935; Lowi, 1964). Na nossa interpretação, algo 

parecido pode ter ocorrido em relação ao PBF, uma vez que os PGRMs e o Programa Bolsa 

Escola suscitaram a sua criação.  

3-Os Programas de Transferência Condicionada de Renda na América Latina 
 

A história dos programas de transferência de renda não começou na década de 1990, 

como muitos de nós poderíamos imaginar. Segundo Silva e Lima (2010) políticas sociais 

desta natureza são algumas décadas mais longevas que isto. Com efeito, a citada autora 

informa que os programas de transferência de renda têm sido formulados e postos em 

funcionamento desde os anos 1930 na Europa Ocidental, mencionando os exemplos de cerca 

de uma dezena de países da referida região (ver Silva e Lima, 2010, p.17).  

Nossas autoras expõem que os Estados Unidos também foram pioneiros neste tipo de 

política social, sendo esta, por sinal, umas das medidas tomadas pelo governo do presidente 

Franklin Roosevelt, ainda no seu primeiro governo, em 1935, quando instituiu o Social 

Security Act (Ato de Seguridade Social), que trazia no seu bojo o Aid for Families with 

Dependent Children, que ficou conhecido pela sigla AFDC (Programa de Auxílio às Famílias 

com Crianças Dependentes). Este programa consistia em fornecer auxílio pecuniário “para 

complementar a renda de famílias com mães viúvas com dificuldade de cuidar de seus filhos e 

oferecer-lhes educação” (Silva, 2010:18). Em 1974, o governo daquele país instituiu, por sua 

vez, o Earned Income Tax Credit – EITC (Crédito Fiscal por Remuneração Recebida), que 

tinha como objetivo subvencionar as famílias de baixa renda com crianças, cujos pais 

trabalhavam (Suplicy, 2002). 

                                                            
48 Se fôssemos traduzir literalmente esta expressão teríamos algo como “retorno político”, que destoaria, 

certamente, do sentido original da expressão. Arretche (2000) preferiu, aparentemente, traduzi-la livremente como 

“legado de políticas prévias”, tentando recuperar, ao que tudo indica, o sentido original conferido pela literatura 

que trata deste tema.  
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Como Pierson (1996) argumenta, as políticas que promoveram a expansão do Estado do 

Bem-Estar Social contavam com amplo respaldo popular, não se defrontando, por 

conseguinte, com nenhum grupo de interesse de monta contrário à sua implantação. A nova 

agenda de reformas dos sistemas de proteção social, por sua vez, geralmente foi conduzida 

por lideranças políticas que amargaram fortes índices de impopularidade, e tiveram que 

enfrentar o duplo escrutínio das “urnas” e de grupos de interesses entrincheirados nos mais 

variados setores da sociedade. 

Entretanto, qual seria a relação dos PTCs com os sistemas de proteção social nos países 

em que têm sido instituídos? Eles fariam parte do arcabouço institucional das políticas sociais 

convencionais do Estado do Bem-Estar Social? Ou seriam eles um novo conjunto de políticas 

sociais intrinsecamente díspares, no que concerne aos sistemas de proteção social pré-

existentes nos países latino-americanos? Deixaremos para responder a estas questões na 

próxima seção, cujo assunto será abordado em maior profundidade.   

  

3.1-O Papel dos PTCs nos Sistemas de Proteção Social latino-americanos 
 

Parece unanimidade, entre os estudiosos dos PTCs, considerá-los algo nitidamente à 

parte dos Sistemas de Proteção Social que se institucionalizaram ao longo do século XX na 

América Latina. Não obstante o fato dos referidos programas sociais, obviamente, 

compartilharem certas características com as tradicionais políticas de cunho assistencialista, 

que também compuseram os Sistemas de Proteção Social estabelecidos em países como o 

Brasil (Sposati, 1985), sendo uma dos mais importantes nações da citada região. Draibe 

(2009), por exemplo, claramente aborda os PTCs ressaltando sua especificidade em relação ao 

conjunto de políticas sociais que constituem o chamado Estado do Bem-Estar Social. Mas, 

quais seriam as principais características que os distinguiriam dos demais tipos de políticas 

públicas de corte social, cuja entrada em vigor, nos Estados-Nação contemporâneos, ocorrera 

desde o início do século passado (Arretche, 1995)?   

Em primeiro lugar, destacaríamos o caráter não-contributivo dos PTCs, quando os 

comparamos à política social que constituiria o cerne do chamado Estado-providência: a 

política de seguridade social.  Com efeito, o setor previdenciário é o ponto fulcral dos 

Sistemas de Proteção Social da atualidade, não apenas na América Latina, mas também numa 

miríade de países mundo afora, localizados, possivelmente, em todos os continentes do 
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planeta, sejam eles ricos ou pobres. A crise do Estado do Bem-Estar Social à qual nos 

referimos na seção anterior refletiria, basicamente, as dificuldades em enfrentadas pelos 

Estados coetâneos em lidar com os constantes déficits nos seus sistemas previdenciários.  

Mas quando se trata de expor as especificidades dos PTCs ao cotejá-los com os outros 

de tipos de política social, acreditamos que seja mais conveniente recorrer a Draibe (2009). 

Para esta autora, caberia questionar, antes de qualquer coisa, o que seriam exatamente estes 

PTCs. Portanto, nossa autora informa que, embora os programas sociais em tela divirjam em 

diversos aspectos, refletindo “motivações, origens, desenhos, foco prioritário, evolução e 

mudanças posteriores” peculiares a cada país que os tem instituído (Draibe, 2009, p.5), não 

obstante “é possível defini-los brevemente através de alguns denominadores comuns, 

sistematicamente apontados pela literatura corrente” (id. ibid.). Draibe (2009) enumera seis 

características comuns a todos os PTCs, verificáveis onde quer que eles tenham sido 

implantados, as quais, por conveniência, nós reproduzimos abaixo:  
 

São programas do tipo auxílios monetários e, pela espécie, definem-se como transferências 

monetárias assistenciais, ou de base não-contributiva; utilizam as transferências como incentivos à 

demanda, com vistas a modificar os comportamentos individuais; o benefício é entregue 

preferencialmente à mulher e destina-se a família como um todo, e não a cada um de seus 

membros individualmente; sua clientela-alvo é constituída por famílias muito pobres, 

preferencialmente as famílias com filhos em idade escolar; e finalmente, operam com 

condicionalidades, isto é, a entrega do benefício tem como contrapartida o cumprimento, por parte 

dos membros da família, de requisitos nas áreas da educação (matrícula e freqüência mínima às 

aulas) e saúde (freqüência aos serviços de saúde) e, em alguns casos, capacitação e procura de 

trabalho (Draibe, 2009, p.5). 

 

Por conseguinte, é possível perceber, através da caracterização bastante esclarecedora 

fornecida pela citada autora, que os PTCs são nitidamente diferentes das políticas sociais que 

compõem o Sistema de Proteção Social em vigor nos países nos quais foram instituídos, ou 

seja, todos aqueles que foram especificados na seção anterior (vide o quadro). Contudo, um 

dos questionamentos que Draibe (2009) propõe para o caso de outros pesquisadores se 

interessarem em analisar os mecanismos de funcionamento dos PTCs consiste no seguinte: 

operariam eles (os PTCs) “como efetiva ‘porta de entrada’ aos programas sociais universais, 

ou atuam de forma paralela e fragmentada, em relação a estes?” (Draibe, 2009, p.4). Não faz 

parte desta dissertação a pretensão de analisar este problema, mas, certamente, concordamos 

com a autora sobre a relevância de futuras pesquisas que buscassem desvendá-lo.  
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No entanto, por ora, interessa-nos outras questões propostas por Draibe (2009), as quais 

nós poderíamos resumir da seguinte forma: os PTCs seriam eficazes para as estratégias 

adotadas pelos governos da América Latina e do Caribe para a erradicação da pobreza, bem 

como para a redução das desigualdades sociais nos países de tais regiões? Para tratar deste 

assunto, acreditamos que seja oportuno reservar uma seção específica. Portanto, este será o 

tema do próximo tópico do presente capítulo. 

3.2-O Impacto dos PTCs no Combate à Pobreza e na Redução da Desigualdade Social 
 

Numa notícia que saíra no site Contas Abertas em novembro de 2007, o então diretor da 

Divisão de Desenvolvimento Social da Cepal (Comissão Econômica para América Latina e 

Caribe), Andras Uthoff, assim se pronunciou:  

O surgimento dos programas de transferência de renda (na América Latina) 49 resultou da 

desigualdade gerada pelas sucessivas crises econômicas. Tal contexto, aliado à formação de um 

mercado de trabalho caracterizado pela informalidade, nunca permitiu a instalação de uma 

cobertura universal de seguridade social no continente. ‘Por isso o emprego passou a não poder 

mais ser tomado como a única forma de acesso à proteção social’, explicou. 

Com o baixo impacto do crescimento econômico e dos incrementos salariais da última 

década na redução da pobreza, os programas de transferência de renda surgiram como uma opção. 

‘Essa estratégia, no entanto, precisa vir acompanhada de outras medidas, como redução de 

tributos, melhoria do acesso ao emprego, para que avancemos rumo a uma verdadeira democracia 

social. Com as transferências se tem bons resultados em curto prazo, mas é necessário, ao mesmo 

tempo, investir no capital humano e criar condições para que os filhos das famílias beneficiadas 

consigam, no futuro, se manter fora da pobreza’, completou.  Contas Abertas, 22/11/2007. 

Na interpretação de Barrientos e Santibáñes (2009), de fato o que motivara a 

implantação de novas formas de assistência nos países latino-americanos fora, acima de tudo: 

 As agudas crises econômicas que afetaram a América Latina no início dos anos 1980, 

comumente referida como ‘a década perdida’, marcada pelo início de uma mudança fundamental 

no amplo modelo de acumulação capitalista e desenvolvimento, da ‘industrialização de 

substituição das importações’ para o ‘crescimento conduzido pelas exportações’. As crises e o 

ajustamento estrutural que foi seguido pela produção de um acentuado aumento em pobreza e 

vulnerabilidade (Barrientos e Santibáñes, 2009, p. 3).      

A opinião da personalidade que expusemos acima, bem como a análise de Berrientos e 

Santibáñes (2009) é compartilhada pelos estudiosos dos programas de transferência de renda 
                                                            
49 Parêntese nosso. 
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no Brasil (Draibe, 2003; Silva e Lima, 2010; Bichir, 2010). Conforme podemos concluir, os 

observadores das mudanças institucionais nos setores vinculados aos Sistemas de Proteção 

Social dos países latino-americanos atribuem-nas a causas de ordem histórico-estruturais. Na 

abordagem do neo-institucionalismo histórico, que comentamos na seção 2.6 do segundo 

capítulo, o conceito utilizado pelos teóricos da disciplina para explicar mudanças 

institucionais do tipo que ocorreram nos Sistemas de Proteção Social latino-americanos nas 

três últimas décadas (1980-2010) trata-se de critical juncture50.  

Entretanto, no que concerne ao caso da América Latina especificamente, quais teriam 

sido até o momento os impactos dos PTCs no concerne à redução da pobreza, assim como 

qual teria sido sua contribuição para a melhoria dos indicadores sociais naquela região? Neste 

particular, convém passarmos a palavra a Draibe (2009), cuja análise acurada nos esclarece 

sobre os virtuais impactos dos PTCs nas sociedades latino-americanas e caribenhas que os 

instituíram:  

Os PTCs procuram combinar duplo objetivo, o alívio imediato da pobreza (objetivo de 

curto prazo) e a redução da pobreza futura, através do aumento do capital humano dos membros 

mais jovens das famílias por meio do investimento em nutrição, saúde e educação (objetivo de 

longo prazo). 

Muitos vêem nesta combinação de objetivos uma das novidades destes programas já que, 

indo além da mera distribuição de recurso e da intervenção ad hoc para mitigar a pobreza atual, os 

PTCs buscariam romper o círculo vicioso de reprodução geracional da pobreza, ao promover, 

através do incentivo monetário e das condicionalidades, o investimento no capital humano das 

gerações mais jovens. Desta forma, estariam elas sendo preparadas para disputar, no futuro, com 

mais alto grau de produtividade e, portanto melhores salários, a sua inserção no mercado de 

trabalho. Ou seja, teriam aumentadas as suas probabilidades de serem não-pobres, quando adultos.  

 

Não obstante as considerações pertinentes da nossa autora, a pergunta formulada no 

parágrafo anterior a este último permanece sem resposta. Neste caso, persistimos 

questionando o mesmo ponto: quais teriam sido efetivamente, os resultados objetivos 

alcançados pelos PTCs no combate à pobreza, bem como na redução da desigualdade social 

na América Latina? Para responder a este questionamento, voltaremos a recorrer a Berrientos 

e Santibáñes (2009). Para estes autores, os PTCs têm contribuído para fortalecer a 

                                                            
50 Algo como “conjuntura crítica”, que é um conceito fundamental para explicar as mudanças institucionais no 

enfoque do neo-institucionalismo histórico. Ou seja, acontecimentos de grande repercussão como as guerras, as 

revoluções sociais ou as crises econômicas de grande envergadura, os quais podem favorecer mudanças 

institucionais bruscas, interrompendo ciclos grudais de mudança. 
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compreensão sobre o quanto é complexo formular políticas públicas voltadas para a redução e 

prevenção da pobreza, e que, através da avaliação dos resultados alcançados por alguns 

programas em funcionamento na América Latina tem sido possível enriquecer o 

conhecimento sobre este tipo de estratégia adotada pelos governos da região, para promover a 

inclusão social das populações que foram lançadas numa situação de vulnerabilidade devido à 

reestruturação da economia referida acima, que vem se processando desde os anos 1980.  

Em que pese à indisponibilidade de dados completos e fidedignos para todos os países 

que implantaram PTCs na América Latina e no Caribe de meados dos anos 90 até hoje – cuja 

pesquisa de Draibe (2009) contabilizou quinze países das referidas regiões que os instituíram 

naquele período, conforme vimos acima --, Berrientos e Santibáñes (2009) concluem que os 

dados revelados pelas pesquisas empíricas sobre o assunto “sugerem que os programas51 têm 

tido um grande sucesso em garantir investimento em capital humano52do que elevar as 

famílias pobres para fora da pobreza” (op. cit., p.17).  

A interpretação dos nossos autores neste aspecto é muito próxima da percepção de 

Draibe (2009), reproduzida acima. Em suma, os PTCs não teriam capacidade propriamente de 

resgatar as gerações que já vivenciam a situação de pobreza; no entanto, eles teriam um 

auspicioso potencial para proporcionar às novas gerações, nascidas nas famílias pobres, 

oportunidades sociais53 que as favoreceriam a almejar uma vida mais digna e livre da situação 

de pobreza que seus ascendentes enfrentaram.  

Todavia, ficar analisando em abstrato, as supostas contribuições dos PTCs para 

melhoria dos indicadores sociais da América Latina, sem conhecer em maior profundidade 

alguns destes exemplos de “boas práticas”, em termos de gestão pública das questões sociais, 
                                                            
51 No caso os PTCs. 
52 O conceito de “capital humano” surgiu entre os 40 e 50, tendo sido popularizado através do livro de Theodore W. 

Schultz, The Economic Value of Education, publicado originalmente em 1962, que posteriormente foi traduzido no 

Brasil, e conquistou muitos adeptos por aqui (Paiva, 2001).  Tendo sido retomado nos anos 80 por instituições 

multilaterais como o Banco Mundial, a teoria do capital humano preconiza que os investimentos em educação 

seriam um diferencial muito importante entre os países em termos de desenvolvimento econômico. Esta concepção 

influenciara os formuladores dos PTCs no que concerne às condicionalidades referentes à freqüência escolar das 

crianças das famílias beneficiárias dos programas. Manter as crianças na escola, e garantir-lhes uma educação de 

qualidade, impactaria no capital humano das novas gerações, favorecendo o futuro desenvolvimento dos países que 

instituíram os programas de transferência condicionada de renda (os PTCs).      
53 Este enfoque corresponde aos “desenvolvimentos teóricos de Amartya Sen referentes à ampliação das 

capacidades básicas e à expansão das liberdades e autonomia das pessoas” (Draibe, 2009, p.17). Segundo esta 

autora, as teorias do vencedor do Prêmio Nobel de Economia de 1998, difundidas, por exemplo, pelo livro 

Desenvolvimento como liberdade, têm servido de fundamentação teórica para os formuladores dos PTCs nos países 

que os implantaram.  
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poderia ficar um tanto quanto superficial. Neste sentido, seria interessante conhecermos, 

numa futura pesquisa, dois PTCs bastante estudados literatura especializada, e compará-los ao 

PBF: o Programa Oportunidades, do México e o Programa Puente/Chile Solidário, do Chile. 

Será o que faremos na próxima seção.  

3.3-Os Casos do Brasil, México e Chile 
 

Na América Latina, os PTCs mais emblemáticos são os do Brasil, do México e do 

Chile, devido a uma série de variáveis, cuja exposição sucinta de cada caso mereceria nossa 

atenção. Porém, como já nos aprofundamos razoavelmente no caso brasileiro (o tema desta 

dissertação em grande parte se ao PBF), convém centrarmos nosso foco nos PTCs mexicano e 

chileno, comparando-os, quando for pertinente, ao nosso PBF. Por oportuno, nos 

reportaremos a dois estudos que analisaram os PTCs em vigor no Brasil, no México e no 

Chile, revelando seus mecanismos de funcionamento, bem como os impactos que eles teriam 

ocasionado, em termos redução da desigualdade social, e do combate à pobreza, nos 

respectivos países.  

O estudo de Soares et al (2007) focaliza os PTCs dos três países latino-americanos 

citados acima, investigando se tais programas sociais neles implantados, teriam, de fato, tido 

algum efeito na redução da desigualdade social que historicamente os flagelava. O método 

utilizado pelos autores do citado texto consistiu em decompor as mudanças ocorridas no 

coeficiente de Gini, para revelar a influência específica dos PTCs no referido fenômeno. Após 

recapitular brevemente o passado dos três países em tela, ressaltando que o legado 

institucional deixado pela colonização espanhola e portuguesa teria contribuído para a 

formação de sociedades eminentemente subdesenvolvidas do ponto de vista econômico, e 

extremamente desiguais quanto à distribuição de renda entre suas populações. 

Feito isto, os autores partem para uma breve descrição de cada caso, informando quando 

os PTCs foram instituídos nas três nações latino-americanas analisadas, explicitando as 

características institucionais e a forma de operação dos programas conforme o país. Contudo, 

dado o alto grau de volatilidade no que se refere aos seus escopos, e mecanismos de 

funcionamento, não convém reproduzirmos as informações relativas a tais aspectos, uma vez 

que o texto descreve qual era a situação dos PTCs em questão a cerca de quatro anos atrás. No 

que concerne àqueles aspectos, preferimos reproduzir, mais à frente, as descrições e as 

análises comparativas de Draibe (2009) relativas aos PTCs dos países em foco aqui, por serem 
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mais recentes e acuradas. Neste sentido, partiremos logo para os resultados encontrados pela 

pesquisa de Soares et al (2007) referentes à influência dos PTCs no coeficiente Gini dos três 

maiores países latino-americanos. 

A preocupação básica dos nossos autores é “investigar os impactos dos PTCs sobre a 

desigualdade de renda no Brasil, Chile e México” (Soares et al., 2007, p.6). Para revelar a 

influência produzida pelas novas políticas sociais de combate à pobreza (isto é, os PTCs), na 

redistribuição de renda entre as populações dos três países estudados, a estratégia 

metodológica adotada pelos autores citados consistiu no simples artifício de “decompor o 

Coeficiente de Gini da distribuição de renda” (id. ibid.) pelos fatores que comporiam o total 

da renda.    

Segundo os autores, os resultados descritos permitem formular duas histórias para os 

três países. No Brasil e no México, a despeito das trajetórias econômicas distintas, a dinâmica 

da queda da desigualdade na distribuição de renda foi similar. O principal fator de redução foi 

a desconcentração da renda do trabalho. A queda da desigualdade, entretanto, foi parcialmente 

contraposta pelo aumento do peso e pelo aumento da concentração da renda da seguridade, 

que corresponde a 5% da renda total no México e 23% no Brasil. A renda oriunda dos PTCs, 

apesar do reduzido peso de 1% da renda total, foi responsável por 21% da redução no 

coeficiente de Gini graças à sua concentração negativa, produzida pela boa focalização. Já no 

caso do Chile a história é outra. A renda do trabalho foi um fator de aumento de desigualdade, 

mas a renda da seguridade social se desconcentrou, e esses efeitos contrários praticamente se 

anularam, alterando a estrutura da desigualdade, mas deixando praticamente intocado seu 

nível. O PTC chileno também teve um efeito redutor da desigualdade, todavia tão pequeno 

quanto o montante total da renda transferida. 

Contudo, afora os impactos dos PTCs nos três países latino-americanos discutidos aqui, 

seria interessante comparar outros aspectos relevantes relacionados a eles. Draibe (2009) 

informa que o programa mexicano, instituído em 1996, denominado inicialmente como 

Programa Progressa, em 2001 foi substituído Programa Oportunidades. Junto com o PBF o 

programa mexicano são os maiores da América Latina, figurando também entre os maiores do 

mundo. Entre as principais diferenças entre os programas do México e do Brasil, Draibe 

(2009) destaca a imposição de prazos de permanência (presente apenas no caso mexicano), o 

alcance do incentivo escolar (no caso do México, abrange também o ensino médio), as 

variações dos valores dos benefícios (por gênero e por fase escolar, no caso do México; 
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apenas por composição familiar, no caso brasileiro); e o componente de educação em saúde, 

bastante reforçado no caso mexicano. 

Draibe (2009) enfatiza que o Programa Puente/ Chile Solidario, por sua vez, foi 

desenhado como um conjunto de incentivos monetários e de serviços domiciliares de 

promoção e assistência social (apoio psico-social), destinados a famílias em extrema pobreza 

que, por diferentes razões, não logravam acesso ou resultados satisfatórios nos programas 

focalizados já em operação no Chile desde a década anterior. 

O sistema centra-se na família como unidade de intervenção e entende a pobreza como 

um problema multidimensional, que não se reduz à mera falta de recursos monetários, mas 

envolve também escasso capital humano e social e uma alta vulnerabilidade diante de 

acontecimentos. As condicionalidades do Programa Puente excedem em muito as dos 

programas congêneres da região, abarcando o cumprimento de 53 metas distribuídas em sete 

dimensões do bem-estar social.  

O Programa Chile Solidario, do qual faz parte o Programa Puente, desde o início foi 

definido como a porta de entrada a um Sistema Nacional de Proteção Social. Entre seus 

princípios fundantes estão os seguintes: considerar a família como unidade beneficiária e de 

intervenção; gerar um sistema interconectado de prestações para os mais pobres (baseado na 

figura da “porta única”); gerar e adequar uma institucionalidade básica de oferta de serviços e 

gestão operativa; contar com sistemas de informação apoiados em bases de dados inter-

relacionados que facilitem o monitoramento do sistema. As perspectivas de direito social, 

fortalecimento da cidadania e consolidação do capital social básico das famílias estão entre as 

orientações mais gerais do programa chileno. 

Mas a maior inovação do Programa Puente é sem dúvida seu forte componente 

psicossocial desenvolvido ao longo de 24 meses por técnicos especializados, através de 

atividades de apoio familiar e promoções sociais realizadas junto as famílias beneficiadas, 

visando a realização das metas programadas. 

Encerramos a discussão acerca dos PTCs na América Latina. No próximo capítulo, 

retomaremos a análise sobre o PBF à luz das pesquisas já existentes, bem como das teorias no 

campo da nossa disciplina que poderiam auxiliar na compreensão da tão discutida influência 

que tal política social estaria exercendo no embate político nacional, reunido em torno das 

duas principais correntes político-ideológicas do Brasil atualmente, as quais se coadunam sob 

a égide de dois partidos ferrenhamente adversários: o PT e o PSDB.  
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4-O Programa Bolsa Família e o pleito de 2006: as conexões eleitorais 

 

Conforme vimos argumentando desde a introdução da presente dissertação, a suposta 

influência do PBF na reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva em 2006 tem sido um dos temas 

mais debatidos pela literatura acadêmica (Nicolau e Peixoto, 2006; Carraro et al, 2007; 

Abensur, Cribari-Neto e Menezes, 2007; Rennó, 2007; Hunter e Power, 2007; Canêdo-

Pinheiro, 2009; Licio, Rennó e Castro, 2009; Singer, 2009; Marques et al, 2009; Zucco, 2008, 

2010 e 2011). Por outro lado, as circunstâncias históricas que envolveram a reeleição de Lula 

foram analisadas por vários autores (Hunter e Power, 2007; Hunter, 2008; Rennó, 2007; 

Rennó e Hoeper, 2010; Pereira, 2010, Rands, 2010). Rennó e Hoeper (2010), por exemplo, 

ressaltam que, na campanha eleitoral de 2006, havia oito postulantes ao cargo de presidente 

da República. Naquela disputa eleitoral, o tema da corrupção deu a tônica no debate travado 

entre os candidatos.   

Convém relembrar que, cerca de um ano antes do mencionado pleito, em junho de 2005, 

viera à tona, através da grande mídia, “um complexo esquema de corrupção” (Rennó e 

Hoeper, 2010, p.141). Tratava-se do notório escândalo de corrupção que ficou conhecido 

como “Mensalão”. Não obstante, Rennó (2007) enfatiza que os escândalos de corrupção 

envolvendo o primeiro governo Lula não se restringiram apenas àquele fato. Com efeito, o 

citado autor argumenta que os dois anos anteriores à eleição de 2006 foram eivados “por 

escândalos sucessivos de desvios de recursos públicos, compra de apoio de parlamentares 

através do uso de sobras de campanha e propinas” (Rennó, 2007, p.262).  Ao revermos 

brevemente a crônica política da época (Hippolito, 2005; Cavalcanti, 2005; Pereira, 2010), o 

termo mais recorrente entre os articulistas da mídia nacional era “crise política”, sem 

mencionar outras noções provenientes do jargão acadêmico, tais como “crise institucional”.  

O fato é que o “imbróglio” ocasionado pelas várias denúncias “envolvendo diretamente a 

cúpula petista do Palácio do Planalto e, em diversos momentos, resvalando no presidente 

Lula” (Rennó, 2007, p.262), mergulhou o seu governo numa verdadeira espiral que por pouco 

não lhe custou o mandato presidencial (Pereira, 2010). Conforme este último cronista político 

citado argumentava na época, o único fator a impedir que as elites políticas do país 

mobilizassem a opinião pública em torno da reivindicação de impeachment do mandato do 

presidente Lula era o bom desempenho da economia sustentado pelo seu governo. Quando 

muito, nosso cronista informava que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso advertira os 
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líderes mais renhidos da oposição, que coagir o presidente a renunciar ao mandato o 

converteria em ‘um Getúlio vivo’ (Pereira, 2010, p.271). Aliás, por falar em Vargas, foram 

comuns as referências dos cronistas políticos ao “mar de lama”, no qual afundara o governo 

Lula, devido aos freqüentes escândalos de corrupção que grassou no seu primeiro mandato 

(Hippolito, 2005, p.39). O que consistia de certa forma, numa referência velada à crise 

política que precedeu ao suicídio de Getúlio Vargas em agosto de 1954, cujo governo fora 

acusado, por seus opositores, de estar imerso em graves escândalos de corrupção, que seriam 

do conhecimento do então presidente (Vargas).   

Seja como for, a popularidade do governo Lula, bem como a do presidente em 

particular, caíram vertiginosamente. O mesmo comentarista de política citado acima 

informava que, no final de novembro de 2005, uma pesquisa realizada pela CNT/Census 

divulgara que, “a menos de um ano da eleição, a aprovação de seu governo (Lula) 54 caiu para 

46,7% e a desaprovação chegou 44, 2%, marcas consideradas tecnicamente críticas” (Pereira, 

2010, p.343). Na avaliação dos especialistas, “um candidato com menos de 50% de 

aprovação, e com mais de 40% de desaprovação” (id, ibid.) não teria chances de ser reeleito 

se a eleição fosse naquele momento.  

Por outro lado, nossa outra cronista afirmava, contundentemente, no final de agosto de 

2005, que o governo Lula acabara “antes da hora”:  

 
Com dois mais importantes ministros55 na linha de tiro, Lula perde os pilares de seu 

governo, mesmo que Palocci tenha ainda alguma sobrevida. Aquele governo Lula que se conhecia 

acabou ontem56. De hoje para o fim do mandato, é outro governo. (Hippolito, 2005, p.301). 

 

E então, chegou o ano de 2006, ou seja, ano eleitoral, e a popularidade do governo Lula 

começou a recobrar os índices de aprovação anteriores aos escândalos de corrupção que 

abalaram o seu governo nos meses precedentes. Novamente, Lula tornara-se um dos pré-

candidatos mais cotados para vencer o pleito eleitoral para presidente, marcado para outubro 

daquele ano. Citando, mais uma vez, outra rodada da pesquisa CNT/Census, que fora 
                                                            
54 Parêntese nosso. 
55 Os ministros a que autora se referia eram José Dirceu, que o ocupou a pasta da Casa Civil da Presidência da 

República, até ser derrubado pelo escândalo do Mensalão; e outro se tratava de Antônio Palocci que ocupou a pasta 

do Ministério da Fazenda, até ser alijado do cargo, devido ao seu envolvimento na violação do sigilo bancário do 

caseiro Francenildo Costa, que era testemunha de acusação no caso de corrupção que ocorrera durante a gestão de 

Palocci como Prefeito de Ribeirão Preto, São Paulo.    
56 Este comentário foi veiculado no dia 23 de agosto de 2005, na Rádio CBN, cuja autora era comentarista de 

política. 
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realizada em fevereiro de 2006, Pereira (2010) informava que ela mostrava “Lula vencendo 

seus adversários nos dois turnos, abrindo uma diferença de 10 pontos no segundo turno” 

(op.cit., p.402) sobre o segundo colocado57. Até as vésperas da aludida eleição, nada interferiu 

na trajetória de crescimento do índice de aprovação do governo. Malgrado a candidatura de 

Lula ser repentinamente abalada, já no decorrer da disputa eleitoral, devido ao escândalo de 

corrupção – que o próprio Lula nomeara como o caso dos “petistas aloprados” 58 (Rennó, 

2007, p.261) --, ocasionando, certamente, a perda de muitos votos pelo candidato petista no 

primeiro turno das eleições presidenciais de 2006.  

O final desta história é conhecido pela maioria. Ou seja, Lula do PT -- que obtivera 

cerca de 60% dos votos válidos--, bateu Geraldo Alckmin do PSDB -- que conseguira 

amealhar apenas 39% dos votos dos eleitores--, no segundo turno das eleições de 2006 

(Hunter e Power, 2007). Porém, o enigma com qual se depararam os analistas políticos foi: 

como explicar a vitória retumbante de Lula na referida eleição, se ele, para muitas pessoas, 

cerca de um ano antes do pleito que o reconduziria ao Palácio do Planalto, era dado como 

derrotado ou simplesmente acabado, politicamente?  

Seja dentro ou fora da academia, os observadores e analistas dos mais variados matizes, 

bem como, muitas vezes, os próprios cidadãos comuns parecem não duvidar sobre qual seria 

um dos principais fatores a assegurar o sucesso da candidatura de Lula à reeleição: o 

Programa Bolsa Família. Contudo, não seria temerário atribuir o resultado de um evento tão 

complexo quanto uma eleição a apenas um fator específico? No entanto, não pareceria ser esta 

a percepção da maioria dos analistas políticos que tentaram explicar o referido fenômeno. 

Conforme vimos acima, principalmente no segundo capítulo, a maioria deles concordaria em 

apontar o PBF como uma das principais variáveis a explicar a insofismável reviravolta da 

situação do governo Lula em 2006.  

Mas, quais seriam as principais evidências empíricas que justificariam a mesma 

percepção por parte de diferentes analistas, cujo background é tão variado, conforme vimos 

no segundo capítulo?  Por conseguinte, que tal iniciarmos pelo conjunto de variáveis mais 

caro para os modelos teóricos que analisam os chamados “ciclos eleitorais”? Neste sentido, 

seria interessante visualizarmos, graficamente, o dispêndio público do governo Lula, no que 

concerne ao PBF, no decorrer dos seus dois mandatos:  

 

                                                            
57 O suposto adversário de Lula seria José Serra, então Prefeito de São Paulo. No entanto, o PSDB decidiu pela 

candidatura de Geraldo Alckmin, que exercia na época o mandato de governador do Estado de São Paulo. 
58  
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Ano por Valores Pagos do PBF (media de 2004 a 2010) 

 
Como se percebe, o investimento governamental no PBF foi crescente ao longo dos 

anos considerados. Até aí, isto não nos surpreende, uma vez que, um dos objetivos do 

governo Lula era estender a cobertura do PBF a 12 milhões de famílias. Este objetivo teria 

sido alcançado ainda em 2006, após o que o governo condicionara a entrada de novas famílias 

beneficiárias ao desligamento daquelas que deixavam de cumprir as condicionalidades e/ou 

ultrapassavam os parâmetros de renda estabelecidos para continuar recebendo o beneficio. 

Não obstante, ao visualizarmos graficamente a evolução da quantidade de famílias que 

passaram a receber os benefícios pagos pelo PBF entre os anos de 2004 a 2010, constatamos 

que os acréscimos mais consideráveis, no número de famílias atendidas por ele, ocorreram, 

justamente, durante os ciclos eleitorais de 2006 e de 2010: 

 

Evolução da quantidade de famílias que recebem o BF por ano (2004 a 2010) 
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A propósito, dados divulgados no final de agosto de 2006 pelo site Contas Abertas59 se 

coadunavam com a nossa percepção. De acordo com a citada fonte:  
Com a proximidade das eleições (de 2006) 60, a corrida para ampliar o número de 

beneficiados pelo Bolsa Família está em ritmo acelerado. Os pagamentos destinados às 

‘transferências de renda com condicionalidades’ cresceram 56% em apenas um mês. O salto foi de 

R$ 632,4 milhões em junho para R$ 990,6 em julho deste ano. O valor gasto em julho foi 73% 

maior que a média orçamentária do programa nos últimos seis meses, que ficou em torno de R$ 

573,6 milhões. Contas Abertas, 30/08/2006. 

 

No ano de 2010, segundo a mesma entidade citada acima, a situação se repetira. Em 

notícia veiculada em janeiro daquele ano61, o nosso site informava que, “em ano eleitoral (no 

caso 2010) 62, reajuste do Bolsa Família chega a 307%”. O site especificava que este reajuste 

se referia ao que fora despendido pelo governo Lula, com o PBF, desde que este fora 

instituído em 2003:   
Principal programa social do governo federal, o Bolsa Família terá um orçamento de R$ 

13,7 bilhões neste ano. O valor implica em um reajuste de 307% perante a cifra inicial de R$ 3,4 

bilhões aplicados em 2003, quando o programa foi lançado. Em termos brutos, o aumento 

programado na peça orçamentária de 2010, que deve ser sancionada pelo presidente Lula nos 

próximos dias, chega a R$ 10,3 bilhões. Atualmente, 12,4 milhões de famílias são atendidas pelo 

                                                            
59 A notícia citada acima pode ser acessada através do seguinte link: 

http://contasabertas.uol.com.br/WebSite/Noticias/DetalheNoticias.aspx?Id=1486 
60 Parêntese nosso.  
61 A notícia citada acima pode ser acessada através do seguinte link: 
http://contasabertas.uol.com.br/WebSite/Noticias/DetalheNoticias.aspx?Id=2956 
62 Parêntese nosso. 
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programa. Considerando a média usual de quatro pessoas por família, isso equivale a 49,5 milhões 

de brasileiros atendidos, ou seja, 26% da população do país. Contas Abertas, 13/01/2010.  

 

Entretanto, os referidos recursos aplicados pelo governo federal no PBF ao longo das 

duas gestões do presidente Lula não foram distribuídos igualitariamente para as diversas 

regiões do país. Com efeito, de acordo com a mesma reportagem, do qual já reproduzimos um 

trecho logo acima:   
O Nordeste é a região com o maior número de beneficiários do programa. Lá, 6,2 milhões 

de famílias recebem o benefício. O número representa a metade das famílias que integram o 

programa. Na região Centro Oeste se encontra o percentual mais baixo de famílias que pertencem 

ao programa. São apenas 676,5 mil. No Sudeste, 3,1 milhões de famílias recebem o benefício. No 

Sul pouco mais de 1,1 milhão de famílias são atendidas. Já no Norte, o número chega a quase 1,3 

milhão de beneficiários. 

Não custa lembrar que esta questão já foi abordada na introdução, na qual reproduzimos 

outras notícias jornalísticas de teor semelhante, veiculadas pela mídia no mesmo período. 

Contudo, seria interessante visualizarmos graficamente tais evidências empíricas, conforme 

abaixo: 

 

Famílias por Estado que recebem o BF (Média – 2004 a 2010) 

 
Em termos absolutos, o estado com o maior número de inscritos no PBF é a Bahia 

(quase 1,6 milhões de famílias), que é seguida por São Paulo, com pouco mais de 1,1 milhões 

de famílias. Porém, em termos percentuais, vis-à-vis a população estimada pelo IBGE – que, 

na Bahia, totalizaria 14,6 milhões de pessoas em 2009 --, no caso do primeiro estado, 43% da 

sua população seria contemplada pelo PBF. No caso do segundo, dado que a população 
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paulista estimada pelo IBGE seria de 41,4 milhões de pessoas, apenas 11% deste contingente 

contaria com o PBF para reforçar sua renda.  

Em contrapartida, entre os estados menos contemplados pelo PBF, três deles são da 

Região Norte, ou seja, Acre (62,6 mil famílias), Amapá (44,7 mil famílias) e Roraima (41,2 

mil famílias). Por outro lado, em termos relativos, o “campeão” no que concerne à quantidade 

de famílias beneficiadas pelo PBF seria o estado do Maranhão. De acordo com o site Contas 

Abertas, “são 846,3 mil famílias atendidas pelo programa, o que representa 53% do total de 

habitantes, considerando quatro pessoas por família63”.   

Este quadro de distribuição do PBF nas diferentes regiões do país seria algo meramente 

fortuito ou obedeceria a alguma lógica específica? Para vários analistas que se debruçaram 

sobre esta questão, a referida distribuição de recursos públicos no PBF nada teria de fortuita 

(Nicolau e Peixoto, 2006; Carraro et al, 2007; Abensur, Cribari-Neto e Menezes, 2007; 

Rennó, 2007; Hunter e Power, 2007; Canêdo-Pinheiro, 2009; Licio, Rennó e Castro, 2009; 

Singer, 2009; Marques et al, 2009; Zucco, 2010). Com efeito, na interpretação dos autores 

citados acima, o governo Lula percebera o potencial considerável do PBF em fomentar o 

crescimento do seu apoio eleitoral nas áreas mais pobres do Brasil que, até a eleição de 2002, 

eram inalcançáveis para o PT. Referimo-nos aqui aos chamados “grotões”, ou seja, as áreas 

mais pobres, no interior do país, que, em sua esmagadora maioria, localizam-se na Região 

Nordeste. 

Em outras palavras, para tais analistas políticos, o governo Lula percebera que dispunha 

de um trunfo decisivo para alavancar sua estratégia eleitoral no pleito de 2006, bem como 

garantir a sucessão do presidente Lula em 2010. Neste sentido, o governo federal, sob a 

liderança do presidente Lula, convertera o PBF, grosso modo, numa verdadeira “usina” de 

gerar votos. Neste aspecto, o governo Lula se beneficiou também de uma característica deste 

tipo de política social: o custo relativamente baixa para implementá-las. De fato, citando mais 

uma vez as informações do site Contas Abertas, convém saber que: 

 
No ano passado, o programa Bolsa Família representou apenas 0,9% de todos os recursos 

aplicados no Orçamento Geral da União (OGU). Neste ano, o programa corresponderá a 0,7% de 

todo o orçamento federal previsto. A economista Isabel Ruckert afirma que o custo/benefício do 

programa é alto. ‘Se a gente pensar em termos de orçamento, os recursos programados no Bolsa 

Família representam muito pouco da economia. Em contrapartida, o efeito do programa sobre as 

famílias de menor renda é muito alto, avalia’. Contas Abertas, 13/01/2010.     

                                                            
63 http://contasabertas.uol.com.br/WebSite/Noticias/DetalheNoticias.aspx?Id=2956 
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E o efeito do PBF nas eleições presidenciais seria bastante alto também, diriam, 

possivelmente, os especialistas citados acima, ao complementarem a opinião da economista 

citada neste último excerto da notícia do site Contas Abertas. Entretanto, significaria isto que 

houvera uma adesão em massa dos eleitores contemplados pelo PBF ao partido do presidente 

Lula, o PT? Como Limongi e Cortez (2010) pertinentemente argumentam, no nível nacional, 

o principal embate partidário na disputa pelo cargo de presidente da República tem sido entre 

o PT e o PSDB, pelo menos desde a eleição de 1994. No entanto, a movimentação do 

eleitorado de um partido para outro ao longo de todos os pleitos para presidente ao longo das 

cinco eleições ocorridas entre 1994 e 2010 não refletiria, especificamente, uma mudança na 

adesão partidária do eleitorado. Não custaria enfatizar que o voto de legenda no Brasil tem 

alcançado patamares ínfimos. Nas palavras dos autores citados logo acima, a situação seria a 

seguinte:  
 Eleitorado partidário fiel, um eleitor que vota sistematicamente no mesmo partido ao longo 

do tempo, seja o PT ou o PSDB, é uma minoria do eleitorado. Dados de identificação partidária 

indicam que eleitores partidários não passam de um terço do eleitorado. (Limongi e Cortez, 2010, 

p.23). 

 

Por conseguinte, na opinião dos nossos autores, patentemente, os chamados eleitores 

flutuantes64 seriam o fiel da balança nas eleições presidenciais. Vejamos abaixo os seus 

argumentos neste sentido:  
A flutuação do eleitorado tem sido decisiva para os resultados (leia-se: das eleições 

presidenciais) 65. Em 2002, larga parcela do eleitorado abandonou o PSDB e votou no PT, no PSB 

e no PPS. Em 2006, ainda que o PT tenha obtido praticamente a mesma votação de quatro anos 

antes, perdeu eleitores em alguns estratos e ganhou em outros. O PSDB, por seu turno, mesmo 

derrotado, cresceu em 2006, recuperando uma parte considerável dos eleitores que perdera. (id. 

ibid.).  

 

Porém, se não foi o partido do presidente da República que se beneficiou dos retornos 

eleitorais do PBF, quem teria se beneficiado disto? Para maioria dos autores mencionados 

nesta dissertação, a resposta para esta questão é bastante simples: o próprio presidente Lula. 

Neste sentido, é importante enfatizar que o PBF está estritamente atrelado à Presidência da 

República, sendo sua execução de responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Social 
                                                            
64 Na teoria das políticas redistributivas que discutimos no item 2.5 desta dissertação, tratam-se dos ditos swing 

voters. 
65 Parêntese nosso. 
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e Combate à Fome (MDS), que a compartilha com mais dois outros Ministérios: o da Saúde e 

o da Educação. Como argumentam Hunter e Power (2007), Singer (2009), Rennó e Cabello 

(2010) e Soares e Terron (2010), o PBF contribuíra para fomentar uma nova ideologia política 

no país: o lusismo. Na percepção dos citados analistas, a referida ideologia possui contornos 

muito próximos do denominado getulismo, ou seja, a corrente político-ideológica construída 

em torno da figura de Getúlio Vargas (Fausto, 2006), que passou para história sob a sugestiva 

alcunha de “pai dos pobres”. Para este último autor, foi Vargas, inclusive, que inaugurara as 

presidências carismáticas no Brasil. Neste sentido, Lula seria um herdeiro de tal tradição, já 

que no quesito popularidade, o ex-presidente do PT parecera, até o presente momento, 

aparentemente imbatível, ao menos no cenário político da Nova República.  

Entretanto, a partir de agora, não é mais Lula que ocupa o Palácio do Planalto. Destarte, 

o PBF continuará influenciando as próximas eleições que virão no futuro, tal qual fizera, 

principalmente, em 2006? Não há como prever. Afinal, possivelmente, isto não seria mais 

atribuição dos cientistas políticos, mas se trataria de um mero exercício de futurologia. Não 

obstante, é possível arriscar alguns prognósticos. Zucco (2011b), em estudo ainda não 

publicado, defende a tese de que os Conditional Cash Transfer (CCTs) não se enquadrariam 

no esquema convencional das políticas de cunho clientelista convencionais. Mesmo sendo 

possível fazer uma aproximação analítica entre os CCTs e o clientelismo, tratar-se-ia de uma 

abordagem um pouco forçada, que perderia muito em termos de potencial explicativo. Para 

Zucco, este problema teórico ocorreria devido, simplesmente, aos mecanismos subjacentes a 

ambas as estratégias de ação política, os quais são nitidamente divergentes. Sem adentrar no 

mérito destes argumentos do autor, basta enfatizar que os CCTs, a exemplo do PBF, estão 

adquirindo uma dinâmica própria, que já conseguira transcender a dependência que teriam em 

relação a um governante específico. Sendo assim, qualquer que seja o presidente do momento, 

ele ou ela terão um grande incentivo em manter e quiçá expandir a cobertura do PBF, uma vez 

que, de acordo com nosso autor, é bastante considerável a probabilidade dos eleitores serem 

motivados a recompensar o governante, seja ele quem for, durante os pleitos eleitorais para 

presidente.       

 Até agora nos restringimos aos impactos do PBF na disputa eleitoral para a Presidência 

da República. Porém, o que dizer dos indicadores sociais nos dois períodos em que o 

presidente Lula esteve à frente do Palácio do Planalto?  Estes dados também ocuparam a 

atenção dos autores revistos na presente dissertação, devido à influência que exerceriam nos 

eleitores no momento da decisão eleitoral (Figueiredo, 2008). Contudo, seria interessante 

podermos visualizar graficamente o desempenho de variáveis como a taxa de desemprego no 
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período analisado, os níveis de renda, bem como a evolução das taxas de pobreza. Vejamos, 

primeiramente, a taxa de desemprego por estado: 

Desemprego por Estado (Média de 2004 a 2010) 

 
Conforme podemos observar, a taxa de desemprego variou bastante entre os estados 

brasileiros no período considerado, mantendo-se em geral elevada. Por outro lado, convém 

verificar também graficamente a variação média do índice de desemprego por ano no período 

de 2004 a 2010. Neste caso, vejamos logo abaixo a referida situação: 

                         Desemprego por ano (média) 

  
Conforme se observa, a média anual do índice desemprego manteve-se 

correspondentemente elevado, em consonância, portanto, com o que foi demonstrado nos 

estados brasileiros. Surpreendentemente, o governo Lula não tivera um desempenho dos mais 

excepcionais no que concerne à geração de empregos formais no país ao longo dos seus dois 

mandatos. Isto seria inusitado, de certa forma, porque uma das suas principais promessas de 

campanha na eleição presidencial de 2002 fora a geração de 10 milhões de empregos pelo seu 
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governo, caso fosse eleito, sendo este, inclusive, um dos temas centrais daquela disputa 

eleitoral para o cargo de presidente (Almeida, 2006). 

Em que pese à especificidade do assunto tratado nos três últimos parágrafos acima, seria 

interessante relacionar a variação na taxa de desemprego no período de 2004 a 2010 à 

cobertura do PBF. Ou seja, questionar em que medida o PBF contribuiria para fomentar a 

redução do nível de desemprego entre os seus beneficiários. Em estudo bastante recente, Brito 

e Kerstenetzky (2011) investigam a referida questão, chegando a conclusões interessantes. 

Malgrado a dificuldade que as autoras se depararam ao lidar com bancos de dados 

incompletos -- cujo caso do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) é o mais 

problemático, enquanto a Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílio (PNAD) seria mais 

confiável e completa --, tendo que lidar, por conseguinte, com problemas de endogeneidade, 

elas fizeram importantes inferências sobre o tema discutido neste parágrafo. De fato, para as 

autoras: 
Não foi possível, com as bases utilizadas, apurar os efeitos do programa (Bolsa Família) 66 

sobre o mercado de trabalho. Na melhor das hipóteses a mais precária situação no mercado de 

trabalho de beneficiários vis-à-vis os não beneficiários explicaria a seleção dos primeiros; na 

hipótese menos otimista, essa situação seria uma conseqüência do programa (armadilhas do 

desemprego, da pobreza e da informalidade); em uma posição intermediária estaria a hipótese de 

subdeclaração (contudo mesmo havendo, a situação precária de beneficiários continua evidente na 

PNAD).  Conseguimos evidências para esta última, mas não pudemos descartar nenhuma das 

anteriores.  

 

Uma percepção contrária à análise reproduzida acima pode ser encontrada em Medeiros, 

Britto e Soares (2007). Com efeito, para estes autores, os críticos do PBF costumam atribuir a 

este programa a geração de incentivos para que os beneficiários não se sintam estimulados a 

exercer quaisquer tipos de atividades laborais, já que são contemplados com os auxílios 

pecuniários pagos pelo programa. Para nossos autores, longe de ter um efeito desestimulante 

sobre a “operosidade” das pessoas que usufruem da renda proveniente do PBF, poderia 

ocorrer justamente contrário. Para reforçar seus argumentos, os autores propõem que 

imaginemos a seguinte situação hipotética:  
Imagine-se um trabalhador autônomo, um vendedor ambulante. Uma barreira para que esse 

vendedor expanda seus negócios e envolva neles outros membros de sua família é o acesso a 

capital de giro para compor estoques. Se a família desse vendedor recebe as transferências (do 

PBF)67, o dinheiro pode ter um efeito similar ao da abertura de uma linha de microcrédito — sem, 

                                                            
66 Parêntese nosso. 
67 Parêntese nosso. 
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evidentemente, os aspectos relacionados à necessidade de re-pagamento. Ora, se o governo abaixar 

impostos, juros ou conceder crédito para os empresários no outro extremo da distribuição de 

riqueza, eles vão se acomodar e parar de trabalhar? Em geral, a resposta para essa pergunta é 

negativa. Deve-se esperar que os microempresários pobres se comportem da mesma maneira que 

seus pares ricos. As transferências, portanto, podem, na verdade, aumentar os níveis de ocupação 

dos trabalhadores. (Medeiros, Britto e Soares, 2007, p.15) 

 

E para não ficar apenas no terreno das especulações, nossos autores reforçam sua 

argumentação com os seguintes dados:  
O fato é que tomar as transferências como um desestímulo ao trabalho é uma idéia que 

pode ser fundamentada em preconceitos, mas não se apóia em evidências empíricas. Dados 

recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que pessoas que vivem 

em domicílios onde há beneficiários do Bolsa Família trabalham tanto ou mais que as outras 

pessoas com renda familiar per capita similar. Enquanto a taxa de participação no mercado de 

trabalho das pessoas em domicílios com beneficiários é de 73% para o primeiro décimo mais 

pobre da distribuição, 74% para o segundo e 76% para o terceiro, a mesma taxa é de 67%, 68% e 

71%, respectivamente, para as pessoas que vivem em domicílios sem beneficiários. (idem, 

ibidem). 

 

Entretanto, deixemos agora esta discussão sobre o índice de desemprego, e analisemos 

dois outros indicadores sociais mais estreitamente vinculados aos impactos econômico-sociais 

do PBF na sociedade brasileira: a distribuição de renda e a taxa de pobreza no país. Vejamos, 

graficamente, em primeiro lugar variação no nível de renda por estado no período de 2004 a 

2010, conforme abaixo: 

 

               Nível de Renda por Estado (Média de 2004 a 2010)
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De outro lado, convém observarmos também a variação anual no nível de renda entre 

2004 e 2009, no gráfico abaixo: 

                                  Média de renda por ano 

 
Em ambos os gráficos, percebemos que a trajetória do nível de renda da população foi 

ascendente. Em relação a este tema, parece oportuno trazer para a discussão os achados da 

pesquisa empírica de Barros et al. (2010) sobre fatores determinantes para a queda na 

desigualdade de renda no Brasil verificada na última década (para sermos mais exatos entre os 

anos de 2001 a 2007). Na perspectiva destes autores, dentre as importantes mudanças pelas 

quais o Brasil tem atravessado nos últimos anos, talvez uma das mais significativas “seja o 

declínio acentuado e contínuo na desigualdade da distribuição de renda” (Barros et al., 2010, 

p.7). No mesmo parágrafo citado, os autores enfatizam que, “em 2007, o coeficiente de Gini, 

uma das medidas mais tradicionais de desigualdade de renda, alcançou seu menor valor nos 

últimos 30 anos” (idem, ibidem).  

Os índices que medem a variação da pobreza, por sua vez, são estritamente ligados à 

mobilidade dos níveis de renda. Neste sentido, vejamos os gráficos que abordam a referida 

temática: 

               Taxa de pobreza (média de 2004 a 2010) 
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                                 Pobreza por ano 

 
Condizentemente com o acréscimo nas taxas de renda, podemos observar uma queda 

nos índices relativos à pobreza no Brasil. Por oportuno, ambas as situações nos levariam a 

questionar qual teria sido a influência do PBF para a configuração de tais resultados. Mas, 

quais teriam sido, no final das contas, os fatores que contribuíram para sustentar a aludida 

redução na desigualdade social, bem como o decréscimo nos índices relativos à pobreza? 

Voltamos a insistir: teria o PBF contribuído de alguma maneira para a efetivação destes 

resultados positivos? 

Barros at al. (2010) citados acima, que são analistas do IPEA, órgão diretamente 

vincula à Presidência da República, têm feito este tipo questionamento, e apresentado 

evidências empíricas numa tentativa de deslindar os reais impactos do PBF sobre o que 

Carvalho (2004) imputou ao sistema político brasileiro, no século XXI, qual seria o seu 

“grande desafio”: reduzir a desigualdade social no país.  

Por outro lado, os referidos analistas do IPEA também ressaltavam que, não obstante o 

lento desempenho da economia, no que concerne às taxas de crescimento, os mais pobres 

auferiram um aumento considerável em sua renda, o que resultara na redução dos índices de 
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pobreza, impactando, inclusive, na queda do contingente da população atingida pela sua face 

mais cruel: a extrema pobreza. Para convencer os leitores do texto comentado da absoluta 

relevância do fenômeno discutido por eles, nossos autores argumentavam o seguinte: 

 
Só para se ter uma ideia da importância do declínio da desigualdade de renda para a 

melhoria das condições de vida dos mais pobres, a redução na extrema pobreza foi três vezes mais 

rápida do que o necessário para o país atingir a primeira Meta de Desenvolvimento do Milênio em 

2015. (Barros et al., 2010, p.7)  
 

Entretanto, os autores acima esclareciam que estas conquistas ainda não representavam 

a superação de um problema histórico, que, para muitos, seria uma externalidade estritamente 

vinculada ao modelo desenvolvimento alavancado pelo Estado brasileiro: a concentração de 

renda extremamente alta. Com efeito, nossos autores estipulavam que em torno de 90% dos 

países do mundo apresentariam distribuições de renda menos concentradas que a brasileira.  

Em outro texto, três dos autores do IPEA citados acima investigam especificamente a 

contribuição das transferências públicas – nelas incluídas o PBF --, na queda da desigualdade 

de renda brasileira discutida acima. Como Barros, Carvalho e Franco (2007) argumentavam, 

havia muitos estudos demonstrando que a redução da desigualdade de renda que fora 

observada a partir de 2001 se devia, em boa medida, “a mudanças na distribuição da renda 

não derivada do trabalho” (op. cit., p.41).  

Em linhas gerais, portanto, seria possível inferir que as transformações na redistribuição 

de renda, cujos principais beneficiados teriam sido os mais pobres, boa parte dos quais 

consistiria, justamente, no público atendido pelo PBF, poderia motivá-los a recompensar o 

governo Lula em 2006, bem como preferir votar na candidata indicada por ele como sucessora 

na eleição de 2010 (Dilma Roussef)?  

Embora não seja possível estabelecer com precisão os mecanismos de causalidade que 

nos permitissem atribuir a um fato (ser beneficiário do PBF) a qualificação de causador do 

outro (votar em Lula), devido à complexidade da ação social envolvida, possivelmente as 

correlações de Pierson poderiam, pelo menos, fornecer-nos alguns indícios de que as referidas 

variáveis estariam correlacionadas. Contudo, seria interessante verificar se a reeleição de Lula 

em 2006 também não poderia estar correlacionada a outras variáveis discutidas acima como, 

por exemplo, a taxa de desemprego, os níveis de renda e de pobreza. Na tabela abaixo, 

apresentamos assim, as referidas correlações, conforme se observa: 
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4.2-Considerações finais 

 

A análise dos dados sugere que o PBF desempenhou um impacto bastante significativo 

a partir da eleição presidencial de 2006. Portanto, a hipótese proposta pela maior parte da 

literatura parece confirmada. Em que pese os escândalos de corrupção nos quais se envolveu o 

governo Lula, não teria suficiente para provocar um grande abalo a ponto de ameaçar-lhe a 

reeleição. Nas eleições presidenciais de 2010, uma eleição histórica, na qual Lula, 

pessoalmente, não competiu pela presidência pela primeira vez desde a redemocratização do 

país, mais uma vez fez história elegendo sua sucessora, Dilma Rousseff, a primeira mulher 

eleita presidente da República no Brasil. 

A despeito de todas as críticas apontadas, é possível dizer que os programas de 

transferência de renda afirmam-se cada vez mais como política de Estado, e não de governo, o 

que reforça a importância de sua análise. O escopo da política foi ampliado, e seu foco passou 

dos indivíduos — no caso do PBE — para uma preocupação mais ampla com as composições 

familiares e suas estratégias de sobrevivência — no caso do PBF. 
É necessário reconhecer ainda que o desenho do Programa indique uma multiplicidade 

de atores envolvidos em diferentes setores e níveis de governo, além da sociedade civil. 

Diante disto, cresce a complexidade da estrutura político-institucional. 

Não obstante os limites de concepção do Programa é necessário frisar que a retomada da 

pobreza como questão social a ser enfrentada pelo poder público indica uma perspectiva mais 

promissora para a conformação dos direitos sociais entre nós. Todavia, são muitos os desafios 

que ainda se interpõem nessa direção, tendo em vista a magnitude e complexidade da questão 

social e a histórica fragilidade do Estado brasileiro em dar respostas eficazes e efetivas. 

Finalizamos assim a presente dissertação, mantendo a expectativa de haver prestado 

uma modesta contribuição ao debate sobre o PBF no âmbito da disciplina. Pretendemos 

continuar pesquisando o referido tema no futuro, aprofundando nossa análise, tendo sempre 

em mente que estamos diante uma nova realidade em termos de política social neste país. Sem 

dúvida o PBF tornou-se um importante legado na referida área, que, ao que tudo indica, 

continuará influenciando as futuras disputas eleitorais, e, consequentemente, merecendo a 

atenção dos estudiosos da ciência política contemporânea. 
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