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“Não devemos esperar a salvação do alto, mas de nós 

mesmos. A cidadania não convive com a idéia de salvação 

que vem do alto, mas das soluções que nascem da 

participação de todos.  

Sabemos que a democracia é o norte e que a sociedade 

que queremos não tem nada a ver com a que existe e 

sacrifica a grande maioria de nosso povo. A democracia 

que queremos é política, econômica, cultural e está sendo 

construída (...) com base nos princípios da liberdade, 

igualdade, participação, diversidade e solidariedade. 

Princípios que devem existir simultaneamente em todas as 

relações e que jamais se esgotam nos limites e 

contradições das instituições. Princípios-guia de uma 

grande utopia que se faz real a cada dia, a cada luta, a cada 

conquista, a cada passo dessa caminhada que dá sentidos 

às nossas vidas.”∗ 

 

“Transe de violência/Vaidade demente/Guerras à nossa 

espreita/Restos à nossa frente/Que ferramenta/Eu uso pra 

viver?/Como é que eu faço/Pra ajudar você?/Desligo a 

TV/Pra que as crianças/Não achem normal/Todo dia matar, 

morrer/Mas sobre o futuro, o que eu vou dizer?/Alguém 

aqui acredita/Que não tem nada com isso?/Será que nada 

tem vínculo/Tudo é por acaso?/(...) Eu quero menos 

abandono, mais cuidado/(...) Ando pelas ruas tem de tudo, 

menos solução/Fecho os vidros, fecho a casa/Mas a alma 

não tem trinco, tá escancarada/Fecho a minha roupa, fecho 

a minha cara/Mas a alma não tem trinco/Nem defesa, nem 

nada.” (Zélia Duncan e Pedro Luiz)∗∗
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RESUMO 
FIGUEIREDO, Ivanilda. Renda e Cidadania, Justiça e Inclusão Social: análise da Lei 
federal n.º 10.835/04 e de sua efetividade a partir da execução do programa Bolsa Família no 
Estado de Pernambuco. 2006 232fls. Dissertação de Mestrado – Centro de Ciências Jurídicas 
/Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 

A concessão de pecúnia desvinculada de contribuição anterior e da prestação de um trabalho 
ou da incapacidade a ele gerou bastante polêmica quando das primeiras discussões nacionais. 
Divergências à parte, os números mostram que aliar tais políticas à educação tem surtido 
efeito no incremento da escolaridade e da freqüência das crianças, bem como possibilitando a 
primeira alteração significativa da desigualdade em 20 anos. Da instituição dos primeiros 
programas à acepção deles como políticas federais prioritárias, o interregno é curto: em 1995, 
foi instituído o Bolsa Escola; em 2004, foi aprovada a lei 10.835/04 (Lei da Renda de 
Cidadania), disposta a edificar, gradativamente, um programa de renda mínima individual, 
universal e incondicional. Os programas tradicionais são focalizados nos pobres, já a renda 
cidadã reconhece a todos um direito fundamental ao desfrute de uma quota-parte da riqueza 
da sociedade. Alvo de debates na Europa, como alternativa para erradicar a “nova pobreza” e 
assegurar um rendimento independente da existência de trabalho, perquira-se: a Renda de 
Cidadania é adequada ao Brasil? Para responder a esse questionamento, analisar-se-á a 
história do seu conceito, as justificativas de suas premissas, certos princípios e teorias de 
justiça, programas paradigmáticos executados contemporaneamente, a dicotomia 
universalidade-focalização diante da Constituição, as avaliações do Bolsa Família e a 
pesquisa realizada. Finalmente, demonstrar-se-á se (e em que termos) a Renda de Cidadania 
configura um direito amoldado aos ditames constitucionais e à realidade brasileira. 
 

 

Palavras-chave: Renda de Cidadania; Lei 10.835/04; Inclusão Social; Justiça Social; 
Efetividade e Bolsa Família. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
FIGUEIREDO, Ivanilda. Income and Citizenship, Justice and Social Inclusion: analysis of 
the federal law 10.835/04 and its effect as from the Bolsa Família Program in the state of 
Pernambuco. 2006, 232 pages. Master’s Degree Essay – Centro de Ciências 
Jurídicas/Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 
 

The allowance of financial benefits despite previous contribution or the carrying of a previous 
employment (or the incapability being employed) has generated polemic statements when the 
first national discussions concerning this matter were held. Numbers make clear that social 
inequality has diminished due to such policies and the time it took to see social programs 
evolving from their placement to the becoming of a government priority was very short: in 
1995 it was created the Bolsa Escola program; in 1994 it was passed the 10.835 bill, (Bill of 
the Citizenship Income) which was willing to build an universal and unconditional program of 
minimal income. The traditional programs are focused on the poor, but the Citizenship 
Income gives to all the right of making use of a certain part of the society’s resources. Being a 
matter for debates as an alternative to eradicate the “new poorness”, the question rises: is the 
Citizenship Income suitable for Brazil? In order to answer this question it will be analyzed: its 
history, the reasons for its constitution, certain principles and theories concerning social 
justice, paradigmatic programs that are being carried out nowadays, the evaluations of the 
Bolsa Familia Program and also a research that was made. Finally, it will be shown (and how) 
that the Citizenship Income lies as a right shaped to our constitution and to Brazilian reality.  
 
 
Key-words: Citizenship Income; Law 10835/04; Social Inclusion; Social Justice; 
Effectiveness and Bolsa Família.  
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INTRODUÇÃO 

Em países com níveis de desigualdade profundos, como o Brasil, é premente a 

necessidade de criação de programas sociais para suprir as carências das pessoas no vértice 

mais pobre da população, como também, é de suma importância a discussão teórica acerca 

dos novos projetos, cuja pretensão seja influir nos índices de desigualdade e pobreza para 

aferir sua adequação à realidade local. 

Encontra-se em discussão, na Europa e nos países da América do Norte, uma 

alternativa à “nova pobreza”, ou seja, a classe composta pelos excluídos dos postos de 

trabalho em virtude, dentre outros motivos menores, da assunção de novas tecnologias, que 

tornam seus trabalhos obsoletos, trata-se da Renda de Cidadania – RC. Através dela, 

reconhece-se o direito de qualquer cidadão independente de condição econômica perceber, em 

intervalos de tempo previamente definidos, um valor concedido pelo Estado simbolizando o 

desfrute direto por todos de uma quota-parte da riqueza estatal. 

Não se crê em soluções milagrosas, em uma só política pública capaz de sanar 

todos os problemas sociais, mas, ao mesmo tempo, também soa inválido aderir 

instantaneamente ao argumento derrotista de que não há solução exeqüível, pois esse tipo de 

visão acaba levando ao mesmo erro da primeira, leia-se: ao entendimento de que só um tipo 

de projeto revolucionário e monumental seria capaz de solucionar os problemas sociais. 

Tratar-se-á a questão diante da visão de teóricos dispostos a pensar soluções para 

amainar os problemas derivados do sistema capitalista. Não se pretende, aqui, a realização de 

um inventário de teorias econômicas e sociais, nem panfletagem a favor ou contra qualquer 

sistema. Mas, ante a constatação de que durante todo o século XX, o ser humano, mesmo com 

toda a teoria humanista engendrada, não conseguiu formular um sistema capitalista mais 

paritário, uma distribuição de recursos mais eqüitativa, uma garantia de padrões mínimos de 
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vida digna para todos os cidadãos, é sim bastante pesarosa. Por isso, a pretensão é se 

questionar acerca de uma alternativa possível para a construção de um capitalismo mais 

humano, tendo como pano de fundo um contexto bastante específico: o sistema capitalista do 

modo como operado no Brasil. 

Não se obtém êxito despejando no mercado a responsabilidade por distribuir 

eqüitativamente bens sociais.1  Seu papel precipuo é de pôr em ciruculação os bens, não 

dividí-los equitativamente.  A divisão é uma outra tarefa da qual se incumbe um outro ator, o 

governo. Por isso, o sistema capitalista é freqüentemente acusado de concentrar renda e 

aumentar o fosso da desigualdade tanto em países desenvolvidos, quanto nas nações em vias 

de desenvolvimento.  

No Brasil, a despeito da proliferação dos mais diversos planos econômicos nas 

décadas de 80/90, não houve alteração significativa nos índices de desigualdade entre 1977-

1999. Embora, quando da estabilização operada pelo Plano Real, tenha sido detectada uma 

redução do percentual de pobres, o pêndulo da desigualdade permaneceu inerte.2 

Não é que o crescimento econômico seja incapaz de operar modificações 

significativas na área social. Ele pode sê-lo, mas lentamente e apenas caso se verifique em 

ritmo constante e a depender da conjuntura econômica. Um crescimento de 3% a.a. na renda 

per capita, por exemplo, tende a reduzir a pobreza em um valor aproximado de um ponto 

percentual a cada dois anos. Ou, ainda, um crescimento contínuo e sustentado de 3% a.a. na 

renda por pessoa levaria, no Brasil, mais de 25 anos para reduzir a proporção de pobres 

abaixo de 15%. Assim, embora conduza a uma redução da pobreza, a via do crescimento 

                                                 
1 POLANYI, Karl. A Grande Transformação: as origens de nossa época. Tradução; Fanny Wrobel. Rio de 

janeiro: Elsevier, 2000, p. 289-91. 

2 BARROS, Ricardo Paes; HENRIQUES, Ricardo; MENDONÇA, Rosane. A Estabilidade Inaceitável: 
Desigualdade e Pobreza no Brasil. Rio de Janeiro: Ipea, 2001, p. 8. 
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econômico necessita de um longo período de aclimatação para produzir uma transformação 

relevante na magnitude da pobreza.3  

Encarar a realidade atual da sociedade brasileira nos permite considerar, portanto, 
que a pobreza reage com maior sensibilidade aos esforços de aumento da eqüidade 
do que aos de aumento do crescimento. A alternativa, aparentemente difundida entre 
vários especialistas, do modelo culinário do “crescer o bolo para depois distribuir” 
ou, então, a sua versão mais refinada do “crescer, crescer e crescer” enquanto via 
única de combate à pobreza parece sucumbir à inércia do pensamento e deve, no 
mínimo, ser relativizada. Talvez a sociedade brasileira possa ousar, com 
responsabilidade, definindo a busca de maior eqüidade social como elemento central 
de uma estratégia de combate à pobreza.4 

A exortação acima é comprovada ao se verificar que o crescimento econômico  

aliado a um consistente programa de distribuição de renda gerou redução da pobreza e maior 

equalização social.5 Após o Plano Real, houve a estabilização da economia e o país pôde 

crescer em ritmos diversos e índices pequenos, mas sempre presentes. A junção disso aos 

programas de redistribuição de renda operados na esfera federal a partir de 1999 e ampliados 

a partir de 2003 fizeram com que o país obtivesse a primeira minoração significativa nos 

índices de desigualdade em mais de 20 anos. 6  Ainda assim, a tendência prevista pelos 

economistas não é a de manutenção destas ampliações, pois ainda não há garantia de um 

crescimento sustentável. É importante notar que, se há distribuição direta de renda pelo 

Estado, mas não há emprego, a transferência passa a ser um substituto do salário, e seu valor 

não se presta a tanto. Crescimento e distribuição precisam estar unidos para assegurar a queda 

da desigualdade.7 

 

                                                 
3 BARROS, Ricardo Paes; HENRIQUES, Ricardo; MENDONÇA, Rosane. Op. Cit., 25. 

4 BARROS, Ricardo Paes; HENRIQUES, Ricardo; MENDONÇA, Rosane. A Estabilidade Inaceitável: 
Desigualdade e Pobreza no Brasil. Rio de Janeiro: Ipea, 2001, p. 21-2. 

5 NÉRI, Marcelo. Miséria em Queda. Disponível em <www.fgv.br/ibre/cps> Acesso em: 08.12.05, p. 07. 

6 NÉRI, Marcelo. Miséria em Queda. Disponível em <www.fgv.br/ibre/cps> Acesso em: 08.12.05, p. 05 

7 GOIS, Antônio. Pobres se distanciam de ricos e dependem mais do governo. Disponível em: 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u74811.shtml Acesso em 25.12.05 
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A Renda de Cidadania se propõe a ser uma política comprometida com a 

majoração da eqüidade, mas sua estrutura foi criada dentro do contexto europeu e o único 

local a adotar sistema de distribuição universal de renda, o estado do Alaska nos Estados 

Unidos, possui um índice de desigualdade em torno de 8,7%,8 ou seja, ambas são realidades 

muito diversas da brasileira, por isso é preciso cuidado. Transplantar os argumentos e 

experiências externas é válido, mas não prova ser a alternativa viável e interessante para a 

realidade local. Assim, a proposta aqui delineada é pensar a RC dentro da conjuntura nacional 

e verificar se ela está amoldada ao objetivo de tornar o Brasil uma sociedade mais eqüitativa. 

É notório que, no Brasil, a distribuição de bens sociais ainda é um dos assuntos 

mais melindrosos na esfera político-jurídica e que a justiça social, por vezes, parece ser um 

objetivo utópico. Pensadas essas questões em termos jurídicos, torna-se necessário aferir a 

possibilidade de efetivação dos direitos sociais anunciados constitucionalmente, ou em leis 

ordinárias específicas. Num ou noutro caso, está sempre a pairar o status programático dessas 

normas. Quando constitucionais, dependem de lei ordinária; quando dispostas em lei, 

precisam aguardar um decreto regulamentador e/ou a execução de uma política pública 

concretizadora. 

A Renda de Cidadania foi adotada no Brasil em 8 de janeiro de 2004, pela lei 

10.835, e até o presente momento não foi regulamentada, nem se consegue prever qual será 

seu destino dentro do arcabouço jurídico brasileiro. Será apenas mais uma “lei que não pega” 

e que, portanto, deve ser ignorada? Ou é uma norma já aprovada que traz uma política capaz 

de contribuir, de modo determinante, para a melhoria da condição de vida dos brasileiros? 

Para tentar responder a esses questionamentos, realiza-se, nos capítulos a seguir 

desenvolvidos, uma análise crítica do direito a Renda de Cidadania, através de concepções 

                                                 
8 SAHADI, Jeanne. Mind the gap: Income inequality, state by state New report looks at where the growth in 

incomes of high-income families has outpaced that of middle- and low-income households. Disponível em: 
http://money.cnn.com/2006/01/25/news/economy/income_gap/ Acesso em: 01.02.06. 
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jurídicas e sociais, dispostas a trazer a lume, ao final, se tal prerrogativa é um direito capaz de 

produzir os efeitos almejados na esfera social brasileira.  

Como assegura Tércio Ferraz: “a validade (lato sensu) das normas no 

ordenamento brasileiro não é definida, mas assinalada: cumpre ao dogmático mostrá-la e se 

necessário demonstrá-la.”9 É esse o intuito aqui delineado. Considerando a polêmica na qual 

se reveste a lei em comento, empenhar-se-á, através de diversas frentes, em tentar aferir a 

eficácia jurídico-social do direito nela expresso.  

Antes de prosseguir, é preciso esclarecer alguns pontos. No título, se remete à 

latente efetividade com base no entendimento de que "a efetividade significa, portanto, a 

realização do Direito, o desempenho concreto de sua função social. Ela representa a 

materialização dos fatos, dos preceitos legais e simboliza a aproximação, tão íntima quanto 

possível, entre o dever-ser normativo e o ser da realidade social".10 A lei 10.835 depende da 

implantação de uma política pública pela União, assim se buscará, ao menos, a resposta 

atualmente possível: se tal norma possui, na realidade, elementos que a tornem capaz de agir, 

o que seria discutir sobre efetividade se for levado em consideração o conceito expresso por T. 

Ferraz, para o qual o termo resume se há possibilidade de a norma produzir efeitos por 

estarem presentes seus requisitos fáticos necessários, mas não há necessidade dela ser 

obedecida.11  

 

 

 

                                                 
9 FERRAZ JR, Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito: técnica, decisão e dominação. 3 ed. São Paulo: 

Atlas, 2001, p. 193. 

10 BARROSO, Luís Roberto. O Direito Constitucional e a efetividade de suas normas - limites e possibilidades 
da constituição brasileira. Rio de Janeiro:Renovar, 2ª edição, 1993, p. 79. 

11 FERRAZ JR, Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito: técnica, decisão e dominação. 3 ed. São Paulo: 
Atlas, 2001, p. 196. 
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É necessário, também, expor que a análise da Renda de Cidadania não irá 

enveredar profundamente em discussões econômicas. Embora ela vá permear algumas das 

questões adiante levantadas, essa não é uma análise econômica do instituto. Portanto, não se 

discutirá, através de cálculos aritméticos exatos, se há ou não recursos capazes de subsidiar a 

Renda de Cidadania no Brasil. Parece, aqui, apenas, interessante lembrar que, sob formatos 

diferentes, três contemplados com o Prêmio Nobel de economia12  defenderam a idéia: o 

holandês Tinbergen, o inglês James Meade e o estadunidense James Tobin.13  

Além disso, é imperioso salientar que, apesar de se entender a pobreza em seu 

sentido multidimensional, a qual reverbera através da escassez de bens sociais e não 

meramente como escassez de recursos monetários,14 inúmeras vezes, irá se remontar pobreza 

como carência financeira. Pois, sendo a renda cidadã um direito universal à concessão de 

pecúnia, a insuficiência de recursos e sua má distribuição são assuntos essenciais ao 

desenrolar da análise. Tentar-se-á sempre identificar qual o tratamento dado em cada citação. 

Para terminar os esclarecimentos, é preciso dizer que serão narrados alguns 

programas de transferência de renda existentes em diferentes contextos e alguns deles estão 

insertos no complexo da assistência social. Disso, não se deve subsumir ser a RC parte do 

sistema de assistência social, pois isso não é verdade: a renda cidadã é um direito autônomo. 

Esclarecidos esses pontos, é preciso expor que o capitulo 1 buscará destrinchar a 

evolução histórica da Renda de Cidadania, a discussão terminológica para a escolha desse 

termo, a imposição da tríade individualidade-universalidade-incondicionalidade como 

pressupostos imanentes ao conceito de renda cidadã. Empreender-se-á uma breve digressão 

                                                 
12 PARIJS, Philippe van. A Renda Básica: por que, como e quando nos países dos hemisférios norte e sul? In 

Econômica, vol. 4, n.1, jun., 2002, p. 98. 

13 PARIJS, Philippe van. A Renda Básica: por que, como e quando nos países dos hemisférios norte e sul? In 
Econômica, vol. 4, n.1, jun., 2002, p. 102. 

14 SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. Tradução: Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia 
das Letras. 2000, p. 110-1. 
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sobre a viabilidade econômica da RC, não através de estimativas aprimoradas, mas sob a 

formulação de hipóteses de valores a serem despendidos em comparação a outros gastos da 

União. 

O capitulo 2 remete aos pressupostos da Renda de Cidadania para verificar se eles 

estão adequados a princípios de justiça contemporaneamente aceitos e se podem ser eleitos 

parâmetros racionais de uma política pública formada para solucionar problemas específicos 

da sociedade brasileira. 

Já o capitulo 3 irá perscrutar acerca do arcabouço jurídico dos sistemas de 

distribuição de renda executados em diversos Estados contemporaneamente, os quais foram 

selecionados por executarem programas paradigmáticos capazes de enfocar as diversas 

nuances dos programas de renda mínima, são eles: Alaska (EUA), Brasil, Estados Unidos, 

França e Holanda. Destaque-se, ainda, que foi outorgado ainda um ponto específico para a 

digressão de políticas implementadas em certos países da América Latina, com o intuito de 

gerar uma visão panorâmica de múltiplos programas desenvolvidos em países de realidade 

similar à brasileira, como  México, Chile, Argentina, Colômbia e Venezuela. 

O capitulo 4 se rende ao debate acerca da universalidade da RC ante os ditames da 

Constituição e as respostas trazidas pelos dados empíricos coletados pela pesquisadora ou 

emanados de pesquisas efetivadas por órgãos oficiais ou instituições privadas. A pesquisa 

realizada pela autora ouviu 317 beneficiárias do programa Bolsa Família em 6 cidades 

pernambucanas, escolhidas em virtude da localização geográfica (Região Metropolitana, 

Agreste e Sertão) e de representarem os maiores e menores Índices de Desenvolvimento 

Humano dessas regiões (Araçoiaba, Caetés, Caruaru, Manari, Paulista e Triunfo).  
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1.0 A CRIAÇÃO DOUTRINÁRIA DE UM SISTEMA PRETENSAMENTE IDEAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DIRETA DE RECURSOS: A RENDA DE CIDADANIA. 

 

 

 

 

1.1 Diante da Diversidade Terminológica Existente: por que Renda de Cidadania? 

As propostas de renda mínima têm uma história cíclica. São suscitadas 

especialmente em momentos de crises, exaltadas por uns e rechaçadas por outros. 15 

Atualmente, vigem diversas correntes de pensamento acerca dos fundamentos dessa renda e 

do modo como ela deve ser implantada e executada, indicar-se-ão, a seguir, três delas: 

A. Modelo liberal: vislumbra os programas de transferência de renda como um modo 

eficiente de combater a pobreza, gerar lucro para o mercado e movimentar o capital, pois 

passa a existir mais dinheiro em circulação por força da ação dos novos consumidores. Por 

isso, são programas focalizados nas pessoas em situação de pobreza, temporários e 

complementares (o indivíduo deve desenvolver um trabalho). Além disso, o Estado deveria 

paulatinamente ir se escusando de ofertar outros serviços sociais, pois as transferências são 

responsáveis por os substituir.16 

 

                                                 
15 ATKINSON, Anthony. How Basic Income is moving up the policy agenda: news from the future. In standing 

p. 41-52. 

16 SILVA, Maria Ozanira da Silva e, YAZBEK, Maria Carmelita. GIOVANNI. Geraldo de. A Política Brasileira 
no Século XXI: a prevalência dos programas de transferência de renda. São Paulo: Cortez, 2004, p. 36. 
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B. Modelo solidarista: a sociedade tem por obrigação auxiliar todos aqueles que se 

encontram em dificuldades (pobres, desempregados, jovens à procura do primeiro emprego, 

mulheres excluídas do mercado de trabalho). Amplia-se o conceito de assistência social, que 

passa não a atender apenas aos incapacitados ao trabalho, mas também aqueles que não 

conseguem emprego ou cuja renda obtida no emprego não os alça a um patamar acima do 

mínimo. Reconhece-se, dessa forma, a denominada “nova pobreza”, extrato social presente 

tanto em países em desenvolvimento como nos de capitalismo avançado, submetido à penúria 

pela escassez de postos de trabalho, derivada da perda de empregos, oriunda da assunção de 

novas tecnologias e reféns das estruturas econômicas globais. Nesse molde, ainda que se 

reconheça nem sempre haver empregos disponíveis, os beneficiados devem estar sempre 

dispostos a aceitar um emprego condizente com suas aptidões. É focalizado e temporário, mas 

reconhece a necessidade de o Estado permanecer na execução de outros projetos sociais.17  

C. Modelo progressista/distributivista: universal e perene. Tem características tão 

marcantemente diferentes dos demais por se basear em concepção totalmente diversa, seu 

objetivo não é pôr um fim à pobreza ou auxiliar, durante certo interregno, pessoas em 

dificuldade, essas são conseqüências do sistema, mas não sua finalidade. Seu intuito é 

distribuir parte da riqueza produzida socialmente. Quando o Estado concede um valor às 

pessoas em situação de necessidade, reconhece um direito solidário à assistência, no entanto, 

por seu caráter residual, aparenta um favor. Em contrário, na hipótese de o Estado permitir a 

todo cidadão a segurança de acesso a certo volume de pecúnia, estará reconhecendo um 

direito de o cidadão gozar de uma quota-parte da riqueza social. Esse é o lastro teórico dos 

programas distributivistas. Por esse motivo, o programa deve, obrigatoriamente ser universal, 

perpétuo e não exime o Estado da prestação de outros serviços sociais.18  

                                                 
17SILVA, Maria Ozanira da Silva e, YAZBEK, Maria Carmelita. GIOVANNI. Geraldo de. Op. Cit., p. 37. 

18 CARRO, Iñaki. Manual de Renta Básica. San Sebastian: Hirugarren, 2003, p. 25. 
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É nesse último arquétipo que a Renda de Cidadania está inserida, no âmago dessa 

concepção está o direito de existir pertencente a todo ser humano. A RC exulta a dignidade 

humana, pois reconhece a qualquer pessoa, pelo simples fato de nascer num determinado 

lócus, o direito a fruir da riqueza nele gerada.19 

Uma conceituação completa da Renda de Cidadania a reconhece como uma renda 

modesta, mas suficiente para garantir as necessidades básicas da vida; assegurada de modo 

regular, em intervalos de tempo previamente definidos (mensal, bimestral, trimestral, 

semestral, anual); outorgada na forma de um direito subsidiado por impostos ou outros meios 

de financiamento possíveis; fruída individualmente, independente de qualquer característica 

pessoal do recebedor (idade, sexo, raça, trabalhador ou desempregado); e sujeita a uma única 

condição, a cidadania ou residência na sociedade-pagante.20 Essa é a variante concebida por 

Philippe van Parijs, a ela aderem grande parte dos membros da Basic Income Earth Network – 

BIEN (Rede para a Terra de Renda Básica), que é a maior rede mundial de discussão sobre o 

tema. 21 

Em uma outra vertente, encontram-se autores como José Iglesias Fernandez22, que 

propõem uma Renda Básica Forte (adiante nomeada Renda de Cidadania Forte, já que RC foi 

a alcunha escolhida para defender esse tipo de programa em todo o trabalho) sob a qual 

seriam acolhidos os programas sociais, os programas de assistência e seguridade social e a 

renda básica débil. Essa espécie de Renda de Cidadania Forte seria universal, paritária, 

                                                 
²¹¹ FERNÁNDEZ, José Iglesias e Outros. Todo Sobre La Renta Básica: introducción a los princípios, conceptos, 

teoria y argumentos. Barcelona: Vírus, 2001. 

20 PARIJS, Philippe van. A Renda Básica: por que, como e quando nos países dos hemisférios norte e sul? In: 
Econômica, vol. 4, n.1, p. 95-115, jun., 2002. 

21 Disponível em: < http://www.etes.ucl.ac.be/BIEN/Index.html> Acesso em: 24.04.04 

22 FERNÁNDEZ, José Iglesias. La Cultura de las Rentas Básicas: historia de um concepto. Barcelona: Vírus, 
2004. 
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calculada de forma idêntica ao valor da linha de pobreza, substitutiva dos programas de 

assistência social (auxílio desemprego, e.g.) e de seguridade social (pensões, aposentadorias, 

e.g.), repartida de modo que os indivíduos recebam parte dela pessoalmente, na forma de 

prestação pecuniária regular e parte disponibilizada sob a forma de bens sociais (saúde, 

educação, eg,). 

Como as necessidades dos indivíduos não se resolvem todas no âmbito individual,  

a RC Forte separa um volume de recursos (algo em torno de 20% do montante) para a 

execução dos demais programas sociais, assegurando, assim que, a pretensão de estado 

mínimo não irá sucatear, nem restringir tais serviços. Outro diferencial é não ser paga através 

de prestações módicas assecuratórias das necessidades básicas. Seu valor deve ser calculado 

como o  necessário para manter os indivíduos acima da linha de pobreza, o que, para o autor, 

representa 50% da renda per capita.23 Apenas a título de demonstração, o custo do benéficio, 

no Brasil ,seria de R$ 1.750,0024 por pessoa ao mês, dos quais R$ 1.400,00 seriam repassados 

diretamente e os outros R$ 350,00 financiariam a saúde, a educação, etc. 

Não é preciso ser economista para constatar que seria inviável aos padrões 

brasileiros e mesmo da maior parte dos países de capitalismo desenvolvido, conceder uma 

quantia nos moldes propostos pelo autor a toda a população. Sob a intenção de fortalecer a 

teoria da Renda de Cidadania, o autor finda por obter o efeito inverso, pois a torna tão 

dispendiosa que sua implantação se torna indefensável e a desvirtua, pois o intuito da RC é 

afiançar a concessão de uma renda modesta.25 

 

                                                 
23 FERNÁNDEZ, José Iglesias e Outros. Todo Sobre La Renta Básica: introducción a los princípios, conceptos, 

teoria y argumentos. Barcelona: Vírus, 2001. 

24 IBGE. Renda per capita brasileira. Disponível em: <www.ibge.gov.br> Acesso em: 01.12.05 

25 PALLEJÁ, Rafael Pinila. La Renta Básica de Ciudadanía: uma propuesta clave para la renovación Del estado 
Del bienestar. Barcelona: Icaria, 2004. 
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Depois, é desnecessário abraçar todos os direitos sociais prestacionais sob idêntica 

alcunha, pois a doutrina tradicional da RC (Parijs) já reconhece a necessidade de o Estado 

permanecer responsável pela execução desses direitos, sem limitar seus recursos aos da renda 

cidadã, nem embaralhar sua teoria os invocando e ainda se correria o risco de se diminuírem 

os recursos destinados a tais fins. 

E tem mais, ao unir a seguridade social, a assistência social e a renda cidadã em 

um único direito, não sendo o Estado capaz de calcular o valor do modo como Fernandez 

imagina, ou, sendo a linha de pobreza desse local estabelecida de modo diferente do por ele 

cogitado,  há a possibilidade de o valor pago sofrer significativos decréscimos. A definição do 

Banco Mundial, por exemplo, considera o liame de pobreza como o desfrute de US$ 2,00 ao 

dia, eg., o que corresponde a US$ 60,00 (R$ 140,00) ao mês. Tal cota refere-se à metade do 

salário mínimo brasileiro, ou seja, os aposentados e pensionistas teriam seu valor mensal 

reduzido. Por tudo isso, a Renda de Cidadania Forte não se demonstra uma boa alternativa. 

O conceito de Renda de Cidadania que irá permear este estudo é o construído por 

Van Parijs, que a considera um direito social fruído individualmente, pago em prestações 

módicas, periódicas, incondicionais, aos nacionais ou residentes legais de determinado Estado.  

Afora as terminologias destacadas acima, poder-se-iam citar diversos termos 

criados ao longo da história para a criação de sistemas similares a RC e que são seus 

inspiradores e até antecessores diretos, no entanto o objetivo aqui não é realizar uma gradação 

histórica do instituto, o intuito é outro: mostrar o que é a RC hoje e, assim, delinear por que 

este foi o termo escolhido por este estudo.  

Dentre os autores atuais os quais estudam a RC do modo como aqui se vislumbra 

tão somente com pequenas variações em suas teorias específicas, há os que a nomeiam de 

Renda Mínima Garantida (Eduardo Rojo Torrecilla), Subsídio Universal Garantido (Daniel 
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Raventós), 26  Renda Individual Universal (Antoni Ricardi i Vinals), Renda Universal 

Incondicional (Francisco José Martinez), Renda Básica (ou Renda Básica Forte (José Iglesias 

Fernandez), Salário Social (Antonio Antón), Alocação Universal (Jena Marc-Ferry), Renda de 

Existência (Yoland Bresson), Salário de Cidadania (Jorge Vestrynge), Renda Cidadã (Ruben 

Von Vuolo), Renda Básica de Cidadania (Joaquín Estafanía), Soldo Básico Incondicional e 

Universal (Ignácio Ramonet)27 e Renda Básica de Cidadania (Eduardo Suplicy). 

As expressões que remetem a salário são, de logo, excluídas por darem a 

impressão de uma ligação à prestação de um trabalho que não existe com a RC. Subsídio ou 

soldo denotam algo ligado a ajuda, e o sentimento de estar sendo auxiliado pelo Estado não é 

compatível com a RC, que se manifesta como um direito dos cidadãos e não como favor do 

Estado. Assim a melhor opção parece ser utilizar o conceito de Renda, porém entre tantos 

outros acréscimos sugeridos por que Renda de Cidadania? Primeiro, porque as palavras, 

independentemente de seu significado, passam, muitas vezes, a ter conotações positivas ou 

pejorativas. Menor, quando em referência a criança e adolescente, por ex., é um termo evitado 

pelos estudiosos por estar ligado a uma concepção restritiva das considerações acerca do 

assunto e por ter um conteúdo social pejorativo. O vocábulo cidadania, especialmente pós-

Constituição de 1988 (Constituição Cidadã) tem um status positivo no imaginário popular 

brasileiro (“sou cidadão” expressa o conhecimento dos indivíduos de que têm direitos, 

somado à concepção que merece tais prerrogativas).  

Ao se articular Renda de Cidadania dá-se a idéia exata de se estar a tratar de algo 

a que as pessoas têm direito por serem pertencentes a um Estado, não perpassa a imagem de 

um programa assistencialista qualquer. Além disso, apesar de a Lei 10.835 anunciar instituir a 

                                                 
26 FERNÁNDEZ, José Iglesias. La Cultura de las Rentas Básicas: historia de um concepto. Barcelona: Vírus, 

2004, p. 102. 

27 FERNÁNDEZ, José Iglesias. La Cultura de las Rentas Básicas: historia de um concepto. Barcelona: Vírus, 
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Renda Básica de Cidadania, esse termo “básica”, colocado no meio, parece desnecessário, e é 

a expressão Renda de Cidadania que tem maior difusão na sociedade brasileira. 

Aproveita-se o ensejo para destacar que o termo Bolsa Família, denominador do 

atual programa federal de distribuição de renda, mesmo sendo direcionado a um programa 

focalizado, desobedece a essa necessária conexão com a cidadania. Especialmente se a 

pretensão for considerá-lo o lastro inicial para a posterior instalação da Renda de Cidadania, 

como alguns autores alegam,28 o termo é ainda mais prejudicial porque cria uma cultura 

ligada à assistência que não é do interesse da RC.  

A própria denominação Bolsa apresenta sérios problemas sob a ótica dos direitos 
humanos, pois uma Bolsa indica algo temporário, passageiro, que possui um prazo 
fixo para acabar sem levar em conta a situação de vulnerabilidade das pessoas. Um 
direito não pode ser concebido na forma de uma bolsa, temporariamente, mas como 
algo permanente, a ser auferido enquanto houver um quadro de vulnerabilidade ou 
exclusão social.29 

A melhor estruturação da política pública brasileira em prol da instituição da RC, 

aconselharia, portanto, a utilização, desde já, no programa federal, do termo Renda de 

Cidadania (ou Renda Básica de Cidadania se fosse do interesse ser fiel à terminologia legal), 

pois se teria segurança a respeito do caminho que o governo pretende trilhar e se passaria aos 

beneficiários a noção de desfrute de um direito cidadão. 

1.2 Uma Breve Cronologia das Teorias Doutrinárias concernentes a esse Mínimo Social.  

A distribuição direta de renda através da concessão pelo Estado de um rendimento 

mínimo possui concepções de matizes teórico-filosóficas das mais variadas e vem se 

desenrolando ao longo da história em diversos países. O inventário das propostas suscitadas, a 

                                                 
28 SUPLICY, Eduardo. Saúde e Sociedade, V.12 Nº 1 jan-jul/2003, Programa Fome Zero do Presidente Lula e as 

perspectivas da Renda Básica de Cidadania no Brasil1, p. 08. 

29 ZIMMERMANN, Clóvis. O Programa Bolsa Família sob a ótica dos Direitos Humanos. Disponível em: 
<www.adital.org.br> Acesso em: 20.11.05.  
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seguir desenvolvido, não pretende trazer a lume todos os autores que já cogitaram acerca do 

tema, mas tão somente uma gradação histórica, na qual se exponha um resumo das principais 

teses já discutidas, capaz de demonstrar como e por que o debate atingiu o nível atual com a 

adoção de programas de redistribuição, ainda que sob diversas roupagens, pelos principais 

países ocidentais. Os autores citados como predecessores viam o mundo de outra forma, as 

conjunturas eram outras, portanto não se quer aqui dizer que eles já pensavam na Renda de 

Cidadania como hoje se cogitam, ou já tinham por escopo formá-la. Não é isso. Apenas que 

suas idéias puderam contribuir para a formulação, pelos autores atuais de suas considerações. 

A Independência Americana e a Revolução Francesa são marcos paradigmáticos 

da positivação dos direitos humanos/fundamentais. Um dos ideólogos de ambos os 

movimentos, Thomas Paine (1737-1809), é tido também como o primeiro autor a cogitar 

especificamente o estabelecimento de uma renda desfrutável por cada cidadão pelo simples 

fato de haver nascido em determinado local. Sua idéia é vista como o gérmen inicial da atual 

concepção norteadora da Renda de Cidadania. Em sua obra “Justiça Agrária” ele defende que, 

em razão da propriedade privada, alguns teriam oportunidade de retirar da terra seu sustento;  

outros, não. Assim, os proprietários deveriam ser compelidos a pagar uma taxa, que seria 

dividida entre todos os cidadãos, como forma de assegurar a todos a fruição dos bens da terra 

do país onde vivem, seria uma Renda da Terra.30 

Ainda no século XVIII, o socialista utópico francês Charles Fourier visualizava 

que, em razão de todos terem direito à terra, os pobres, por não terem propriedades imóveis, 

deveriam ser recompensados com um rendimento mínimo pago pelo Estado. Um discípulo 

seu, Joseph Charlier publicou no mesmo ano do Manifesto Comunista, uma obra que pelo 

alcance do Manifesto acabou por passar despercebida, “sob o ambicioso título de “Solução do 
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problema social”. O tema central e quase exclusivo nessa solução era a introdução de um 

dividendo territorial, uma pequena renda paga pelo município a todos os cidadãos como 

expressão do direito de todos à terra e aos recursos naturais.”31 

Já na década de 1930, James Meade defende a necessidade de se observar que o 

fato de algumas pessoas possuírem terras outorgava-lhes um status social diferenciado. Por 

isso, a idéia de a propriedade das terras passar para a mão do Estado, que cobraria taxa pelo 

seu uso e dividiria o valor arrecadado entre todos os cidadãos, parecia ideal, mas incompatível 

com o sistema capitalista vigente.32  Então, imaginou uma solução alternativa para ser incluída 

no programa do Partido Trabalhista britânico,33 a qual concebia que “uma economia justa e 

eficiente contém um dividendo social financiado com os rendimentos obtidos sobre os 

haveres produtivos de propriedade pública”.34  

Três décadas se passaram até que o liberal Milton Friedman passou a fazer a 

defesa de um sistema de renda mínima, em seu entender, capaz de seguir a lógica do mercado 

e auxiliar no combate à fome e à pobreza. Para ele, era inaceitável que uma parcela dos 

indivíduos fossem submetidos a condições aviltantes de vida, mas o Estado também não 

poderia ser chamado a arcar o tempo todo com mais e mais direitos sociais, pois, como liberal, 

não concordava com o Estado Intervencionista e o queria o mais longe quanto possível. A 

proposta por ele orquestrada tinha justamente esse sentido de o Estado conceder um valor 

monetário aos mais pobres e, assim, se eximir de qualquer outra responsabilidade. 

                                                 
31 PARIJS, Philippe van. A Renda Básica: por que, como e quando nos países dos hemisférios norte e sul? In: 

Econômica, vol. 4, n.1, jun., 2002, p. 104. 

32 FERNÁNDEZ, José Iglesias e Outros. Todo Sobre La Renta Básica: introducción a los princípios, conceptos, 
teoria y argumentos. Barcelona: Vírus, 2001, p. 25. 

33 PARIJS, Philippe van. A Renda Básica: por que, como e quando nos países dos hemisférios norte e sul? In: 
Econômica, vol. 4, n.1, jun., 2002, p. 110. 

34 PARIJS, Philippe Van. Renda básica: renda mínima garantida para o século XXI?. In: Ética e Economia,  p. 
182-3. Disponível em: <www.scielo.br> Acesso em: 12.11.2004 
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Tratava-se de um Imposto de Renda Negativo,35 através do qual seria estabelecida 

uma linha de pobreza determinada e todas as pessoas com rendimento abaixo desse patamar 

teriam direito ao percebimento de um complemento, calculado a partir da seguinte formula: 

s=G-tg (s: alocação atribuída; G: renda mínima ao limite da pobreza; t: taxa de imposição ou 

taxa moderadora da ociosidade; g: ganhos pessoais).36  Em termos numéricos, a intricada 

fórmula poderia ser expressa assim, considerando a isenção ao IR em US$ 600,00 (como era 

quando do lançamento do livro de Friedman), 

se um indivíduo receber renda de US$ 100,00 em excesso, após o cálculo de isenção 
e da dedução, pagará certo imposto. Da mesma forma, se a renda for menos US$ 
100,00, isto é US$ 100,00 abaixo da isenção mais a dedução, terá que pagar um 
imposto negativo, ou seja, receber subsídio. Se a taxa do subsídio for, digamos, 50 
por cento, receberá US$ 50,00. Se não tiver nenhuma renda e, para efeitos de 
simplicidade, nenhuma dedução, e a taxa for constante, receberá US$ 300,00. 
Poderá receber mais do que isso se tiver deduções, por exemplo, despesas médicas, 
de modo que sua renda menos as deduções já seja negativa mesmo antes da 
subtração da isenção. (..) Seria possível estabelecer um nível abaixo do qual 
nenhuma renda poderia se situar. Neste exemplo US$ 300,00 por pessoa. 

O primeiro Projeto de Lei Federal brasileiro de renda mínima tinha inspiração em 

Friedman. Tanto que utilizava a mesma alcunha, Imposto de Renda Negativo, e cálculo 

similar: a complementação dos rendimentos brutos do beneficiário seria equivalente a trinta 

por cento da diferença entre seus rendimentos e o limite estabelecido (que era de CR$ 

45.000,00).37 As argumentações do autor estadunidense eram em favor do mercado, do Estado 

e dos pobres. O mercado se beneficiaria com a injeção de recursos. O Estado se absteria de ter 

de prover outros direitos sociais e rendas. Os pobres receberiam um subsídio em dinheiro para 

manter-se, que os incentivaria ao trabalho, pois, para efeito de recebimento era necessário ser 

trabalhador. Destaque-se que o Projeto de Lei brasileiro não eximia o estado da prestação dos 

                                                 
35 FRIEDMAN, Milton. Capitalismo e Liberdade. Tradução Luciana Carli. São Paulo: Artenova, 2000, p. 159-62. 

36 SILVA, Maria Ozanira da Silva e, YAZBEK, Maria Carmelita. GIOVANNI. Geraldo de. A Política Brasileira 
no Século XXI: a prevalência dos programas de transferência de renda. São Paulo: Cortez, 2004, p.45. 

37 BRASIL. Projeto de Lei do Senado n.º 80, de 16 de abril de 1991. Autor: Senador Eduardo Suplicy. 
Disponível em: <http://www1.senado.gov.br/eduardosuplicy/frm_vidaparlamentar.htm> Acesso em: 
15/03/2004. 
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demais direitos sociais, essa era uma recomendação da doutrina do autor estadunidense, mas 

não estava contemplada no citado PL.38  

O Estado Mínimo ambicionado por Friedman se mostra, na prática, cada vez mais 

difícil de ser estruturado. Os problemas sociais de escassez de postos de trabalho, moradia 

inadequada, insuficiência alimentar, dentre outros, têm se agravado mesmo em países de 

capitalismo desenvolvido, como os Estados Unidos.39 Lá e na Europa, deliberações acerca de 

como combater a nova pobreza, formada, em grande parte, por profissionais qualificados sem 

inserção no mercado de trabalho, tem se tornado cada dia mais freqüente.40 A defesa de um 

imposto de renda negativo por economistas liberais, como Friedman, findou por criar, durante 

longo tempo, uma aura de desconfiança sobre as propostas de renda mínima, em especial, por 

parte dos teóricos “de esquerda”. 

Mas, ao poucos, outras vozes foram surgindo e anunciando novas idéias capazes de 

mudar o estigma dos projetos de renda mínima. A plataforma de governo de George 

McGovern, candidato mais à esquerda da história do partido democrata estadunidense, incluía, 

por obra de James Tobin, a idéia de um dividendo universal denominado demogrants.41 O 

mesmo autor, anos depois, passou a defender uma alternativa para a minoração dos efeitos da 

globalização, a denominada Taxa Tobin, através da qual 1% do valor das transações 

financeiras devem ser taxados, e o valor remetido a um fundo mundial de combate à 

pobreza.42  

                                                 
38 FRIEDMAN, Milton. Capitalismo e Liberdade. Tradução Luciana Carli. São Paulo: Artenova, 2000, p. 160. 

39 WACQUANT, Loic. As Prisões da Miséria. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001, p. 38. 

40 FARIA, José Eduardo (org.). Direitos Humanos, Direitos Sociais e Justiça. São Paulo: Malheiros, 1998. p. 57. 

41 PARIJS, Philippe Van. Renda básica: renda mínima garantida para o século XXI?. In: Ética e Economia, p. 
179. Disponível em: <www.scielo.br> Acesso em: 12.11.2004 

42 TOLEDO, BENJAMIN. Taxa Tobin é defendida no Fórum Parlamentar Mundial. Disponível em: 
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O debate internacional mais recente, sobre Programas de Transferência de Renda, 
vem sendo colocado de modo mais amplo a partir da década de 1980 no âmbito das 
grandes transformações que ocorreram na economia, com profundos rebatimentos 
no mundo do trabalho, cujas conseqüências mais marcantes são a geração de um 
número cada vez maior de desempregados, além da ampliação dos trabalhos 
precarizados, alcançando homens e mulheres de todas as idades, principalmente os 
jovens, atingidos pelo desemprego de longa duração. Essas situações têm produzido 
conseqüências na sociabilidade da sociedade salarial, inspirando estudiosos a 
identificarem novas questões sociais decorrentes desse processo e a necessidade de 
redimensionamento do Welfare State.43 

Justamente no bojo das discussões sobre o redimensionamento do Estado de Bem 

Estar Social, floresceram novas e diversas propostas de rendimento mínimo, interligadas 

sempre a essa nova conjuntura do mundo do trabalho na qual o pleno emprego não é mais 

uma meta crível para diversos estudiosos, muitos dos quais chegam a afirmar que é 

peremptório: a sociedade do trabalho ruiu e não há mais trabalho para todos.44 

Por isso, escolheu-se vislumbrar a capitulação atual das propostas de renda mínima a 

partir da alocação dada ao trabalho em importantes propostas enunciadas atualmente. Uns 

consideram a distribuição de renda sob uma perspectiva incondicional, totalmente 

desvinculada do desenvolvimento de um trabalho. Outros entendem imprescindível atrelar o 

trabalho ao modo de vida dos indivíduos. Para ilustrar as considerações hodiernas sobre o 

tema far-se-á a crítica a seguir de autores defensores dos dois entendimentos. 

André Gorz, ao constatar que o mundo do trabalho do modo como está 

estruturado não comporta, de modo eficaz, todos os trabalhadores, afirma que o contingente 

de desempregados, de contratados em jornada parcial de trabalho, de indivíduos com 

rendimento inferior à linha de pobreza e de profissionais contratados para o desenvolvimento 

de trabalhos aquém de suas qualificações corresponde a 40% dos trabalhadores 

estadunidenses e entre 30 e 40% dos trabalhadores da União Européia. 45 Assim verifica que o 
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no Século XXI: a prevalência dos programas de transferência de renda. São Paulo: Cortez, 2004, p. 35. 

44 KEIL, Ivete, ALBUQUERQUE, Paulo, VIOLA, Sólon (orgs.). Direitos Humanos: alternativas de justiça 
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estágio atual do capitalismo não suporta alocar todos em empregos qualificados, com salários 

dignos e em regime integral.  

Apesar disso, o trabalho não perde em importância e continua sendo a melhor 

forma de os cidadãos se comunicarem com o mundo, se sentindo parte ativa da sociedade.46 

Por isso, ele defende a necessidade de duas repartições de riqueza e de trabalho; a diminuição 

da jornada para que todos caibam nas alocações disponíveis e a concessão de um valor 

monetário capaz de colocar todos os trabalhadores acima de certo patamar.47 O volume de 

pecúnia não está mais vinculado intrinsecamente ao tempo trabalhado, mas nem por isso ele 

assume o trabalho como algo supérfluo. A atividade produtiva, tanto quanto o dispor de uma 

renda suficiente, é indispensável ao ser humano, que no modelo de sociedade imaginado, 

disporá de mais tempo para atividades igualmente importantes: lazer, trabalhos voluntários, 

participação política.48 Gorz se opõe a RC por acredita que o subsídio universal traz o risco da 

criação de trabalhos ocasionais e precários, ofertados pelos empresários como uma renda 

complementar.  

Ora, não é porque o Estado passou a conceder qualquer tipo de rendimento 

mínimo que está desobrigado de fiscalizar se a oferta dos postos de trabalho está de acordo 

com os padrões normativos e se o valor do salário mínimo vem sendo respeitado, portanto a 

critica de Gorz à RC não parece consistente. 

O raciocínio de Guy Aznar segue pelo idêntico caminho da valorização do 

trabalho, que, para ele, representa um modo de inserção e participação na sociedade, que 

confere um status positivo aos indivíduos. Sistemas segmentados, nos quais uma parcela 

                                                 
46 ARENDT,  Hannah. A Condição Humana. Tradução Roberto Raposo. Rio de Janeiro: Forense, 10 ed., 2003, p. 
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trabalhe e outra seja sustentada, acabam por criar um grupo apartado dependente da ajuda 

estatal e rechaçado pelos demais. Por isso, é também um opositor da renda cidadã, para ele: 

“ou bem se considera que a exclusão é inevitável e que é prioritário repartir as riquezas para 

diminuir a pobreza; ou bem se considera que é prioritário dar trabalho a todos e servirmo-nos 

da repartição de riqueza como um modo de atingir a meta.”49 

Para solucionar a contenda, ele propõe um Segundo Cheque, que consiste em um 

complemento de renda, também nomeado de Salário Tecnológico, acrescido ao Salário de 

Tempo Parcial. Dessa forma, o trabalhador laboraria menos horas, porém, unindo ambos os 

rendimentos, receberia a mesma quantia de quando exercia o ofício em tempo integral. Se não 

há trabalho suficiente, propõe, como Gorz, medidas assecuratórias do aumento dos postos 

disponíveis.  

Acontece que, na concepção desse autor, o rendimento universal extingue todos os 

demais subsídios pagos pelo Estado, englobando a seguridade, a assistência social e o 

incentivo para contratação porventura concedido a empresas.50 

Ambas as propostas, de Aznar e Gorz, entendem não ser possível abrir mão do 

trabalho como eixo organizador da vida pública. E impõe a divisão de postos de trabalho e de 

remuneração. Todavia, estas são propostas muito dispendiosas e difíceis de serem estruturadas.  

O problema do desemprego, atualmente, não atinge apenas os empregos técnicos 

ou a “mão-de-obra braçal”, pessoas dotadas de alta qualificação em suas respectivas áreas, 

com mestrado, doutorado, ou tipos similares de valorização acadêmica se vêem em meio ao 

contingente de excluídos dos postos de trabalho. Disso deriva que a complementação de 

salário outorgada pelo governo teria uma variação imensa a depender do quanto cada 
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profissional estava abdicando de receber do mercado de trabalho e teria o direito de cobrar do 

governo. Perquira-se: seria o Estado obrigado a complementar mesmo os mais altos valores? 

Haveria um teto até o qual o Estado estaria atrelado? A estipulação de um teto não seria 

injusta com os trabalhadores mais bem remunerados? O Estado também seria obrigado a 

reduzir a jornada e contratar mais servidores para o mesmo serviço?  

Além de tudo, a variação dos valores a serem pagos em vez dede engendrar uma 

proposta de esquerda, como imaginam os autores, legitimaria seu oposto, pois, se compelisse 

os trabalhadores a abdicar de parcela de seu trabalho e pagasse menos do que os profissionais 

receberiam no mercado de trabalho, seria uma disseminadora de injustiça; e, se pagasse o que 

todos percebiam quando estavam na ativa em horário integral, seria uma alternativa bastante 

cara e reprodutora das desigualdades antes existentes. 

Entre os defensores de uma renda universal desvinculada de qualquer relação 

trabalhista, estão José I. Fernandez, Daniel Raventós e Van Parijs, os quais se recusam a ser 

reconhecidos como depreciadores do trabalho. Para eles, o trabalho é um bem social, um 

direito que deve ser valorizado, e a Renda de Cidadania, ao contrário do que alegam os 

autores antes expostos, se prestaria a isso. Os três são membros da BIEN e possuem 

argumentos similares que serão colacionados a seguir. É preciso destacar que, como o estudo 

se deterá em criticar a RC, a exposição seguinte será realizada de maneira meramente 

narrativa. 

Esses autores acreditam que a RC não se contrapõe ao direito ao trabalho, pelo 

contrário, o valoriza e pretende favorecê-lo,51 mas assumem a possibilidade de dado meio 

social não possuir trabalho privado para todos e ser impossível impor ao Estado à disposição 
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de vagas públicas capazes de albergar a integralidade do conjunto de remanescentes da esfera 

privada.  

Impor ao Estado a obrigação de se tornar o maior empregador e conceder trabalho 

a todos os excluídos dos postos existentes na iniciativa privada é muito mais custoso em 

termo monetários que a RC, pois não seria legitimo ao Estado pagar um salário incompatível 

com o serviço desempenhado até porque, nesse caso, não se estaria a tratar de um trabalho 

digno, e o direito ao trabalho é incompatível com a servidão.52 Além do que,  

dar aos preguiçosos é mais barato. O fato de que as frentes de trabalho mantidas pelo 
Estado são provavelmente mais caras que a assistência social não significa que os 
“inimpregáveis” devam ser abandonados para degenerar-se em seu isolamento e 
ócio. Pode e deve haver uma maneira de ajudá-los a sair dessa situação, por exemplo 
por meio da criação de uma estrutura adequada de incentivos e oportunidades do 
tipo que uma renda básica universal busca ajudar a criar.53 

O intuito deles é engendrar um mercado livre, composto de cidadãos igualmente 

libertos. Por isso, eles discordam da critica de que a RC referendaria um mercado de trabalho 

polarizado, com desempregados e trabalhadores instáveis de um lado e trabalhadores estáveis 

e bem pagos no outro. A proposta não ratifica esse modelo, é sim uma compensação a ele, 

pois outorga ao trabalhador a possibilidade de negociação com o empregador em busca de 

melhores salários e condições. A concessão da renda básica não torna supérfluas as 

legislações concernentes ao salário mínimo (que grande parte dos países já as possui, por 

sinal), pelo contrário, as torna ainda mais imperiosas, para assegurar que as empresas não 

tentem se beneficiar do direito à renda cidadã, destratando seus trabalhadores.54 
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Baseado na idéia de uma renda mínima universal, individual, perene e 

incondicional, Parijs, e.g., se propõe a refundar o Estado de Bem-Estar Social, transmudando-

o da ótica solidarista para a da eqüidade. Para ele, as pessoas não devem receber um 

rendimento mínimo, porque o Estado e os demais cidadãos se compadecem de sua situação, 

mas por direito de fruir da riqueza estatal.55 Com o fito de embasar essa acepção, o autor  e 

seus pares na BIEN colacionam os seguintes argumentos: 

1. segurança cidadã: proporciona a todas as pessoas a certeza de que podem 

contar com aquele valor sempre, mesmo ante quaisquer intempéries na sua vida profissional 

ou pessoal, um valor assecuratório, ao menos, das necessidades básicas lhes é repassado 

perpetuamente mês a mês.56 

2. redistribuição de riquezas: se, como alegam, a riqueza deve ser construída 

pelo trabalho, qual a razão de ela ser perpetuada por gerações? As heranças e doações 

deveriam receber uma taxação específica, capaz de assegurar a distribuição de um quinhão de 

cada uma delas entre todos os cidadãos;57 

3. razão ecológica: o princípio do poluidor-pagador, derivado do direito 

ambiental, de acordo com o qual quem polui deve pagar grandes somas, não para ter o direito 

de poluir, mas para aprender a não fazê-lo, deveria ser utilizada para arrecadar recursos em 

prol da RC, fazendo com que as demais pessoas se não puderem (ou tiverem prejudicados) o 

direito de fruir de certos bens ambientais, ao menos recebam uma compensação;58 
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56 PARIJS, Philippe Van. Renda básica: renda mínima garantida para o século XXI?. In: Ética e Economia, p. 
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4. igualdade de gênero: favorece a autonomia feminina mesmo em sociedades 

nas quais a desigualdade entre os sexos é mais acentuada, permite uma negociação salarial pé-

ante-pé com os homens e ao fornecer uma renda própria até às trabalhadoras do lar, permite a 

modificação de relações de subserviência, a que muitas são submetidas por dependerem 

financeiramente de seu par;59 

5. escassez dos postos de trabalho: grande contingente de pessoas está excluído 

do mundo do trabalho não por vontade própria, mas por impossibilidade social. Numa 

sociedade onde há intensa cobiça por postos de trabalho, tê-los é um privilégio. Como ele não 

acredita na repartição das horas defendida por Aznar e Gorz, a divisão pelo desfrute dessa 

“regalia” dar-se-ia também através da repartição de riqueza via Renda de Cidadania;60 

6. quebra do paradigma capitalista:  

“Existem pessoas que dizem que a exploração capitalista é inaceitável porque 
proporciona aos capitalistas a possibilidade de viver sem trabalhar, aproveitando os 
benefícios das empresas, e existem outras pessoas que dizem que a exploração 
capitalista é inaceitável porque manifesta a expressão da obrigação para os 
proletários de vender a sua força de trabalho aos capitalistas, a obrigação de fazer 
um trabalho alienado.”  

A RC quebra com esse paradigma ao outorgar a todos os trabalhadores um valor 

mínimo, libera-os da obrigação de trabalhar e passa a conceder aos mesmos um verdadeiro 

direito ao trabalho. “Uma renda básica incondicional não é incompatível com o direito ao 

trabalho e sim com o dever de trabalhar”.61 (livre tradução da autora) 

7. poder de barganha aos trabalhadores: é uma derivação do anterior: os 

trabalhadores, após receberem a RC e terem certeza de sua perenidade, não poderão ser mais 
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considerados uma massa ávida por qualquer tipo de trabalho, terão a opção de negociar 

melhores condições salariais e estruturais.62 

8. contra a pobreza: a RC não tem possibilidades de implantação imediata em 

países como o Brasil em virtude dos problemas econômico-sociais que lhes são característicos. 

Mas nada impede que ela seja implantada gradativamente, a partir dos mais necessitados, 

ajudando no combate à pobreza antes de se expandir, contanto que se direcione em prol da 

universalização, e o pagamento não esteja vinculado a tão baixos rendimentos que 

desestimulem ou até impeçam os indviduos de trabalhar.63 

1.3 Quem são os Beneficiários Diretos da Renda Cidadã? 

O ser humano livre tem de ter sua condição de agente respeitada, para tanto, é 

preciso ser concedida ao indivíduo a oportunidade e a capacidade de direcionar seu estilo de 

vida ao seu bel prazer.64 Ora, o princípio da liberdade norteia toda a teoria concernente à 

renda cidadã, por conseguinte não há como se defender outro tipo de gozo desse direito que 

não o individual.  

Contemplar blocos familiares é uma característica dos programas assistenciais e 

mesmo estes têm obtido grande dificuldade na conceituação do que signfica família hoje. “As 

familias, ou gupos de parentesco reconhecidos como a família de cada uma das entrevistadas, 

operam com um código de lealdades e obrigações reciprocas completamente alheias à 
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lógica”65 governamental.  

mas a Renda de Cidadania não é um deles.  

Há diversas concepções de RC. Uns compreendem ser interessante dividi-la em 

dois blocos: um seria pago ao indivíduo; o outro, ao bloco familiar; pessoas solteiras 

receberiam os dois blocos. A justificativa seria que o pagamento do valor aos indivíduos, 

independente dec eles terem ou não relação de convivência com outros, desmereceria as 

pessoas solitárias, que arcam com mais despesas. 66 

Esses autores consideram que os valores seriam estabelecidos de forma 

diferenciada do seguinte modo: um indivíduo sozinho receberia 2X; um casal: 2X(referente a 

cada indivíduo) mais X (referente à família); uma unidade familiar de 3 pessoas: 3X(por 

pessoa) mais X (referente ao bloco familiar). Já se os valores forem pagos com considerações 

meramente individuais, poderíamos dizer que todos receberiam Y, que é igual a 2X, ou seja, 

um indivíduo só receberia Y(ou 2X); um casal: 2Y(ou 4X); uma unidade familiar de 3 pessoas: 

3Y(ou 6X).67 O direito de fruição individual faria com que as famílias recebessem muito mais 

que os indivíduos sozinhos, trazendo uma descompensação do sistema. 

Esse argumento é válido no denominado sistema de Renda de Cidadania Forte, na 

qual os valores concedidos são altos e englobam as demais prestações sociais, mas, no modelo 

adotado como parâmetro neste trabalho, o valor deve ser módico, necessário para asseverar 

que cada indivíduo desfrutará da riqueza social, recebendo o suficiente para seu direito 

fundamental à existência. Saúde, educação, lazer, seguros sociais, previdência são direitos que 

persistem e dos quais o Estado não pode se abster por ter reconhecido a renda cidadã. 
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Nessa moldura de renda cidadã, os indivíduos por si próprios devem fruir do 

direito, a não ser nos casos de incapacidade derivada da idade ou de limitações endógenas. 

Nessas hipóteses, o responsável deverá receber o benefício.  

1.4 Universalizar ou Focalizar. Por Que a Renda Cidadã Impõe a Primeira Escolha? 

Focalizar ou universalizar políticas públicas é um assunto que merece acurada 

reflexão, especialmente, quanto aos dispositivos constitucionais vigentes no país no qual ela 

será desenvolvida. Por isso, é imperioso destacar, empreender-se-á um exame acerca da 

constitucionalidade no Capítulo IV. Nesse ponto, a discussão residirá nos pressupostos ético-

filosóficos da RC, que justificam ser a universalidade característica intrínseca a essa política. 

A Renda de Cidadania é um direito dos cidadãos de desfrutarem das riquezas do 

local no qual nasceram ou residem. Não é uma ajuda aos pobres e estropiados, embora, como 

conseqüência, ajude aos menos favorecidos e contribua para o decréscimo da desigualdade. O 

ser a RC um direito assecuratório de cidadania permite a opção de determinada pessoa não se 

cadastrar para perceber o valor, pois está dentro da esfera da liberdade dela se recusar ao 

recebimento, mas não permite a segregação realizada pelo Estado, definindo quem deve ou 

não desfrutar desse direito. 

Mesmo ante esses argumentos, resta sibilando eternamente dois questionamentos: 

qual a vantagem para os cidadãos (ricos e pobres) dessa universalidade? Outorgar uma renda 

aos ricos não seria um desperdício de dinheiro público? Primeiramente, como já se disse, há a 

opção dos desinteressados no direito não se cadastrarem, afinal, trata-se de um direito, não de 

uma obrigação.  

As pessoas em situação de pobreza obtêm, sim, diversos ganhos com a 

universalidade dessa política de redistribuição de renda. Parijs apresenta três razões inter-

relacionadas. A taxa de resgate entre os pobres aumenta quando de uma ação universal, pois 
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os programas focalizados nunca conseguem atingir o alvo de forma perfeita e acabam 

excluindo pessoas necessitadas. Não há qualquer humilhação em receber um direito acessível 

a todos, diferentemente de quando se obtém um benefício reservado para os identificados 

como incapazes de prover a própria subsistência. Em terceiro lugar, um sistema de Renda de 

Cidadania 68 

Comparado a sistemas condicionados à verificação da situação financeira dos 
beneficiários que garantem o mesmo nível de renda mínima, este abre perspectivas 
reais para pessoas pobres que têm bons motivos para não assumir riscos. Isso 
significa remover um aspecto da armadilha do desemprego comumente associado a 
sistemas convencionais de benefícios. 69 

Quanto aos remediados, acredita-se ser possível fruir de vantagens financeiras, 

oriundas da Renda de Cidadania. Numa hipótese de a RC ser atribuído o valor de R$ 50,00, 

uma família de quatro pessoas teria um acréscimo de R$ 200,00 por mês, ou R$ 2400,00 ao 

ano, quantias estas que não são desprezíveis para a maioria das famílias. Quanto ao estrato 

realmente rico, a expectativa é que este nem se habilite ao recebimento, mas, caso o faça o 

lastro para o pagamento dos valores a ele não é o benefício financeiro próprio, mas o do 

restante da população. 

Somado a isso, há ainda que se considerar, especialmente dentro do contexto 

brasileiro, que diversos direitos sociais são executados de forma precária, justamente pelo fato 

de que mesmo se anunciando universais (saúde, educação, eg.) ,só os pobres deles se utilizam. 

No Brasil, os fatores de poder estão diretamente conectados as elites econômicas,70 por isso os 

serviços prestados pelo Estado de alcance desse estrato social são melhores.  

Os realmente muito ricos, provavelmente, não irão se importar com o direito à 
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renda cidadã, mas os remediados, sim. Após algum tempo, é possível que a constância no 

recebimento faça com que passem a contar com o valor dentro do orçamento familiar e 

qualquer atraso, irregularidade, ou ameaça de perda do direito mobilizem não só um 

incremento numérico de contemplados, mas também um contingente com maior força para 

influenciar nas decisões políticas. 

Quanto ao desperdício de dinheiro público, o que se pode dizer? Transferências de 

renda não são gastos líquidos, são re-alocações do poder aquisitivo. É inegável a necessidade 

de um montante maior de dinheiro para se financiar um programa universal, entretanto esses 

valores sairiam justamente dos ricos, pois mesmo o valor oriundo da RC sendo não-tributável, 

seriam eles, ainda que indiretamente, os financiadores do sistema.71  

Ademais, os gastos com fiscalização correspondem a algo em torno de 40% dos 

gastos totais com o programa e, quando se atingisse a universalidade, esses gastos decairiam 

vertiginosamente, pois o risco de fraudes é de modo considerável menor.72 A universalidade 

da Renda de Cidadania se sustenta na suposição de que:  

Ela constitui um novo direito cidadão que facilita a materialização dos demais 
direitos do homem e do cidadão, ao proporcionar os meios econômicos 
imprescindíveis para a independência e autonomia da pessoa que sem ela restam 
convertidos em meros desejos na maioria dos casos. Em realidade, é um novo direito 
burguês que permite a consecução, em uns casos, e a defesa em outros, dos 30 
artigos (direitos) estabelecidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos. A 
Renda Básica converter-se-ia no direito 31. 73 (livre tradução da autora) 

Enfim, é preciso ressaltar: a Renda de Cidadania pode ser instituída 

gradativamente de acordo com uma escala de recursos disponíveis, contemplando, ad inicium, 

os grupos em situação de maior vulnerabilidade social, mas sua abrangência universal lhe é 
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um pressuposto imanente. Em resumo, a universalidade da Renda de Cidadania se lastreia nos 

seguintes pilares: exige menos burocracia; reduz as fraudes; diminui os gastos com 

fiscalização; não estigmatiza o recebedor; cria e mantém um sentimento de coesão social; cria 

uma melhor igualdade social; favorece a autonomia de todos os cidadãos;74 tende a ser uma 

política mais bem executada e, mais que tudo, se reveste da aura de um verdadeiro direito. 

1.5 O Valor da Renda de Cidadania. 

Uma resposta à questão da viabilidade (da Renda de Cidadania) que faça sentido só 
poderá começar a ser dada se se especificar o valor no qual a renda básica deve ser 
fixada e estipular quais benefícios, se houver, ela deve substituir. De acordo com 
algumas especificações – por exemplo “extinguir todos os benefícios existentes e 
redistribuir as receitas correspondentes sob a forma de um benefício de valor baixo, 
igual para todos”  –, a resposta é trivialmente sim. Segundo outras especificações – 
por exemplo “manter todos os benefícios existentes e complementá-los com um 
benefício igual para todos os cidadãos em um valor suficiente para uma pessoa 
solteira viver confortavelmente” –, a resposta é obviamente não. Cada uma dessas 
propostas absurdas e extremas é às vezes igualada, por definição, à renda básica. 
Mas nenhuma, que eu saiba, foi proposta por alguém. Toda proposta séria encontra-
se em algum ponto entre elas. Portanto, a questão da viabilidade de uma proposta de 
renda básica deve ser analisada caso a caso.75 

De acordo com os princípios constitucionais, qualquer pessoa que detenha um 

capital, ou um bem, pode fruir dos lucros dele advind,o independente de exercer ou não um 

trabalho. Há pessoas ricas que vivem “de rendas”, alugando os imóveis herdados de sua 

família. A Renda de Cidadania, no modo como aqui exposto, não pretende dotar as pessoas da 

possibilidade de viverem perenemente apenas de sua fruição, mas possibilita aos pobres 

fruírem também dos lucros de um patrimônio, o patrimônio da sociedade na qual vivem e 

contribuíram para erguer.76 

 

                                                 
74 KILDAL, Nanna; e KUHNLE, Stein. The Principle of Universalism : traking a key Idea in the scandinavian 

welfare model. STANDING, Guy. Promoting Income Security as a Right: Europe and north America. Londres: 
Antem, p. 299. 

75 PARIJS, Philippe Van. Renda básica: renda mínima garantida para o século XXI?. In: Ética e Economia, , p. 
185. Disponível em: <www.scielo.br> Acesso em: 12.11.2004 

76 SUPLICY, Eduardo Matarazzo. Renda de Cidadania: a saída é pela porta. São Paulo: Editora Cortez, 2002, p. 
144. 



 

 

45 

A maior parte das propostas acredita dever o cálculo da quantia ser realizado com 

base no umbral da pobreza.77 No entanto, na falta de uma linha oficial de pobreza e indigência 

ou de capacidade técnica para arbitrar qual deveria ser o valor da Renda de Cidadania para 

influir positivamente no abastecimento das necessidades básicas a cada indivíduo, se atribuiu 

a quantia de R$ 50,00, por ser esse o valor pago pela União aos brasileiros estabelecidos no 

limite da indigência.78 Ora, a situação de miséria reflete-se quando os cidadãos não possuem 

condições de garantir nem mesmo a própria alimentação:(o governo brasileiro tentando 

erradicar tal situação arbitrou o valor de R$ 50,00 por família), aqui se está a defender o valor 

de R$ 50,00 por pessoa. Portanto, acredita-se ser esse valor, em tese, capaz de cooperar para 

que os indivíduos, pessoalmente, ou em conjunto com seu núcleo familiar, possam fruir uma 

melhoria de vida. Sabe-se não sê-lo o suficiente para suprir as necessidades básicas dos 

indivíduos com alimentação, saúde e educação como impõe a legislação (§2º do Art. 1º da Lei 

10.935/04). Mas, é bom destacar, a própria norma neste mesmo dispositivo também alude ao 

fato de que o valor deve ser arbitrado com base no desenvolvimento do país e nas 

necessidades orçamentárias, por isso o valor, no início, pode não ser exatamente o ideal.  

O patamar de R$ 50,00 se justifica como escolha também porque, de acordo com 

o pesquisador Marcelo Néri, a linha de miséria pode, em 2005, ser definida, a depender da 

região, entre R$ 45,00 e R$ 51,00.79 

Usar-se-á apenas um cálculo–hipótese base para lastrear as considerações. 

Considerando a população do país estimada no dia 5 de dezembro 2005, em 185.113.750 de 

                                                 
77 CARRO, Iñaki. Manual de Renta Básica. San Sebastian: Hirugarren, 2003, p. 108. 

78 CARTILHA DO BOLSA FAMÍLIA. Disponível em: www.fomezero.gov.br Acesso em: 25.07.05 

79 NERI, Marcelo. Miséria em Queda. Disponível em: 
<http://www3.fgv.br/ibrecps/queda_da_miseria/Apres_MiseriaEmQuedaFim> Acesso em; 10.12.05. 



 

 

46 

cidadãos brasileiros80, na conjectura de se arbitrar o direito a Renda de Cidadania a todos de 

uma só vez (o que não é a pretensão legal, pois a lei 10.835/04 determina implantação 

paulatina ao longo dos anos) no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais), a União gastaria, 

anualmente, um montante de R$ 111.068.250.000,00 (cento e onze bilhões, sessenta e oito 

milhões e duzentos e cinqüenta mil) por ano. É impossível dizer que seria um sistema barato, 

ninguém poderia pressupor sê-lo.  

Entretanto, avaliando que o Brasil já gastou 105 bilhões com juros e a previsão é 

terminar o ano pagando R$ 153,7 bilhões, o valor não parece tão exorbitante. Como se vê, o 

Brasil despendeu com juros o equivalente a 13 programas Fome Zero,81 ou R$ 44 bilhões a 

mais que o necessário para a implantação imediata da RC. 

As famílias já contempladas com o benefício não teriam qualquer prejuízo, pelo 

contrário, considerando-se o valor por núcleo familiar, ele tenderia a ser maior do que o 

hodiernamente concedido, pois, através dos repasses federais, o máximo do arbitrado pelo 

Bolsa Família é R$ 95,00 por núcleo familiar com filhos e R$ 45,00 para os em situação de 

maior vulnerabilidade social sem filhos. Já com a RC de R$ 50,00. Os núcleos familiares 

teriam o valor aumentado de acordo o numero de membros.  

Os casais receberiam, no mínimo, RS 100,00. Alguns estados e municípios 

incrementam esse valor e não precisariam deixar de fazê-lo, poderiam continuar 

contemplando as pessoas em situação de maior vulnerabilidade caso se mostrasse necessário, 

ou criar rendas de cidadania municipais e estaduais, ou investir mais recursos na 

implementação de outros direitos sociais. 
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Já se disse não ser este estudo uma analise econômica da Renda de Cidadania e 

que, em conseqüência, se prescindiria de intricados cálculos econômicos. No entanto, em 

vista da economista Lena Lavinas já ter empreendido diversas estimativas com base em 

diferentes valores e estratos de universalização, para verificar o total de gastos necessários e, 

principalmente, qual a hipótese que engendraria maiores modificações na pobreza e na 

desigualdade, faz-se necessário narrar suas conclusões. 

A economista visualiza as crianças e idosos como os grupos mais vulneráveis da 

população. Mas desvela como as pessoas acima de 65 anos já possuem benefícios específicos 

(aposentadoria, pensão por viuvez do cônjuge, Benefício de Prestação Continuada) e o 

número de crianças é cinco vezes superior ao de idosos, o impacto redistributivo a partir dos 

infantes é maior. Além disso, contempla o que ela denomina de Proposta Suplicy por ser ele o 

autor da proposta de RC na qual se impõe o início da universalização pelos setores mais 

necessitados da população. 82  

É preciso explicar alguns dados da metodologia usada pela autora: a) as 

estimativas realizadas tinham por base os dados da Pesquisa Nacional por Amostras de 

Domicílio – PNAD do ano de 2001; b) o salário mínimo de referência equivalia a R$ 180,00 e 

as hipóteses correspondem à metade, a um terço e a um sexto desse salário; c) lidava-se, à 

época,com um contingente de 54,4 milhões de crianças, entre 0 e 16 anos, e 10,2 milhões de 

pessoas idosas; d) a linha de pobreza é vista como a metade do salário mínimo vigente à 

época. 

Apresenta-se necessário também explicar a disposição da Tabela 1: a) a primeira 

coluna representa os decis de renda; b) a renda real é renda familiar per capita real por decis 

da distribuição; e, c) as colunas subseqüentes informam qual seria o acréscimo sob a renda 

                                                 
82 LAVINAS, Lena. Universalizando direitos In Observatório da Cidadania n.º 67, 2004, p. 67. Disponível em: 

<www.socialwatch.org/es/informeImpreso/pdfs/panorbrasileiroe2004_bra.pdf> Acesso em: 20.01.06 
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média de cada um dos grupos a partir da injeção dos valores expostos no título das colunas.83 

Além disso, para entender as conclusões da economista, é preciso apresentar ainda 

uma outra tabela, na qual se expõe o impacto sobre a pobreza e a desigualdade de cada uma 

das transferências hipotéticas. A partir dessas ilustrações, se torna possível visualizar qual o 

programa mais eficaz na redução da pobreza e da desigualdade com o menor custo para o 

erário e um benefício direto primeiramente a população mais vulnerável. Ambas as tabelas 

serão apresentadas na página a seguir. 

Tabela 1 – Impactos da imputação de renda por décimos da distribuição de renda 

familiar per capita média – Brasil 2001 

Decis de 

RFPC 

Renda real 

 

Crianças R$ 

90,00 

Crianças R$ 

60,00 

Crianças R$ 

30,00 

Suplicy 

R$ 30,00 

Idosos(as) R$ 

90,00 

Idosos(as) 

R$ 60,00 

1º  14,06  55,95 43,66 29,67 44,07 14,35 14,31 

2º  45,02 88,99 74,73 59,91 75,02 45,91 45,70 

3º 68,88 108,27 94,99 82,14 94,99 70,64 70,16 

4º 94,86 130,89 118,47 106,43 109,45 98,01 97,25 

5º 126,01 158,27 147,11 136,32 127,52 131,00 129,41 

6º 165,52 190,68 182,18 173,74 165,53 171,27 169,39 

7º 214,71 239,46 230,71 222,48 214,73 225,77 222,38 

8º 299,83 321,56 314,10 306,85 299,88 308,04 304,63 

9º 470,56 490,16 483,45 476,91 470,70 478,53 475,72 

10º 1.407,32 1.423,35 1.417,92 1.412,59 1.407,86 1.416,00 1.413,00 

Fonte: Lena Lavinas84 

                                                 
83 LAVINAS, Lena. Universalizando direitos In Observatório da Cidadania n.º 67, 2004, p. 70-1 Disponível em: 

<www.socialwatch.org/es/informeImpreso/pdfs/panorbrasileiroe2004_bra.pdf> Acesso em: 20.01.06 

84 LAVINAS, Lena. Universalizando direitos In Observatório da Cidadania n.º 67, 2004, p. 72 Disponível em: 
<www.socialwatch.org/es/informeImpreso/pdfs/panorbrasileiroe2004_bra.pdf> Acesso em: 20.01.06. 
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De acordo com o demonstrado na tabela a seguir, ela conclui que: a) contemplar 

as pessoas idosas tem efeito quase nulo no incremento da renda dos decis mais pobres; b) a 

Proposta Suplicy registra o melhor desempenho quando considerado o menor valor do 

benefício (R$ 30,00) com aumento da renda média dos decis inferiores (do primeiro ao 

quarto); c) as hipóteses de se atribuir o valor por cada criança também obtém sucesso.85  

Tabela 2 – Impactos sobre a Pobreza e a Desigualdade das Transferências 

Hipoteticamente Realizadas. 

Pessoas que sairiam 

da Pobreza. 

Redução da 

Desigualdade 

Mensurada pelo 

Índice de Gini. 

Proporção da renda 

das Pessoas mais 

Pobres comparada 

com as 20% mais 

ricas. 

 

 

 

Distribuições 

N.º de pobres : 

50.800.000 

Índice de Gini real: 

0,587 

Proporção Real: 

3,1% 

Crianças (R$ 90,00) 27.415.927 0,516 7,6% 

Crianças (R$ 60,00) 16.415.927 0,537 6,2% 

Crianças (R$ 30,00) 7.576.437 0,561 4,7% 

Suplicy (R$ 30,00) 18.580.474 0,546 6,3% 

Idosos (R$ 90,00) 1.901.419 0,583 3,2% 

                                                 
85 LAVINAS, Lena. Universalizando direitos In Observatório da Cidadania n.º 67, 2004, p. 73 Disponível em: 

<www.socialwatch.org/es/informeImpreso/pdfs/panorbrasileiroe2004_bra.pdf> Acesso em: 20.01.06. 
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Idosos (R$ 60,00) 1.603.127 0,584 3,2% 

Fonte: Lena Lavinas86 

Dentre todas as simulações bem sucedidas, ela opta pela concessão de R$ 60,00 

mensais a cada criança brasileira. Para justificar sua opção, aduz: a) a renda imputada tem 

impacto proporcionalmente maior nos decis inferiores, em particular no primeiro, vis-à-vis os 

demais; b) apesar de a proposta Suplicy ser a que, com menor valor, retiraria mais pessoas da 

pobreza, ela necessitaria de um grande gasto com fiscalização e estaria em descompasso com 

a incondicionalidade da RC; c) se reduziria a pobreza em 1/3; d) permitiria que a renda dos 

20% mais pobres dobrasse vis-à-vis os 20% mais ricos; e) contribui diretamente para reduzir 

o custo de oportunidade do trabalho infantil; f) como permite ainda desmercantilizar parte dos 

custos importantes assumidos pelas famílias brasileiras, notadamente as mais pobres, na 

educação dos seus filhos e filhas;e g) geraria um mecanismo automático de expansão da 

cobertura, pois, a cada ano, se incorporariam crianças e jovens que nasceram no ano fiscal de 

referência. 

O modo de financiamento do sistema é um dos assuntos que exorbitam a análise 

pretendida. Portanto, destaca-se aqui apenas a proposta de Eduardo Suplicy advogada pela 

substituição do Fundo de Combate a Pobreza, o qual subsídia o Bolsa Família e tem vigência 

temporária até 2010, pelo Fundo Brasil de Cidadania o qual será formado por “10% da 

participação acionária da União nas empresas públicas, 50% dos royalties decorrentes da 

exploração dos recursos naturais, 50% dos recursos provenientes das concessões de obras e 

serviços públicos, 50% dos alúgueis de imóveis pertencetes à União e outros ativos e 

doações.”87 A criação desse Fundo financiador está em tramitação no Senado Federal através 

                                                 
86 LAVINAS, Lena. Universalizando direitos In Observatório da Cidadania n.º 67, 2004, p. 72-3 Disponível em: 

<www.socialwatch.org/es/informeImpreso/pdfs/panorbrasileiroe2004_bra.pdf> Acesso em: 20.01.06 

87 SUPLICY, Eduardo Matarazzo. Renda Básica de Cidadania: a resposta dada pelo vento. Porto Alegre: L&PM, 
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do Projeto de Lei 82/99.88 

1.6 Com a Renda de Cidadania Persiste o Risco da Configuração da Armadilha do 

Desemprego?  

A “armadilha do desemprego” é uma situação bem específica, ocasionada pelo 

fato de certas pessoas, ao receberem benefícios monetários do governo, serem desestimuladas 

à prestação de um trabalho, pois tal opção por trabalhar ensejaria a perda do beneficio. Dito 

de outra forma, quando o Estado garante o desfrute de um determinado valor apenas àquelas 

pessoas que não estão a trabalhar ou que estão recebendo um determinado valor por seu 

trabalho, que as coloca num patamar incompatível com suas necessidades para uma vida 

digna, acaba por condicionar que a assunção a um emprego ou a melhoria do salário irá 

implicar a perda do benefício. Isso faz como que o indivíduo não se sinta estimulado a buscar 

um trabalho, ou até repila uma promoção, pois o benefício estatal é mais seguro que ambos.89  

Por outro lado, o próprio empregador tem a escusa de que, ao remunerar melhor 

seu funcionário, ele perderia o benefício estatal, que é perpétuo, enquanto o emprego ofertado 

por ele (na iniciativa privada) está sujeito às condições do mercado e mesmo contra sua 

vontade ele pode precisar demitir uma parcela de seus funcionários. Como se vê, a armadilha 

do desemprego se faz presente nos sistemas de transferência de renda, conectados a situação 

financeira ou empregatícia do beneficiário. Objetar que, para se solucionar tal imbróglio, seria 

interessante estipular um interregno, durante o qual as pessoas poderiam desfrutar do 

benefício estatal e, findo este, nada mais se receberia, seria desconsiderar que tal pessoa pode 

não ter alçado um melhor emprego ou remuneração ou não ter aderido a um trabalho, por 

                                                                                                                                                         
2006, p. 103. 

88 Disponível em: < http://www1.senado.gov.br/eduardosuplicy/frm_vidaparlamentar.htm> Acesso em: 25.03.06 

89 CARRO, Iñaki. Manual de Renta Básica. Ed. San Sebastian: Hirugarren, 2003, p. 34. 
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fatores exógenos alheios ao seu querer. 

O argumento de que, pelo simples fato de receber uma modesta renda a título 

perpétuo as pessoas desistiriam de trabalhar, não resiste às mais simples análises. A 

diversidade humana torna uma resposta peremptória acerca da quantidade de pessoas, que 

continuariam ativa e das que largariam suas atividades profissionais impossível. No entanto, 

tendo-se em apreço a estipulação de uma renda modesta capaz de suprir meramente as 

necessidades básicas, não parece lógico supor a criação de um cabedal de desocupados.  

A inquietação parece ser fruto de um preconceito social com os mais pobres, os 

quais, segundo essa crença, acostumados à pobreza se conformariam a viver com pouco e 

nada mais fariam. É possível a existência de algumas pessoas conformadas apenas com a 

Renda de Cidadania, como o é, com qualquer outro programa de renda mínima, ou mesmo 

com a mera renda da mendicância. A pobreza prolongada causa efeitos nefastos que pouco 

tem a ver com a desídia, como prenuncia o senso popular,90 mas não cabe aqui uma análise 

dos motivos sociais e psicológicos subjacentes a esse tipo de comportamento. 

Parece, no entanto, possível destacar que a maior parte das pessoas não tolera a 

inatividade prolongada e está sempre a querer mais do que tem (mesmo trabalhadores bem 

remunerados costumam prestar horas extras, e.g.). 91  Por outro lado, como a Renda de 

Cidadania se propõe a ser instituída de modo gradativo, os casos de inércia podem ir sendo 

resolvidos através de diversos estímulos, seja através da exigência de atendimento as 

condicionalidades, seja através de apoio psicossocial.  

As constatações acima podem sugestionar ser a Renda de Cidadania a melhor 

                                                 
90 SEN, Amartya. Desigualdade Reexaminada. Tradução e Apresentação: Ricardo Doninelli. Rio de Janeiro: 

Record, 2001, p. 96. 

91 PALLEJÁ, Rafael Pinila. La Renta Básica de Ciudadanía: una propuesta clave para la renovación Del estado 
Del bienestar. Barcelona: Icaria, 2004. p. 106-107 
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opção, pois não seria temerário a ninguém se afiliar a um trabalho ou obter uma melhora de 

salários já que o direito a renda cidadã não é condicionado à aferição da situação trabalhista 

ou financeira dos indivíduos. 

Por isso, Parijs92 acredita ser a Renda de Cidadania um estímulo ao trabalho à 

medida em que os trabalhadores têm a certeza de que não precisarão dela abdicar. Além do 

que, aos mais pobres, será dada a chance de se alimentar melhor; a outros, a oportunidade de 

se vestir adequadamente e, assim, mostrar melhor aparência para a busca do emprego, ou seja, 

a Renda de Cidadania fornece, em diversos casos, a possibilidade de o indivíduo se postar na 

sociedade com a fronte erguida e dotado de um sentimento maior de dignidade. 

1.7 O Não-Constragimento Circunda a Teoria da Renda de Cidadania. 

A Renda de Cidadania, em sua universalidade, pressupõe a desvinculação de 

qualquer tipo de aferição acerca da situação financeira dos indivíduos. Tal impedimento não 

se lastreia apenas em afastar a armadilha do desemprego, mas também na concepção de que, 

indagar sobre os rendimentos, os gastos familiares, a composição do núcleo familiar e outras 

informações necessárias nos sistemas de renda mínima tradicional, é um constrangimento e, 

como tal, uma afronta a dignidade e à liberdade dos indivíduos.93   

Ignorar-se-á, neste ponto, as discussões acerca da polissemia do termo princípio 

para a ciência jurídica.94 O tratamento aqui concedido ao tema, se lastreia na concepção de 

princípios jurídicos como princípios positivos do direito, extraídos do interior do 

                                                 
92 PARIJS, Philippe Van. Renda básica: renda mínima garantida para o século XXI?. In: Ética e Economia, , p. 

185. Disponível em: <www.scielo.br> Acesso em: 12.11.2004. 

93 FERNÁNDEZ, José Iglesias. La Cultura de las Rentas Básicas: historia de um concepto. Barcelona: Vírus, 
2004. 

94 ESPÍNOLA, Ruy Samuel. Conceito de Princípios Constitucionais. São Paulo: RT, 1999, p. 55. 
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ordenamento.95 A dignidade da pessoa humana é um princípio que prescinde de uma análise 

dos meandros do ordenamento, pois está enunciado e anunciado já entre os fundamentos da 

República brasileira. As normas-princípio referentes à dignidade da pessoa humana são as de 

maior grau de fundamentalidade no ordenamento, em conseqüência, “a elas devem 

corresponder as modalidades de eficácia jurídica mais consistente”.96 

Assim, o poder público ao instituir uma política tendente a concretizar direitos 

sociais, os quais têm seu esteio de fundamentalidade na Constituição e se lastreiam, em última 

análise, na própria dignidade dos indíviduos, resta impedido de atitudes atentatórias a esse 

princípio maior. Caso se possa reconhecer a investigação acerca da vida financeira e familiar 

dos indivíduos um acinte a este direito tal conduta é, sem dúvida, inconstitucional. Poder-se-ia 

argumentar, que ricos ou pobres, todos têm suas finanças controladas pelo Estado através da 

Declaração Anual do Imposto de Renda, na qual se assumem todos os rendimentos percebidos, 

bem como os gastos familiares ou da similar declaração de isenção. 

No entanto, o cerne da questão é que a verificação realizada através do imposto de 

renda abarca todos os brasileiros, já na aferição das políticas de rendimento mínimo a 

pesquisa se resume à população pobre, principal interessada e, por força legal  (Art. 2º da lei 

10836/04), única habilitada a participar deste tipo de programa. Portanto, o constrangimento 

não reside limitadamente na verificação da condição financeira, ele se expressa na 

necessidade de comprovar-se como alguém incapaz de sustentar a si (ou a sua família) por 

meios próprios. Isso gera um sentimento de fracasso e humilhação ao indivíduo que passa a 

ser visto por si e pelos demais como alguém necessitado de ajuda. Inclusive, esse tipo de 

sentimento faz com que pessoas pobres não se habilitem ao recebimento do benefício, por 

                                                 
95 ESPÍNOLA, Ruy Samuel. Conceito de Princípios Constitucionais. São Paulo: RT, 1999, p. 58 

96 FONSECA, Ana M. M.O Debate sobre Família e a Política de Renda Mínima. São Paulo, Cortez, 2001, 25p. 
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preferirem ter a impressão de que, mesmo com parcos recursos, podem arcar-se sem a 

dependência do Estado. A insígnia do fracasso é algo que nenhum ser humano quer carregar e 

que o Estado não pode legitimar com sua conduta, por incidir, assim, em desrespeito à 

dignidade humana. 

Não restam dúvidas de que todos os órgãos, funções e atividades estatais encontram-
se vinculados ao princípio da dignidade da pessoa humana, impondo-se-lhes um 
dever de respeito e proteção, que se exprime tanto na obrigação por parte do Estado 
de abster-se de ingerência na esfera individual que sejam contrárias à dignidade 
pessoal, quanto no dever de protegê-las (a dignidade pessoal de todos os indivíduos) 
contra agressões oriundas de terceiros, seja qual for à procedência.97 

Verifica-se que assiste razão a Parijs e Fernandez em defender a concessão da 

Renda de Cidadania desvinculada da mensuração da condição financeira do beneficiário, pois, 

dessa forma a distribuição de pecúnia se demonstra realmente um direito cidadão ao 

considerar em sua política as necessidades materiais e imateriais das pessoas, atentando para o 

necessário respeito à dignidade de cada um. No entanto, como ela só pode ser implantada 

gradativamente, parece que esse requisito só pode ser efetivado completamente na última 

etapa de implantação. 

Vistos os pressupostos basilares de Renda de Cidadania é preciso perscrutar 

acerca dos princípios de justiça conectados a esses pressupostos para verificar se há 

adequação deles ao contexto brasileiro.  

                                                 
97 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais: na Constituição Federal de 

1988. 2ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002, p. 88. 
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2.0 O DIREITO A RENDA CIDADÃ E OS PRINCÍPIOS DE JUSTIÇA. 

 

 

 

 

 

2.1 A Justificação e a Repartição da Renda de Cidadania: o Efeitos Brinde e Segurança 

Geram Justificação Pública.  

As incertezas da sociedade atual, a escassez de postos de trabalho (muitos deles 

extintos pela expansão da tecnologia), a volatilidade da economia, dentre outros fatores, têm 

gerado um sentimento de insegurança experimentado pelas camadas sociais mais diversas.1 

Pode-se objetar desde as grandes navegações, a existência de um comércio mundial para se 

negar a originalidade do fenômeno da globalização, mas é incontestável que os avanços 

tecnológicos e a expansão das empresas multinacionais, dentre outros fatores, engendram, 

contemporaneamente, um novo tipo de capitalismo, no qual a inserção social se torna ainda 

mais melindrosa.2 De acordo com a OIT, ao menos 700 milhões de pessoas em todo o mundo 

estão desempregadas ou subempregadas. 3  

 

                                                 
1 RAWLS, John. Justiça como Eqüidade: uma reformulação. Tradução Cláudia Berliner. São Paulo: Martins 

Fontes, 2003, p. 36-37. 

2 KEIL, Ivete, ALBUQUERQUE, Paulo, VIOLA, Sólon (orgs.). Direitos Humanos: alternativas de justiça social 
na América Latina.São Leopoldo: Unisinos, 2002, p. 88. 

3 Disponível em: <www.oit.org>  Acesso em 25.07.05  
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A nova ordem mundial deixa sobrar um incômodo contingente de trabalhadores sem 
trabalho, abrindo a arena da competitividade na qual ‘há, a todo custo, que se vencer 
o outro, esmagando-o para tomar seu lugar. Esse movimento marca a exacerbação 
dos individualismos: na vida econômica, na ordem política, na ordem dos territórios, 
na relação social e afetiva, produzindo subjetividades muito perversas e eticamente 
fracassadas. Pelo fato de não se ter trabalho numa sociedade salarial (na qual o 
universo de referência identitário é o trabalho), a extrema competitividade, o 
abandono do compromisso ético-político, tanto no campo material quanto simbólico 
tem implicações extremamente importantes. Os comportamentos de inclusão e 
exclusão social são cada vez mais interiorizados pelos próprios sujeitos e tornados 
inquestionáveis.4 

A insegurança experimentada pelos cidadãos reflete diretamente no senso de 

justiça da população e esse é essencial para extrair um princípio aceitável por dada sociedade, 

pois uma teoria de justiça não pode ser tão somente algo formado por um cabedal de filósofos 

e pensadores do direito, ela necessita de uma justificação pública. Essa justificação é uma dos 

pressupostos da justiça como eqüidade de Rawls. De acordo com seus escritos, a concepção 

pública de justiça estabelece um lastro através do qual os cidadãos legitimam uns para os 

outros seus juízos políticos.5  

Logicamente, não se pretende um ajuste completo acerca de toda e qualquer 

questão política, mas a minoração dos desacordos e, para isso, é forçoso, ao menos, 

concordância sobre dois aspectos básicos, os princípios fundamentais da estrutura de governo 

e as liberdades básicas. 6  “Enquanto houver um acordo firme sobre os elementos 

constitucionais essenciais, mantém-se a expectativa de que a cooperação política entre 

cidadãos livres e iguais possa perdurar. Um dos objetivos da justificação pública é certamente 

o de preservar as condições de uma cooperação social efetiva e democrática.”7  

                                                 
4 KEIL, Ivete, ALBUQUERQUE, Paulo, VIOLA, Sólon (orgs.). Direitos Humanos: alternativas de justiça social 

na América Latina. São Leopoldo: Unisinos, 2002, p. 91. 

5 RAWLS, John. Justiça como Eqüidade: uma reformulação. Tradução Cláudia Berliner. São Paulo: Martins 
Fontes, 2003, p. 38. 

6 RAWLS, John. Justiça como Eqüidade: uma reformulação. Tradução Cláudia Berliner. São Paulo: Martins 
Fontes, 2003, p. 39. 

7 RAWLS, John. Justiça como Eqüidade: uma reformulação. Tradução Cláudia Berliner. São Paulo: Martins 
Fontes, 2003, p.39. 
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Antes de prosseguir, é preciso estabelecer os limites de nossa investigação. A 

teoria de Rawls lida com as estruturas básicas da sociedade, portanto não analisa um ou outro 

direito fundamental específico. Ela se detém em formar uma “concepção política a ser 

aplicada à estrutura das instituições políticas e sociais.”8  O intuito aqui delineado não é 

discutir a teoria rawlsiana como um todo ou fazer uma tese sobre sua aplicação ou não à 

sociedade brasileira contemporânea. Pretende-se apenas discutir, neste e nos pontos a seguir, a 

partir da revisão de sua teoria expressa na obra Justiça como Eqüidade: uma reformulação, 

como os princípios de justiça por ele adotados podem contribuir (positivamente ou não) para a 

teorização a respeito do direito à Renda de Cidadania. 

Dito isso, parece importante submeter o direito à renda de cidadania ao imperativo 

da aceitação pública. Ainda que essa aceitação social represente apenas uma parcela das 

considerações a serem levadas a cabo para se verificar a adequação da RC à realidade local. 

Talvez uma das melhores palavras para definir a sociedade contemporânea seja 

diversidade. As características econômicas, sociais, culturais, presentes em cada local e as 

idiossincrasias dos indivíduos formam uma sociedade bastante complexa. A coexistência dos 

diferentes de forma mais igualitária possível é o intuito da teoria de Rawls ao lidar todo o 

tempo com um chamado pluralismo razoável. Na impossibilidade de se estudar em todas as 

nuances sociais e pessoais dos cidadãos de dado local, é preciso questionar “quais são as 

diversidades significativas neste contexto?”
 9 antes de prosseguir qualquer análise. 

Sendo a Renda de Cidadania um direito ao recebimento de pecúnia cedida pelo 

Estado a todas as classes econômicas, resta claro que o importante a esse estudo é dividir as 

                                                 
8 RAWLS, John. Justiça como Eqüidade: uma reformulação. Tradução Cláudia Berliner. São Paulo: Martins 

Fontes, 2003, p. 17. 

9 SEN, Amartya. Desigualdade Reexaminada. Tradução e Apresentação: Ricardo Doninelli. Rio de Janeiro: 
Record, 2001, p. 185. 
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pessoas de acordo com a classe econômica na qual estão insertas. Para isso, três conceitos 

serão utilizados: ricos, remediados e pobres. Os ricos correspondem às classes A e B, os 

remediados à classe C e os pobres, à D e E. 

Quanto à classe pobre, é presumível uma aceitação de um programa de 

distribuição de renda direta, pois o benefício é essencial à manutenção dos mesmos em 

melhores condições. Ademais, a Renda de Cidadania, por ser universal, os exime do estigma 

(pessoal e social) de “pobres coitados” sustentados pelo Estado, porém esse ponto será 

detalhado quando da discussão acerca da Renda de Cidadania e dignidade. Por isso, em 

seqüência, se terá a preocupação de demonstrar como a Renda de Cidadania pode gerar o 

chamado efeito brinde e disseminar bem-estar aos ricos e remediados.  

Após o desenvolvimento das teorias humanistas ao longo dos séculos, autores 

como Amartya Sen crêem ser insustentável se advogar uma plausibilidade geral para uma 

teoria ética, sem que essa trate, em algum nível, os cidadãos de modo igualitário.10  É com 

pesar que se constata a proliferação de teorias nas quais não apenas se admite o privilégio de 

alguns, mas se vai além, se defende a iniqüidade dos não-contemplados:  

Se a pobreza se deve principalmente ao comportamento dos pobres antes do que as 
barreiras sociais, então é o comportamento que deve mudar, mais do que a sociedade. 
E é preciso antes de tudo desencorajar a gravidez ilegítima e elevar o nível de 
trabalho. A melhor resposta à pobreza não é subvencionar as pessoas ou abandoná-
las: é dirigir sua vida.11  

O principio de base aqui é dizer que, sim, é justo ser intolerante com os sem teto nas 
ruas.12  

Muitas pessoas se inclinam a pensar que os criminosos são pessoas oriundas dos 
bairros ruins da cidade. Têm razão no sentido de que é messes bairros que residem 
de maneira desproporcional pessoas de baixa capacidade cognitiva.13 

                                                 
10 SEN, Amartya. Desigualdade Reexaminada. Tradução e Apresentação: Ricardo Doninelli. Rio de Janeiro: 

Record, 2001, p. 33. 

11 MEAD, Lawreance apud WACQUANT, Loic. As Prisões da Miséria. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001, 48. 

12 BLAIR, Tony apud WACQUANT, Loic. As Prisões da Miséria. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001, 51. 

13 BUSH, George. WACQUANT, Loic. As Prisões da Miséria. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001, 38. 
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Tais concepções levam  deslegitimação de políticas sociais de combate à pobreza 

e a desigualdade. Trata-se do que se chamará aqui de egoísmo imediatista da sociedade 

contemporânea. A descrença num futuro melhor, a desconfiança com as instituições, o 

desespero ante as dificuldades infindáveis, sentimentos esses especialmente presentes no 

imaginário dos brasileiros têm levado a` 

à legitimação social de políticas egoísticas em nada focadas na igualdade e na 

aceitação de seus argumentos teóricos. Apenas quando pobres, remediados e ricos, são 

capazes de se sentir parte de uma sociedade estável na qual podem desenvolver-se e sonhar 

sem medo nela tende a existir maior estabilidade social.14  A garantia de uma vida com 

qualidade é fator redutor de insurgências sociais em todas as classes, porque o desejo pela 

existência de um panorama no qual se mostre viável almejar (e buscar) a felicidade é uma 

característica humana.  

A Renda de Cidadania, ao semear um valor constante todos os meses às três 

classes, contribui para essa sensação de estabilidade. No entanto, pode-se argumentar que uma 

política de distribuição de renda focalizada nos pobres também teria o mesmo efeito sobre os 

ricos e remediados, pois estes não precisam de tais valores. Por isso, o intuito, neste ponto, é 

analisar se há razão, a partir dos anseios das duas classes mais abastadas, para se defender 

uma política universal. 

Pode parecer à primeira vista que aos ricos a concessão direta do valor só lhes 

serviria caso restasse provado ser a distribuição universal a melhor forma de contribuir para o 

fim da pobreza, mas há um fator psicológico a ser considerado: os ricos (e os remediados) 

consideram-se pagadores de impostos em demasia ao Estado e, como não se vêem como 

beneficiários da rede social outorgada por este (têm plano de saúde, escola particular para a 

                                                 
14 BUJAN , Javier Alejandro. Elementos de Criminología en la Realidade Social – una Contribuición  a la 

Sociología Jurídico-Penal., Buenos Aires: Ábaco de Rodolfo Depalma, p. 158 e ss. 
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prole, etc.), sentem como que um grande peso sob suas costas, pois nada recebem e muito 

doam. Assim, ainda que a Renda de Cidadania não fizesse diferença em termos de majoração 

de rendimentos, teria o efeito psicológico de os fazer se sentir incluídos na proteção estatal, ou 

mesmo a lhes outorgar uma satisfação por imaginar estar o Estado finalmente lhes dando algo. 

O efeito do recebimento desse direito seria como de um brinde dado em uma loja 

de departamentos: o consumidor sabe que, de um modo ou de outro, acaba pagando por ele e 

talvez, ele nem lhe sirva tanto, mas, ao recebê-lo, tem uma sensação instantânea de satisfação. 

Ou, para os realmente abastados, seria como se um/a comprador/a da Daslu se ressentisse com 

a vendedora por não ter recebido um chaveiro de brinde. Em termos monetários, não lhe faria 

qualquer diferença, mas, uma vez que ele/a já gasta tanto, vê como justo receber algum 

benefício ainda que ilusório. 

Em relação aos remediados, há ainda outros argumentos a serem trazidos à baila. 

Recorrer-se-á a uma situação hipotética para o demonstrar. Como foi dito, os cidadãos 

contemporâneos estão impregnados por um sentimento de angústia derivado das incertezas do 

mercado, que os coloca em constante dúvida quanto a um futuro sereno. 

Uma família brasileira típica, composta por quatros pessoas, com renda familiar 

de R$ 1.000,00 está longe de ser considerada pobre para os padrões oficiais, pois de acordo 

com o Ministério do Desenvolvimento Social, as famílias com renda per capita menor que R$ 

100,00 são habilitáveis para se cadastrar nos programas de transferência de renda. No entanto, 

essa família precisará se esforçar muito para manter, com esse patamar de rendimento todas as 

necessidades (educação, saúde, alimentação moradia, transporte, lazer...) dos seus membros 

através dos meios privados (plano de saúde, escola particular, etc.). Além disso, sendo os 

provedores dos recursos financeiros trabalhadores da iniciativa privada, conviverão, dia a dia 

consternados ante o crescente desemprego, as mudanças da economia, que afetam, 

diretamente, suas vidas sem que eles tenham qualquer tipo de controle e as já referidas 
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apreensões típicas da sociedade contemporânea.15  

Essa eterna aflição faz com que essas pessoas, ao se depararem com programas 

sociais focalizados, tendam a sentir-se injustiçadas, abandonadas pelo Poder Público. Não se 

trata exatamente de uma compreensão egoística, não se subsume a um simplório não-

reconhecimento do grave problema da pobreza no país, mas de se deparar com uma questão 

bastante humana: o sentir-se preterido. Ora, essa família pode reconhecer a pobreza, se 

compadecer dela, mas, ainda assim, se sentir desprezada por notar-se também como 

merecedora e necessitada dos préstimos do Estado.  

Se, por um lado, os programas focalizados de transferência direta de renda, ao 

outorgarem o direito de apenas uma parcela da população obter aumento da renda, algo que a 

maioria almeja, não parece ser o tipo de programa que poderia contar com a tal justificação 

pública. Por outro lado, “uma eqüidade distributiva completa é surpreendentemente desigual. 

Ela se baseia na hipótese de que todas as estruturas necessárias de todas as pessoas são 

parecidas. Tal hipótese é falsa”.16  

Portanto, RC não pressupõe uma sociedade comunista e embora alguns autores a 

vislumbrem como um passo em direção ao socialismo,17 ela não é necessariamente uma etapa 

para sua assunção. Parijis a vê como a possibilidade de o capitalismo utilizar concepções do 

socialismo que lhe podem ser úteis.18 O direito a renda cidadã pode ser compatível tanto com 

o sistema capitalista, quanto com o comunista e o socialista, mas é aqui pensado sob a 

                                                 
15 FARIA, José Eduardo.  O Direito na Economia Globalizada. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 25-30. 

16 HELLER, Agnes. Além da Justiça. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1998, p. 250. 

17 FERNÁNDEZ, José Iglesias. La Cultura de las Rentas Básicas: historia de um concepto. Barcelona: Vírus, 
2004, p. 13. 

18 PARIJS, Philippe van. A Renda Básica: por que, como e quando nos países dos hemisférios norte e sul? In 
Econômica, vol. 4, n.1, pp 95-115, jun., 2002, p. 78. 
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perspectiva capitalista atual com a qual os teóricos têm de lidar.19 

Está-se a buscar não a equalização total das riquezas, mas uma distribuição menos 

desigual, uma repartição na qual o mais pobre cidadão tenha não só o mínimo necessário para 

viver, mas capacidade de buscar o suficiente para viver com liberdade,20 usar de seu livre-

arbítrio para direcionar sua vida e assim poder sentir-se incluído dignamente na sua nação. 

Logicamente, a Renda de Cidadania não é a panacéia para todos os males, sozinha 

é incapaz de reverter toda uma conjuntura política, social e econômica injusta. Ela é tão 

somente uma etapa. Friedman creditava ao programa de renda mínima por ele orquestrado o 

poder de excluir do Estado, paulatinamente, todas as demais obrigações sociais.21  

Além da Renda de Cidadania praticamente só ter em comum com essa proposta o 

fato de distribuir recursos de modo direto, esse jamais foi seu intuito. Fernandez chega a 

dividir a Renda de Cidadania em duas, uma seria representada pelo valor entregue 

diretamente aos nacionais de determinado país, a outra pelos recursos destinados ao custeio 

dos gastos sociais.22  

Afora melhor direcionar a riqueza da sociedade e, em conseqüência, ajudar a 

extinguir a pobreza, ela proporciona um sentimento de segurança ao conjunto dos indivíduos. 

Em quaisquer classes sociais, as pessoas passam a ter uma convicção: jamais lhes faltará o 

suficiente para viver. Ainda que amanhã lhes falte emprego, a empresa na qual trabalhem 

feche, seu negócio vá à bancarrota, um parente próximo adoeça e precise de seus cuidados 

                                                 
19 CARRO, Iñaki. Manual de Renta Básica. San Sebastian: Hirugarren, 2003, p. 44. 

20 SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade.  Tradução: Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia 
das Letras. 2000. pp. 31-2. 

21 FRIEDMAN, Milton. Capitalismo e Liberdade. Tradução: Luciana Carli. São Paulo: Artenova, 2000, 172p. 

22 FERNÁNDEZ, José Iglesias. La Cultura de las Rentas Básicas: historia de um concepto. Barcelona: Vírus, 
2004, p. 45.. 
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médicos, sempre, ante quaisquer intempéries, uma vida com dignidade lhes está reservada. Os 

cidadãos do Alaska têm tal certeza.23 

Essa possibilidade de segurança é algo almejado por considerável contingente. 

Uma análise rápida sob as condições de vida dos brasileiros nos dias atuais é capaz de atestar 

isso. Basta perscrutar acerca do boom dos concursos públicos, da corrida desenfreada por 

diplomas de bacharéis em direito, da proliferação dos cursos pré-concursos. Milhares de 

brasileiros estão largando a profissão que escolheram. Engenheiros, jornalistas, médicos, 

arquitetos, economistas abdicam da própria vocação em busca de um concurso, no qual 

tenham garantido um salário digno com estabilidade.24  

A capacidade de livre agente das pessoas é pré-requisito sine qua non para se 

medir o grau de liberdade do qual gozam os cidadãos radicados em determinada localidade.25 

A capacidade de agente não se perfaz com a mera ausência de escravidão ou com a existência 

de disposições legais nas quais se anunciem que todos são livres, iguais e podem fazer tudo 

que não estiver vedado em lei. É necessário “a expansão das capacidades das pessoas de levar 

o tipo de vida que elas valorizam”.26 O autor tende a usar exemplos conectados à pobreza para 

demonstrar a validade de suas considerações:  

uma criança a quem é negada a oportunidade de aprendizado escolar básico não é só 
destituída na juventude, mas desfavorecida por toda a vida (como alguém incapaz de 
certos atos básicos que dependem de leitura, escrita e aritmética). O adulto que não 
dispõe de tratamento médico para uma doença que o aflige não é só vítima de 
morbidez evitável e da morte possivelmente escapável, como também pode ter 
negada a liberdade para realizar várias coisas  - para si mesmo e para outros – que 

                                                 
23 GOLDSMITH, Scott. The Alaska Permanent Found Dividend: an experiment in wealth distribution., In 

STANDING, Guy. Promoting Income Security as a Right: Europe and north America. Londres: Antem, p. 552. 

24 DESEMPREGO DÁ FÔLEGO À INDÚSTRIA DO CONCURSO PÚBLICO. Disponível em: 
<www2.uol.com.br/aprendiz/guiadeempregos/primeiro/info/artigos_240604.htm#1> acesso em: 01.08.05. 

25 SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade.  Tradução: Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia 
das Letras. 2000, p. 18. 

26 SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade.  Tradução: Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia 
das Letras. 2000, 31-3. 
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ele pode desejar como ser humano responsável.27 
Além de milhares de brasileiros se enquadrarem na descrição acima, outros tantos 

que passariam ao largo dessas considerações, como o exemplo dos cidadãos remediados que 

abdicam da vocação e do talento pessoal em busca da estabilidade de um emprego público, 

não têm sua condição de agente assegurada. A perda ou a retração da capacidade de agente 

dessas pessoas poderia ser evitada caso lhes fosse dada a oportunidade de dispor de uma renda 

mensal assegurada eternamente e a certeza de que seus familiares e pessoas do seu apreço 

também disporiam de idêntico direito.  

Os altos salários de certos cargos públicos permaneceriam seduzindo um 

contingente considerável, mas, nesse caso, a condição de agente deles estaria sendo respeitada 

porque ante a possibilidade de seguir uma vocação ou receber um salário melhor, optaram, 

sem vício de consentimento pela majoração da renda. Por outro lado, aqueles que executam 

serviços públicos por falta de opção poderiam buscar alternativas.  

Apesar da justificação pública ser a sexta idéia fundamental de Rawls para uma 

sociedade bem ordenada, pois, para esse autor, é preciso residir nos cidadãos a noção de que 

“cada um coopera, política e socialmente, com os restantes em termos aceitos por todos como 

justos”,28 ao se colocar a situação a partir dessas alegorias, pode parecer um gasto muito alto 

de dinheiro público para um objetivo simplório. 

Por isso, é preciso se expor que esta é apenas umas das idéias que vem sendo 

analisadas ao longo do trabalho, para se definir, apenas ao final, se a universalidade da RC se 

configura como a melhor alternativa. 

A real justificação pública de um direito específico só poderia ser verificada a 

                                                 
27 SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade.  Tradução: Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia 

das Letras. 2000, P. 322. 

28 RAWLS, John. Justiça como Eqüidade: uma reformulação. Tradução Cláudia Berliner. São Paulo: Martins 
Fontes, 2003, p. 38. 
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partir de um teste empírico, no qual o direito fosse explicado a cada cidadão e, então, todos, 

de forma consciente, pudessem opinar. Mas, se o objetivo for ter uma idéia da recepção social, 

basta se recorrer ao Alaska (EUA), localidade na qual todos os cidadãos recebem anualmente 

um valor monetário proveniente do Estado e desvinculado de qualquer contraprestação. Lá há 

críticas ao programa, mas nenhum político que preze votos cogita o extinguir. “A maioria 

agora considera um suicídio político qualquer mudança de políticas que pudessem implicar 

um impacto adverso - seja hoje ou futuramente - no tamanho do FPD (Fundo de Dividendo 

Permanente).”29 (livre tradução da autora)  

2.2. Os princípios de justiça e a Renda de Cidadania: uma abordagem crítica. 

Os direitos humanos/fundamentais não se legitimam a partir de componentes 

metafísicos (direito natural, ordem divina), mas a partir de concepções históricas, que os 

erigiram como os padrões éticos racionalmente identificados, aos quais a sociedade deve 

submeter-se para garantir uma convivência pacífica entre seus membros.30  

É imperioso destacar: há uma confusão doutrinária acerca da diferenciação entre  

direitos humanos e fundamentais, aqui se utilizará a distinção que os compreende 

formalmente diferentes por força da localização jurídica na qual se encontram: os 

fundamentais são dispostos nas Constituições; os humanos, na Normativa Internacional.31 Na 

hipótese de esse estudo se deter em justificar a Renda de Cidadania em qualquer contexto 

social e geográfico, em erigi-la como standard mundial, seria necessária uma defesa da Renda 

de Cidadania como direito humano. Embora essa possa ser uma sustentação válida – se a 

                                                 
29 “Most now consider it political suicide to suggest any policy change that could possibly have and adverse 

impact today, or in future, on the size of PFD (Permanent Fund Dividend Programme(PFD)” GOLDSMITH, 
Scott. The Alaska Permanent Found Dividend: an experiment in wealth distribution., In STANDING, Guy. 
Promoting Income Security as a Right: Europe and north America. Londres: Antem, p. 552. 

30 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. 9ª ed. Rio de Janeiro: Campus, 1992, P. 27. 

31 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 3. ed. 
(ver., atual e ampl.), 2003, p. 33. 
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Renda de Cidadania é o direito dos indivíduos fruírem de uma quota-parte da riqueza estatal 

porque nacionais de um país o teriam e outros não? –, não é esse o intuito deste estudo. O 

objetivo é detectar se a renda cidadã estabelecida legalmente em 2004, no Brasil, se configura 

como um modo interessante de cooperar com a melhoria da situação de vida dos brasileiros. 

Por isso, se buscará submeter a proposta a análises lógicas que demonstrem (ou não) sua 

racionalidade no contexto local, especialmente com fulcro nas percepções de justiça  

distributiva. 

A Renda de Cidadania é assecuratória de uma existência humana digna dotada da 

possibilidade de cada um, de acordo com suas aptidões, convicções, capacidades de realizar 

escolhas, direcionar a própria vida. O debate em torno de sua instituição gira hoje em torno de 

três vértices: o dos países latino-americanos, o dos americanos do norte e o dos europeus. A 

apreciação realizada neste momento não tem por pretensão perscrutar sobre a legitimidade 

desse direito em qualquer realidade, mas ante a situação brasileira. É um erro crer na 

universalidade das teorias sócio-jurídico-filosóficas, elas têm de ser moldadas às realidades 

locais sob pena de não surtirem o efeito desejado.32  

Então, na Holanda, eg., poder-se-ia argüir a implantação da Renda de Cidadania 

imediatamente 33  com base no pressuposto de que lá não há pobreza intensa, nem a 

desigualdade é tão profunda. Em verdade, esse país possui um dos menores índices de 

desigualdade do mundo. De acordo com o Índice de Gini, segundo o qual é absoluta a 

igualdade em 0 (zero) e a desigualdade em 1 (um), o índice holandês gira em torno de 0,29.34  

                                                 
32KRELL, Andréas J. Direitos Sociais e Controle Judicial no Brasil e na Alemanha:  

os Descaminhos de um Direito Constitucional "Comparado". São Paulo: Safe, 2002, p. 18. 

33 PARIJS, Philippe van. A Renda Básica: por que, como e quando nos países dos hemisférios norte e sul? In 
Econômica, vol. 4, n.1, jun., 2002, p. 84. 

34 BARROS, Ricardo Paes; HENRIQUES, Ricardo; MENDONÇA, Rosane. A Estabilidade Inaceitável: 
Desigualdade e Pobreza no Brasil. Rio de Janeiro: Ipea, 2001, p.17. 
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As boas condições de vida da Holanda, fazem supor que os cidadãos holandeses, 

indistintamente, têm acesso às pressupostos estabelecidos por Rawls, para embasar a justiça 

como eqüidade, ou seja, desfrutam de liberdades básicas e têm igualdade eqüitativa de 

oportunidades.35  

Ao se impor a renda cidadã, só se estaria ratificando a existência das 

desigualdades permissíveis,36 as quais são indissociáveis da sociedade capitalista que convive 

com a diferença de renda e com o pluralismo. Ademais, a desigualdade se perfaz mesmo na 

mais justa das sociedades, pois talentos naturais, fatores fortuitos (ser afetado por doença ou 

acidentes) podem ser determinantes para a vida das pessoas e vicejar desigualdades mesmo na 

mais igualitária sociedade imaginada.37  

A riqueza não é identicamente dividida e, não sendo a Renda de Cidadania uma 

proposta comunista, ela não compele ao Estado o subsídio de uma sociedade na qual todos 

tenham exatamente a mesma quantidade de bens, ela apenas estabelece uma renda mínima 

eqüinânime acessível a todos. Se alguém se achar rico o suficiente para dela abdicar, não 

precisa se cadastrar. Se outro pretende juntar os valores ganhos para ampliar seu negócio, que 

o faça. Se outro está desempregado e precisa do dinheiro para alimentar a família, que compre 

o alimento. A todos em igual quantia; a cada um, o uso que lhes aprouver e os acréscimos que 

conseguir em virtude de seus talentos e iniciativa.  

A questão é saber se, diante das peculiaridades do capitalismo brasileiro a Renda 

de Cidadania encontra suporte teórico para se tornar válida. É preciso antes de tudo destacar: 

                                                 
35 RAWLS, John. Justiça como Eqüidade: uma reformulação. Tradução Cláudia Berliner. São Paulo: Martins 

Fontes, 2003, p. 59. 

36 RAWLS, John. Justiça como Eqüidade: uma reformulação. Tradução Cláudia Berliner. São Paulo: Martins 
Fontes, 2003, 92-93.. 

37 RAWLS, John. Justiça como Eqüidade: uma reformulação. Tradução Cláudia Berliner. São Paulo: Martins 
Fontes, 2003, p. 78 
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os autores usados como marco teórico por esse ponto não cuidam especificamente da Renda 

de Cidadania em suas considerações.  

Embora, Sen, quando questionado sobre a sua opinião acerca da renda mínima em 

uma entrevista concedida a um programa de televisão brasileiro, tenha se mostrado tendente a 

achá-la uma alternativa interessante e verbalizado: 

(...)Há três tipos diferentes de arranjos. Em um deles, todos recebem 
determinada renda mínima. Isso é muito caro, pois você dá para toda a 
população. Por outro lado, não há estigmas, você não precisa declarar: ‘sou 
pobre, ajude-me’. Não é preciso pedir. É um direito do cidadão. Há algo muito 
nobre nessa idéia(...)38 

Como se vê o autor tece críticas ao projeto de Renda de Cidadania, o considera 

muito dispendioso. Mas, também o visualiza uma idéia nobre, condizente com o necessário 

respeito à dignidade dos cidadãos. 

Para se aferir se a Renda de Cidadania pode ser um direito sustentado por 

princípios de justiça aplicáveis à sociedade brasileira, se buscará esteio na concepção de dois 

pensadores liberais, que tentam visualizar modos de engendrar uma sociedade capitalista mais 

humana: Jonh Rawls e Amartya Sen. Mais uma vez, destaca-se, o objetivo não é uma revisão 

completa da obras desses autores, mas tão somente buscar em algumas de suas considerações 

argumentos aplicáveis às ponderações relativas à RC.  

As concepções de Sen39 e Rawls40 estão a se comunicar todo o tempo e tem mais 

pontos de convergência do que admitem os próprios autores, interlocutores um do outro, tanto 

que modificaram, expressamente, as próprias obras para responder aos questionamentos 

                                                 
38 SUPLICY, Eduardo Matarazzo. Renda de Cidadania: a saída é pela porta. São Paulo: Editora Cortez, 2002, p. 

265-6. 

39 SEN, Amartya. Desigualdade Reexaminada. Tradução e Apresentação: Ricardo Doninelli. Rio de Janeiro: 
Record, 2001, p. 24. 

40 RAWLS, John. Justiça como Eqüidade: uma reformulação. Tradução Cláudia Berliner. São Paulo: Martins 
Fontes, 2003, p. 238. 
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reciprocamente realizados.  

Passa-se a perscrutar primeiramente acerca da justiça como eqüidade de Rawls. 

Para entender a formação dessa idéia, é preciso expor que “justiça como eqüidade”  não 

significa dizer que justiça é eqüidade, que ambas têm o mesmo significado, não. A expressão  

pretende transmitir “a idéia de que os princípios da justiça são acordados numa situação 

inicial que é eqüitativa”.41  

Embora Rawls esteja preocupado com a critica de estrutura social, em sua revisão, 

que modifica as bases do primeiro princípio42, esse princípio passa a se referir “não só a 

estrutura básica (os dois princípios fazem isso), mas mais especificamente ao que 

consideramos ser a constituição, escrita ou não”,43 e nele estão expressas as liberdades básicas 

para as quais ele cria uma lista que as conecta aos direitos civis e políticos.44 

A liberdade se expande em dois conceitos diversos: liberdade formal (liberty) e 

material (freedom). Como Rawls divide os seus princípios de justiça de modo hierárquico em 

(1º) liberdades básicas, (2º) igualdade eqüitativa de oportunidades e princípio da diferença, 

costuma-se visualizar, em sua obra, uma precedência da liberdade formal sobre a material que 

estaria contemplada apenas no princípio da diferença.45 Embora esse tenha sido, em grande 

parte o objetivo do autor, uma análise acurada da revisão de sua teoria permite detectar, 

                                                 
41 RAWLS, John. Justiça como Eqüidade: uma reformulação. Tradução Cláudia Berliner. São Paulo: Martins 
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43 RAWLS, John. Justiça como Eqüidade: uma reformulação. Tradução Cláudia Berliner. São Paulo: Martins 
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44 RAWLS, John. Justiça como Eqüidade: uma reformulação. Tradução Cláudia Berliner. São Paulo: Martins 
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perpassada em sua obra, uma certa interferência das liberdades materiais já nos dois primeiros 

pontos. Quando trata das liberdades eqüitativas de oportunidade, ele considera que mesmo das 

aptidões inatas, destaca a necessidade de fomento e apoio para o florescimento das mesmas:46 

aqueles que têm o mesmo nível de talento e habilidade e a mesma disposição para 
usar esses dons deveriam ter as mesmas perspectivas de sucesso, independentemente 
de sua classe social de origem, a classe em que nasceram e se desenvolveram até a 
idade da razão. Em todos os âmbitos da sociedade deve haver praticamente as 
mesmas perspectivas de cultura e realização com motivação e dotes similares.47  

Noutro ponto, ao afirmar a existência da primazia das liberdades básicas assevera 

ser o rol das mesmas composto por direitos civis e políticos, mas, ao mesmo tempo, assume: 

ao postularmos a prioridade de direito e liberdades básicos pressupomos a existência 
de condições razoavelmente favoráveis. Ou seja, supomos que as condições, 
históricas, políticas, econômicas e sociais sejam tais que, se houver vontade política, 
seja possível criar instituições políticas eficientes que forneçam o campo de ação 
adequado para o exercício dessas liberdades.48 

Poder-se ia então elucubrar: o que seria esse ambiente favorável? No Brasil, 23 

milhões de pessoas estão localizadas na faixa da miséria, ou seja, não têm garantia nem 

mesmo de possuir alimentação suficiente para manter uma compleição física sadia. No 

Nordeste, região mais pobre do país, 40% das residências não têm água encanada e 45% não 

têm banheiro com água encanada49, ou seja, quase metade da população não têm acesso aos 

serviços de saneamento básico. É possível afiançar a presença desses brasileiros em um 

ambiente no qual estejam capacitados a exercer as próprias liberdades?  

Esse estudo se alia ao entendimento de Amartya Sen: uma sociedade na qual as 

pessoas se encontrem livres da fome, da morbidez evitável, das epidemias de doenças 
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erradicadas em países mais ricos, de educação básica universal e outros funcionamentos 

referentes a realização das necessidades básicas das pessoas pode anunciar a existência do 

ambiente favorável exposto por Rawls. De outra forma, não há como se contar com 

indivíduos capazes de participar do desenvolvimento da sociedade através de escolhas 

conscientes, capazes de direcionar o jogo político e influir diretamente na fruição dos direitos 

civis/políticos.50 

Porém, apesar de Rawls parecer, certas vezes, inclinado a entendimento similar, 

logo retrocede e se desdiz. Ao completar a afirmação acima citada, p.ex., afirma: 

essas condições querem dizer que os obstáculos a um governo constitucional (caso 
existam) emanam sobretudo da cultura política e de interesses efetivamente 
existentes e não, por exemplo, de uma falta de recursos econômicos ou de educação 
ou de muitas habilidades necessárias para dirigir um regime democrático.51 

Desvincular a fruição da liberdade do gozo de direitos sociais elementares é 

impossível. Esse erro foi cometido durante longo tempo pelas teorias que, no Ocidente, 

majoritariamente capitalista, tendiam a emergir os direitos civis e políticos e desconsiderar os 

direitos sociais.  

Vale dizer, sem a efetividade dos direitos econômicos sociais e culturais, os direitos 
civis e políticos se reduzem a meras categorias formais, enquanto que, sem a 
realização dos direitos civis e políticos, ou seja, sem a efetividade da liberdade 
entendida em seu mais amplo sentido, os direitos econômicos, sociais e culturais 
carecem de verdadeira significação. Não há mais como cogitar da liberdade 
divorciada da justiça social, como também é impossível pensar  na justiça social 
divorciada da liberdade. Em suma, todos os direitos humanos constituem um 
complexo integral e indivisível em que os diferentes direitos estão necessariamente 
inter-relacionados e interdependentes entre si.52  

Em verdade, por mais que Rawls se empenhe em provar o contrário, certos 

direitos sociais parecem estar sempre a se imiscuir em suas considerações acerca das 

liberdades básicas. Em certo ponto de sua teoria revista, e.g, explica, em nota de rodapé, que, 
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ao princípio das liberdades básicas, precede um outro: 

Esse princípio (das liberdades básicas) é precedido por um princípio lexicalmente 
anterior, que exige a satisfação das necessidades básicas, pelo menos na medida em 
que sua satisfação é uma condição necessária para que os cidadãos compreendam e 
possam exercer, proveitosa e plenamente, os direitos e liberdades básicos.53  

Como se vê, a intenção de Rawls de apartar os direitos civis e políticos, dos 

sociais, concedendo primazia aos primeiros parece não haver sido obtida de forma integra, 

pois podem ser encontradas inúmeras ambigüidades como as expostas acima em todo o seu 

texto.  

Se “cada pessoa deve ter um direito igual ao mais abrangente sistema de 

liberdades básicas iguais que seja compatível com um sistema semelhante de liberdade para as 

outras”, é imperioso trazer à colação a enumeração das liberdades básicas que consistiriam54 

em: 

I. liberdades políticas e de pensamento permissionárias do desenvolvimento das 

faculdades dos cidadãos para julgar a justiça da estrutura da sociedade e suas políticas; e 

II. liberdade de consciência e associação, as quais permitem que os cidadãos 

desenvolvam e exerçam suas faculdades morais, para formar, rever e, racionalmente, procurar 

realizar (individualmente ou, com mais freqüência, em associação com outros) suas 

concepções do bem. 

Liberdade política, lendo-se como o direito de votar e ser votado, gera o seguinte 

questionamento: pessoas sem recursos suficientes para se alimentar de modo adequado na 

primeira infância tendem a ter um desenvolvimento mental incompleto, sua percepção na hora 

das escolhas eleitorais, não será, portanto, afetada? Se, na idade adulta, continuam sem 
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disposições financeiras satisfatórias para alimentar a si e sua família, não se influenciarão 

quando um político bater-lhes a porta com uma cesta básica? 

Liberdade de pensamento implica espírito critico: o cidadão a quem foi negada 

educação formal para o capacitar, ao menos, a ler e escrever possui livre-arbítrio assegurado 

para questionar a estrutura da sociedade e suas políticas? Ou mais: os milhares de brasileiros 

tidos como analfabetos funcionais são capazes de apreender as discussões de campanha, os 

programas de governo, de forma plena? O Indicador Nacional de Analfabetismo Funcional 

(Inaf), lançado pelo Instituto Paulo Montenegro e pela Ação Educativa no Dia Internacional 

da Alfabetização, em sua pesquisa de 2005, divulgou: 

75% das pessoas na faixa etária dos 15 aos 64 anos não conseguem ler e escrever 
plenamente. O número inclui os analfabetos absolutos – sem qualquer habilidade de 
leitura e escrita – e os 68% considerados analfabetos funcionais. Estes identificam 
letras e palavras, mas não conseguem utilizá-las no cotidiano e têm dificuldades para 
compreender e interpretar textos. Apenas um em cada quatro brasileiros consegue 
ler, escrever e utilizar essas habilidades para continuar aprendendo.55 

Liberdade de consciência para rever racionalmente a concepção do bem é algo 

exigível de uma mãe, cujo filho, um estudante de 16 anos, foi morto por policiais ao ser 

confundido com um traficante numa invasão feita pela polícia à favela onde moravam?56  

Liberdade de associação, numa época na qual os sindicatos não conseguem 

negociar melhores salários, nem deter uma reforma legal das normas para subtrair direitos do 

trabalhador já que os índices de desemprego esvaem seu poder de negociação, é efetiva?57 

Parece impossível considerar o aproveitamento igualitário dos dons sem justiça 

social. Sem educação, saúde, vida digna, etc., não há como ultrapassar o patamar da liberdade 
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formal. Apesar disso, Parijis crê ser a não-inclusão dos direitos sociais dentre as liberdades 

básicas uma simplificação permissionária da construção das linhas mestras da teoria que em 

nada a prejudica.58 Rawls persiste em afirmar haver uma precedência entre os princípios 

vantajosa para as liberdades básicas.  

Deles discorda-se. Prefere-se anuir à teoria de Sen pela qual o desenvolvimento de 

dada sociedade pode ser mensurado a partir da capacidade de livre agente dos indivíduos que 

consiste no uso dos funcionamentos que foram possíveis àquelas pessoas.59 O catálogo de 

funcionamentos depende do estágio da sociedade. Quanto mais desenvolvida, maior número 

deles são exigíveis, o que gerará a obtenção de maior capacidade pelos cidadãos. Entretanto, 

um rol mínimo de funcionamentos, conectado à satisfação das necessidades básicas precisa 

ser concedido para que exista alguma capacidade.60 Dito de outra forma, a capacidade de 

agente é um reflexo da liberdade substantiva e se compõe de um conjunto de funcionamentos 

realizados os quais são capazes de dotar as pessoas da aptidão para efetuar escolhas 

conscientemente e eleger o modo de vida que melhor lhes aprouver. 61 

A transformação dos bens em funcionamento é especialmente importante em 

países de pobreza endêmica, como o Brasil, pois, quando Rawls se preocupa em conceder os 

bens primários necessários e assim entende ter investido as pessoas automaticamente nas 

bases sociais do auto-respeito, ele está a vislumbrar a sociedade ideal ou algo próximo dela. 

Entretanto, em  
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situações de adversidade e privação persistentes, as vitimas não continuam pesarosas 
e queixosas o tempo todo, e pode faltar-lhes inclusive motivação para desejar uma 
mudança radical das circunstâncias. De fato, enquanto estratégia para viver, pode 
fazer bastante sentido conformar-se com uma adversidade inerradicável, procurar 
apreciar as pequenas chances e opor-se ao desejo pelo impossível ou improvável. 
Uma tal pessoa mesmo que completamente desprovida e confinada a uma vida 
bastante empobrecida, pode não parecer tão mal em termos de métrica mental do 
desejo e sua satisfação e em termos do cálculo de prazer e dor.62  

Por isso, quando uma velhinha pobre do sertão nordestino sorri nas reportagens e 

se alegra com a chegada de um balde de água ou demonstra um estoicismo inabalável, parece 

estar legitimando um alívio dos espectadores, que pode ser encarado da seguinte forma: se ela 

está sorrindo, não deve ser tão má sua situação. Entretanto, a verdade é que ela perdeu a 

capacidade de se assustar com a penúria, e sua situação de conformismo é tão arraigada que, 

mesmo a injeção de recursos atribuída por Marcelo Néri como uma forma de quebrar o núcleo 

duro da pobreza,63 não surte o efeito desejado. Trata-se do que nomeia Marcos Costa Lima64 

de aprendizado da pobreza. Para essa senhora como para grande parte daqueles submetidos a 

privações persistentes, despejar um cabedal de bens primários sobre seus ombros pode ser 

inócuo e findar por gerar desentendimentos do tipo que imagina não haver solução para a 

pobreza porque os pobres querem continuar a ser como são. 

Não basta conceder bens primários, é preciso se analisar situações específicas para 

se criarem mecanismos capazes de auxiliar na transformação dos bens primários em 

funcionamentos. Não se trata de direcionar a vida das pessoas, ou criar felicidade para elas, 

requer-se tão somente a consideração de cada realidade quando da formação das políticas. 

Por fim, os estudos realizados parecem indicar que a teoria de justiça como 

eqüidade, de Ralws, para ser aplicada em países nos quais há pobreza endêmica, intensa 
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desigualdade e carências estruturais profundas, necessitaria de uma reformulação.  

Imaginou-se, inclusive, a idéia de estabelecer que as liberdades básicas devem ser 

reciprocamente consideradas no mesmo patamar do princípio da diferença e preceder 

lexicamente ao princípio da igualdade eqüitativa de oportunidades. Dessa forma, a estrutura 

da sociedade, os direitos civis e políticos e os direitos sociais seriam dispostos no mesmo 

patamar, garantindo que um arcabouço jurídico perfeito só se forma através de instituições 

garantes do conjunto dessas prerrogativas aos cidadãos. A partir delas, todos podem desfrutar 

da situação mais eqüitativa possível e ter um ponto de partida similar. Porém, tem-se 

consciência de que essa é uma afirmação contundente e necessitaria de uma maior revisão de 

literatura e estudos mais aprofundados para ser esboçada com honestidade intelectual. 

Sendo assim, não se impõe necessário tentar orquestrar se há ou não alocação para 

a Renda da Cidadania dentro da Justiça como Eqüidade já que os princípios emanados dessa 

doutrina, do modo como classificados originalmente não estão adequados à conjuntura 

nacional. 

Já os princípios de justiça esboçados por Sen se apresentam viáveis, pois levam 

em consideração as limitações sociais e pessoais, derivadas das carências sociais enraizadas. 

Ao se vislumbrar a Renda de Cidadania a partir desse ponto de vista, ela seria assentada como 

um funcionamento capaz de auxiliar na composição do conjunto de funcionamentos 

vocacionados a construir o conjunto capacitário. Seria a RC uma alternativa interessante aos 

países com graves problemas sociais, pois, como já dito, nestes os funcionamentos que são 

preementes são os conectados às necessidades básicas, e a RC se propõe justamente a 

assegurar o desfrute dessas necessidades com autonomia, pois, ao ser paga através de pecúnia 

respeita as escolhas e a independência individual, mesmo quando a capacidade de agente não 

está completamente formada. Ao respeitar a autonomia, acaba por garantir que os cidadãos se 

formarão mais conscientes de suas próprias responsabilidades para assegurar o bem-estar 
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próprio, em vez de, de acostumá-los à dependência e à espera por ajuda proveniente do Estado. 

Lógico que, solitariamente, a Renda de Cidadania não realiza a capacidade de 

agente, ela pode se configurar como um dos funcionamentos, que em conjunto com outros 

funcionamentos derivados das prestações sociais que o Estado está obrigado a outorgar aos 

cidadãos, coopere para a formação dessa almejada capacidade de livre agente das pessoas.65 

Mas, para o desenvolvimento dessa capacidade, a RC deve estar atrelada a programas de 

saúde, educação, saneamento, moradia adequada, incentivo ao trabalho, conscientização 

cidadã e auxílio psicossocial, crescimento econômico disseminador de empregos, no mínimo. 

Trazendo a conclusão para a realidade nacional, é preciso grifar que a Renda de 

Cidadania é um direito social prestacional e exige a consecução de uma política pública capaz 

de a realizar. Seria não só ilusório como irresponsável66 supor que o Brasil possuiria ad nutum 

recursos financeiros e estrutura social capaz de implantar a Renda de Cidadania em um 

espaço curto de tempo. O projeto da Renda de Cidadania deve ser orquestrado imediatamente, 

mas executado de modo paulatino. É inclusive dessa forma que prediz a lei 10.835. Não há 

nem mesmo um prazo definido. Apenas duas obrigações são impostas ao Estado: a Renda de 

Cidadania deve ser implantada; e sua criação deve ser gradativa, contemplando-se, 

primeiramente, os grupos mais vulneráveis da população.  

O estabelecimento gradativo da Renda de Cidadania permite maximizar a 

liberdade real, especialmente a dos mais pobres (e até mesmo a dos remediados como se viu), 

concede-lhes, o livre-arbítrio para escolher como utilizar o valor ganho o que gera uma maior 

consciência e responsabilidade sobre a própria vida (não se pode culpar o governo por maus 
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direcionamentos da verba, pois ela lhes foi dada diretamente) e influencia nas liberdades 

básicas dos mesmos.  

Não é o simples fato de receber a pecúnia que tornará todos os cidadãos eleitores 

conscientes ou lhes dotará do mágico poder de saber fruir de todas as suas liberdades. 

Notadamente, no Brasil, onde além do aprendizado da pobreza derivado de privações 

persistentes, os cidadãos ainda foram ensinados a esperar sempre programas paternalistas do 

Estado67 não é a mera injeção de recursos que criará uma sociedade justa, livre e solidária.  

Simplesmente não há solução única e, se houvesse, não era preciso engendrar 

todos esses princípios e concepções, entretanto resta provado que a Renda de Cidadania pode 

fazer parte do esquema traçado por Sen. Porém ainda falta muito para se analisarem todos os 

pressupostos da RC e identificar se ela reverbera um política interessante ao contexto 

brasileiro atual. 

2.3. O Princípio da Dignidade na Visão da Renda Cidadã. 

2.3.1 “Foi-nos Dito que a Riqueza Tinha de ser Ganha através do Trabalho. Foi-nos Dito que 

Aqueles que não Trabalham Passem Fome”.68  

Uma política pública de renda mínima, ao se converter num desestímulo ao 

trabalho, passa a ser tida como uma política assistencialista qualquer, que em nada contribui 

para o acréscimo de cidadania dos contemplados, pois os acostuma ao recebimento de uma 

esmola estatal sem levar em consideração o aumento real da liberdade dessas pessoas. Por 
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outro lado, a obsessão gerada pela crença de que só o trabalho é capaz de gerar dividendos 

dignos aos indivíduos, tomada de modo peremptório, invalidaria todas as possíveis políticas 

de renda mínima desvinculadas da execução de um trabalho. Dessa forma, a relação trabalho-

renda mínima precisa ser analisada de forma pormenorizada para se verificar até onde essas 

políticas necessitam estar conectadas. 

Quando se trata de narrar a evolução dos direitos humanos/fundamentais 

historicamente, os autores remontam à gradação: direitos civis e políticos (Estados Unidos e 

França); direitos econômicos e sociais (México, União Soviética e Alemanha), etc. Como se 

vê na afirmação acima, tais direitos não surgiram no mesmo locus, nem tampouco tiveram 

evolução similar. Cada nação desenvolveu tais direitos diferentemente. 

No Brasil, o progresso das considerações acerca dos direitos fundamentais se deu 

de forma particular. À época em que a França/Estados Unidos estavam publicando suas 

declarações de direitos, o país era uma colônia escravocrata, na qual as discussões acerca de 

tais direitos passavam ao largo do centro do poder. O que havia de mais próximo a essas 

considerações era a assistência dada por entidades religiosas aos necessitados.69  

Acontece que essas entidades tinham um objetivo de ajuda, por isso praticavam 

programas assistencialistas. Esse costume de proteger os menos favorecidos socialmente foi 

se perpetrando através dos tempos, se entranhando na política na Primeira República 

(República dos Coronéis) e passando incólume por todas as mudanças políticas ocorridas no 

século passado no país. Por esse motivo, qualquer programa estabelecido pelo Poder Público 

para favorecer, ainda que apenas inicialmente, a população pobre causa certa desconfiança.70  

                                                 
69 CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 4. 

ed., 2003, p. 87. 

70 CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 4. 
ed., 2003, p. 51. 
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Se, no Brasil, essa prevenção já é inerente aos programas sociais recém-lançados, 

ela se superdimensiona quando se trata de um programa que distribui dinheiro e cuja 

discussão acerca da letargia não é apenas nacional, tem até nome próprio “armadilha do 

desemprego”.71  No entanto, a Renda de Cidadania não se presta a ser um substituto ao 

trabalho, não o desvaloriza. 

Creio que o projeto da esquerda é um projeto de liberação da obrigação de trabalhar, 
da submissão, não só aos capitalistas como também à burocracia e aos cônjuges, e a 
renda básica tem um papel muito importante na aquisição desta capacidade que 
outorga a uma pessoa a liberdade de não trabalhar. Não quero dizer que se trata de 
um projeto que diminua a importância do trabalho, inclusive de um trabalho 
remunerado  que permita o reconhecimento, a dignidade. É um projeto que quer 
tornar possível que todos trabalhem mas que não obrigue ninguém a aceitar qualquer 
tipo de trabalho.72  

Descabe propor aqui um estudo do volume de recursos necessários para o 

estabelecimento da Renda de Cidadania, mas é preciso destacar que tal direito não visa ao 

pagamento de um valor com o qual as pessoas se tornem automaticamente auto-suficientes, 

podendo optar por trabalhar ou não de acordo com seu bel-prazer, não é isso. Até porque para 

que isso ocorra, o valor a ser concedido teria de ser muito elevado.  

Veja-se, hoje, o exemplo do salário mínimo brasileiro, esse sim um valor criado 

para suprir as necessidades vitais básicas do trabalhador e sua família com moradia, 

alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social (art. 7, 

IV, CF). Mesmo o salário mínimo não satisfazendo esse intento, na hipótese de se criar uma 

renda cidadã de valor a ele aproximado inexistiriam recursos financeiros capazes de a 

subsidiar. Portanto, o valor estabelecido não precisa ser alto,73 o intuito é assegurar, dentre 

outros, o direito à vida (ninguém passará necessidade, nem mesmo ante o desemprego 

                                                 
71 SILVA, Maria Ozanira da Silva e. Renda Mínima e Reestruturação Produtiva. São Paulo: Cortez 

Editora/Editora da Universidade do Maranhão, 2003, p. 70. 

72 PARIJS, Philippe van. A Renda Básica: por que, como e quando nos países dos hemisférios norte e sul? In 
Econômica, vol. 4, n.1, pp 95-115, jun., 2002, p. 92. 

73 FERNÁNDEZ, José Iglesias e Outros. Todo Sobre La Renta Básica: introducción a los princípios, conceptos, 
teoria y argumentos. Barcelona: Vírus, 2001, p. 180 
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prolongado) e a um trabalho digno (ninguém será compelido a aceitar um emprego cujos 

parâmetros sejam aviltantes a sua dignidade).  

A própria legislação brasileira estabelece disposição muito mais restrita do que a 

delimitadora do salário mínimo, trata-se, claramente, da garantia do desfrute das necessidades 

básicas “o pagamento do benefício deverá ser de igual valor para todos, e suficiente para 

atender às despesas mínimas de cada pessoa com alimentação, educação e saúde, 

considerando, para isso, o grau de desenvolvimento do País e as possibilidades 

orçamentárias” (art.1º, §2º da Lei 10.835/04).74 

A Renda de Cidadania não pretende ser um componente do sistema de assistência 

social e sim um direito autônomo. Mas, como qualquer forma de direito desvinculado da 

execução de um trabalho causa estranheza e polêmica, sua instituição não está isenta desses 

receios. 

Já se tornou até dito popular a crença de que o trabalho confere dignidade ao ser 

humano. Só através do “suor do próprio corpo” seria lícito receber uma contraprestação 

pecuniária.  A própria Constituição erige o trabalho como um dos princípios fundamentais do 

Estado brasileiro e prevê o pagamento dos direitos da assistência social aos incapacitados ao 

trabalho em virtude de doença, idade avançada, ou desemprego temporário. Mesmo se fosse 

possível ignorar que, em torno de 25 mil brasileiros trabalham em condições análogas à de 

escravos,75 e outros 16 milhões estão desempregados (o que corresponde a 9,4% da população 

economicamente ativa sem emprego), disponível em junho de 2005,76 a veracidade do dogma 

                                                 
74 BRASIL. Lei nº. 10.835, de 8 de janeiro de 2004. Institui a renda básica de cidadania e dá outras providências. 

Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília – DF, 8 jan. 2004. Disponível em: 
<https://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 20 jan., 2004. 

75 Crédito rural combate trabalho escravo. Disponível em: 
<www.pnud.org.br/cidadania/reportagens/index.php?id01=1272&lay=cid>  Acesso em: 03.07.05. 

76 IBGE Pesquisa Mensal de Emprego. Disponível em: <www.ibge.gov.br> Acesso em: 05.08.05 
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vinculativo do dinheiro ganho com o trabalho como único rendimento digno seria contestável.   

Receber uma contraprestação pecuniária mensal por um trabalho faz sempre o ser 

humano mais digno? Ora, há empregos humilhantes (como de pessoas muito feias ou com 

deformidades físicas que são contratadas para entreter o público dos programas televisivos), 

desagradáveis (recolher lixos nas ruas e postar-se no mesmo vagão que os detritos, limpar 

fossas), degradantes (escavar minas de carvão, deteriorando a própria saúde), eles ainda assim 

são disseminadores de dignidade?77 Não, o efeito, nesses casos, é, inúmeras vezes, inverso. 

Para Walzer, esse tipo de serviço é atribuído aos “forasteiros locais”, ou seja, aos 

marginalizados, aos pobres, àqueles sem outra opção viável, portanto, ao invés de conferir 

dignidade:  

esse tipo de trabalho é um bem negativo, e costuma carregar consigo outros bens 
negativos: pobreza, insegurança, enfermidades, riscos físicos, desonra e degradação. 
(...) O status negativo do trabalho iguala-se ao negativo das pessoas nas mãos das 
quais é depositado.78 

Desfeito esse dogma, perquira-se: por que imaginar tão somente a Renda de 

Cidadania como uma impulsionadora da lassidão? É possível que ela incite a inércia em 

alguns, mas “má sorte para os preguiçosos: eles serão colocados com uma alocação pequena. 

O dever da sociedade não vai além de prover a cada pessoa uma participação justa do que a 

natureza colocou à sua disposição”.79  

Além do que, poder-se-iam buscar modos alternativos de se debelar a “armadilha 

do desemprego” com o incentivo ao trabalho, o desenvolvimento das habilidades individuais a 

partir da capacitação ao trabalho, a descoberta de talentos inatos aos indivíduos, a prestação 

de serviços voluntários na comunidade, ampliação da educação fundamental e técnica, etc.  

                                                 
77 CARRO, Iñaki. Manual de Renta Básica. San Sebastian: Hirugarren, 2003, p. 77. 

78 WALZER, Michael. Esferas da Justiça: um defesa do pluralismo e da igualdade. São Paulo: Martins Fontes, p. 
237.  

79 SUPLICY, Eduardo Matarazzo. Renda de Cidadania: a saída é pela porta. São Paulo: Editora Cortez, 2002, p. 
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Por vezes, parece estar entranhada na mentalidade do brasileiro médio a 

concepção de que o pobre é preguiçoso. À época da escravidão esse era um dos maiores 

argumentos contra-abolicionistas.80  É preciso lembrar que todo o trabalho extenuante de 

construção desse país está (e sempre esteve) nas mãos dessas pessoas. 

É plausível advogar por melhores condições de trabalho e de salário quando se 

tem um suporte financeiro garantido, haja ou não emprego disponível. Nesse sentido, a Renda 

de Cidadania inibe o trabalho indigno  e é propulsora de negociações trabalhadores-

empresários em prol de um direito ao trabalho em consonância com os princípios da justiça 

social. 

Ademais, a “armadilha do desemprego” se faz presente com mais intensidade num 

sistema de distribuição de renda focalizado, pois, se o direito é pago apenas àqueles que têm 

uma renda per capita familiar abaixo de R$ 100,00, os contemplados não irão aceitar um 

emprego que lhes alce a uma renda per capita familiar de R$ 150,00, pois, não lhes seria 

vantajoso perder o beneficio. Como é de se deduzir, a renda cidadã não acarreta tal 

inconveniente, pelo contrário, o indivíduo tem a certeza de poder continuar a contar com o 

direito, caso seja admitido ou não. Isso lhe dá capacidade de negociar boas condições de 

trabalho e lhe estimula a buscar um acréscimo na renda já que seu direito cidadão está 

assegurado. 

É imperioso lembrar nem todo trabalho confere dignidade. A preocupação de uma 

sociedade na qual a justiça social seja um objetivo a ser alcançado não deve ser apenas ocupar 

as pessoas. As mães solteiras beneficiárias do programa de renda mínima estadunidense, e.g., 

que as obriga a assumir qualquer emprego, ainda que insalubre, ainda que em horário 

incompatível com a educação dos filhos, ainda que com remuneração incompatível à função 
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para fazerem jus ao direito, não têm sua dignidade respeitada, nem tampouco a de seus filhos. 

Caso essas pessoas tivessem direito assegurado a uma RC, poderiam se resguardar e procurar 

outras formas de aumentar a renda familiar (empregos formais, informais, agricultura 

familiar...). 

A questão do trabalho concernente ao estabelecimento de uma renda cidadã vai 

além das discussões atinentes à armadilha do desemprego e perpassam, mais uma vez, à 

dúvida de se há algum princípio de justiça adequado para justificar o recebimento de um 

dividendo mensal desvinculado de qualquer trabalho. 

Os crescentes índices de desemprego causam dúvida quanto ao futuro do trabalho 

na sociedade pós-industrial. Especialmente quando, se atém ao denominado desemprego 

estrutural, impulsionado a cada dia pela maior mecanização das indústrias e empresas, 

gerando extinção de milhares de postos de trabalho, leia-se: EXTINÇÃO. 

Precarização das condições de trabalho, demissões, marginalização, exclusão, 
eliminação, estes fatores concorrem para que o referencial simbólico que dava 
significação à sociedade moderna e industrial – valorização do indivíduo e de sua 
ação como fundamento de sua independência e de criatividade para construir-se 
como pessoa; o trabalho como razão de ser e inclusão na vida – tenha perdido seu 
poder de significação.81 

Conforme Hannah Arendt, a condição humana se perfaz através de três elementos 

essenciais: o labor, o trabalho e a ação.82 O labor corresponde ao processo biológico do corpo 

humano, seu desenvolvimento e declínio estão sujeitos ao suprimento das necessidades 

vitais.83 Assim, o labor corresponde à própria existência humana, ou seja, ao desenvolvimento 

e à manutenção da vida. O trabalho é a atividade através da qual o ser humano produz 

                                                 
81 ALBUQUERQUE, Paulo Peixoto de. Trabalho, exclusão social e direitos humanos. In KEIL, KEIL, Ivete, 

ALBUQUERQUE, Paulo, VIOLA, Sólon (orgs.). Direitos Humanos: alternativas de justiça social na América 
Latina.São Leopoldo: Unisinos, 2002, p.109. 

82 ARENDT,  Hannah. A Condição Humana. Tradução Roberto Raposo. Rio de Janeiro: Forense, 10 ed., 2003, p. 
15. 

83 ARENDT,  Hannah. A Condição Humana. Tradução Roberto Raposo. Rio de Janeiro: Forense, 10 ed., 2003, p. 
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artificialmente coisas para seu próprio uso e consumo.84  Por fim, a ação se subsume ao 

relacionamento político entre os homens.85 

Acontece que essa tríade elementar nem sempre é encontrada na realidade, para a 

sua existência, é preciso condições econômicas e sociais favoráveis. 86  Uma mulher sem 

alimentação adequada durante o período de gravidez não terá uma criança com compleição 

física similar a outra cujas necessidades nutricionais foram todas supridas. assim, para o 

nascituro mal alimentado, o labor não se efetivará de forma plena. Por outro lado, o indivíduo 

só pode desenvolver a sua capacidade de trabalho se houver emprego disponível e suas 

condições físicas assim o permitirem, ocorre que, se a fome na tenra infância prejudicou seu 

desenvolvimento mental, sua capacidade criativa será subutilizada ou até inutilizada. Como a 

ação corresponde a um posicionamento político, a aptidão para propor idéias e se posicionar 

perante a sociedade depende efetivamente do cumprimento dos dois requisitos antecedentes. 

Embora se tenha consciência de que os obstáculos econômicos e sociais não 

perpassaram a análise da autora e se tenha trazido à baila a análise arendtiana da questão de 

forma bastante superficial, é importante trazer a tríade elementar da condição humana de 

Hanna Arendt para mostrar por outro viés teórico que não há como se dissociar liberdade da 

fruição de certos direitos sociais. Ambos, liberdade e direitos sociais são imprescindíveis para 

se efetivar a “condição humana” ou a “condição de agente” (não se está a pregar que tais 

condições sejam idênticas, mas são modos similares de se mostrar a necessidade dos seres 

humanos de se postarem em sociedade e uma ou outra só são capazes de se tornar real a 
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fruição de direitos sociais). 

Portanto, é importante perquirir: numa sociedade como a brasileira, na qual o 

labor não está garantido de forma plena a grande parte da população, não seria necessário, 

antes de tudo, a implantação de uma política pública capaz de garanti-lo? Tal política poderia 

estar vinculada ao desempenho de um trabalho numa sociedade com níveis de desemprego 

num patamar de 9,4%?87 A exigência da vinculação a um emprego formal onde não há postos 

de trabalho disponíveis é um contra-senso em si e representa a negação da tríade elementar da 

condição humana aos mais desafortunados. 

Se não há garantia de trabalho, se parcela considerável da população não consegue 

desenvolver plenamente suas funções biológicas, por que não optar por um sistema no qual os 

cidadãos possam fruir de quota-parte da riqueza estatal? Assim, os indivíduos poderiam 

receber, ao menos, o suficiente para desfrutar do labor. A partir daí, estariam aptos a procurar 

modos de desempenhar alguma atividade produtiva.  

O trabalho em Hannah Arendt não se liga a preceitos formais, qualquer atividade 

desempenhada pelo homem na modificação exterior recompensada por um pagamento pode 

ser considerada um trabalho.88 Desta forma, mesmo aqueles que optassem por não aderir a 

empregos formais e ficassem a viver de atividades intermitentes para as quais fossem 

chamados (os famosos bicos) ou do comércio informal, ou da agricultura familiar podem ser 

considerados trabalhadores.  

Com condições de manter uma compleição física saudável e desenvolver alguma 

atividade produtiva na qual pudessem desempenhar suas habilidades preferenciais e manter 

sua dignidade, os homens poderiam pé-ante-pé pôr-se um à frente dos outros e participar da 
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ação, estaria, então, efetivada a condição humana com todos os seus requisitos essenciais. 

Comparada a sistemas de renda garantida do tipo convencional, o argumento crucial 
a favor da conveniência da renda básica apóia-se na opinião amplamente 
compartilhada de que justiça social não é apenas uma questão de direito a uma renda, 
mas também de acesso a uma atividade (remunerada e não-remunerada). O modo 
mais eficaz de lidar tanto com a questão da renda quanto com a questão da atividade 
consiste em manter a transferência de renda (em termos gerais) qualquer que seja a 
atividade da pessoa, “ativando” assim direitos, isto é, estendendo-os, além da 
inatividade forçada, à atividade mal remunerada. Pode-se objetar, com razão, que há 
outros sistemas – tais como o crédito fiscal por remuneração recebida ou subsídio 
empregatício – que poderiam alcançar de um modo melhor, ou mais barato, o 
objetivo de assegurar a viabilidade de empregos de baixa produtividade e assim 
prover trabalho remunerado àqueles em pior situação. Entretanto, se a preocupação 
não é manter pessoas pobres ocupadas a qualquer preço, mas sim proporcionar-lhes 
acesso a uma atividade remunerada que tenha sentido, a própria natureza 
incondicional da renda básica é uma vantagem crucial: ela possibilita a disseminação 
de poder de barganha de modo a capacitar (tanto quanto for admissível) os menos 
favorecidos a distinguir entre empregos atraentes ou promissores e empregos 
desagradáveis É, portanto, com base em uma concepção ampla de justiça social, a 
qual confere ao trabalho a importância que ele merece...89 

Resta provada a necessidade de se desvincular a renda cidadã da obrigação de 

trabalhar. Compelir os trabalhadores ao trabalho para se habilitarem ao direito de receber a 

renda cidadã, desvirtua o conteúdo jurídico de seu direito e mais, atenta contra a dignidade 

dos mesmos. Sendo a Renda de Cidadania um  direito concretizador da dignidade tal 

obrigação se configura um acinte. 

É importante destacar que, apesar de nenhuma da condicionalidades impostas 

atualmente pelo programa federal de transferência de renda, o Bolsa Família estar vinculada a 

questões empregatícias, há circunstâncias nas quais se pode identificar a interligação entre o 

trabalho e o atual programa.  

A primeira é através do Programa de Erradicação do Trabalho infantil – PETI, 

cujos beneficiários estão sendo incorporados ao Bolsa Família, nesse caso há um desestímulo 

ao trabalho, mas ele é proposital, pois visa coibir uma forma de emprego de mão de obra 

iníqua, a utilização da força de crianças e adolescentes.  
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Noutro ponto, como o Bolsa Família é parte de um programa mais abrangente, o 

Fome Zero, e este dentre suas ações prevê: geração de emprego e renda, incentivo a formação 

de cooperativas e ao incremento da agricultura familiar. 

Apesar de o programa brasileiro não ter uma vinculação imanente com o trabalho, 

como nos EUA, ou ao incentivo a ocupação profissional, como na França ou Holanda, não 

está totalmente desconectado dessas esferas. 

Quanto ao futuro dessa política, é preciso se remeter a programa de governo do 

atual Presidente da República  o qual anuncia a ampliação da renda mínima, prevendo, em 

uma de suas etapas, o beneficiamento de trabalhadores, formais e informais, com uma renda 

mensal e o encaminhamento deles ao desenvolvimento de atividades comunitárias e 

participação em cursos de capacitação ocupacional.90  

Por fim, é preciso destacar que a Renda de Cidadania se lastreia em 3 pilares 

fundamentais: universalidade, individualidade e incondicionalidade, assim, seus defensores 

não admitem que ela seja entrelaçada nem com o trabalho, nem tampouco com o incentivo ao 

trabalho. Van Parijs chegar a expor que a RC, por si só, é um estímulo ao trabalho à medida  

que, por ser universal, ninguém corre o risco de perdê-la se aderir a um emprego ou 

incrementar seus rendimentos, além de disseminar maior poder de barganha aos trabalhadores, 

que não têm de aceitar condições desumanas impostas pelo patrão, pois têm a certeza que, 

caso lhes falte emprego, um rendimento mínimo, ao menos, está-lhes garantido 

perpetuamente.91  
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Porém, para ele, a verificação do estar disponível ao trabalho pelos contemplados 

é incompatível com os princípios da RC, principalmente por temer que tal incentivo se 

converta em subsídio a empregos indignos e mal remunerados, aceitos sob a ameaça da perda 

do benefício.92 

Empregos indignos e remunerados abaixo do mínimo legal não podem jamais ser 

legitimados pelo Estado, quando ele próprio estabelece as regras básicas de salubridade, 

jornada máxima, jornada extraordinária, salário mínimo, edificantes de um sistema de 

trabalho condizente com a dignidade dos indivíduos. Portanto, nesse ponto, não é possível 

concordar com Parijs, o estímulo ao trabalho é, necessariamente, um incentivo ao trabalho 

digno e, portanto, não necessita ser vedado.  

Até porque “o trabalho é um tipo de linguagem que possibilita ao homem 

participar do mundo.”93  O direito a escolher se é do interesse de determinado indivíduo 

exercer uma atividade produtiva ou não é inconciliável com a necessidade de as pessoas 

serem cidadãs cooperativas da sociedade, e nisso se concorda com Rawls, uma sociedade 

democrática deve incentivar a cooperação, a não ser nos casos em que as pessoas estejam 

impedidas de fazê-lo.  

A falta de uma ampla política de incentivo ao trabalho é um dos maiores 

argumentos para que o sistema de seguros sociais seja rechaçado por grande parte da 

população. Os indivíduos desprovidos de trabalho, ainda que munidos de rendimento, se 

tornam parias sociais, as demais pessoas se vêem desgostosamente como provedoras da massa 

de excluídos e os próprios indivíduos se retraem a uma vida em uma esfera meramente 
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privada94 inconcebível com a condição humana. 95 

Trabalhos dignos, compatíveis com as habilidades dos indivíduos devem ser 

sempre estimulados de modo a criar uma cultura de reconhecimento de que adultos 

responsáveis devem lutar pelo próprio bem-estar sem esperar depender do cabedal auxiliatório 

do Estado.96 Logicamente, é admissível que certas pessoas possam ficar temporariamente sem 

emprego por estarem realizando cursos para capacitar-se melhor ao mundo do trabalho, ou 

mesmo por não existirem postos disponíveis. Não se está a defender uma obrigação 

incondicional ao trabalho, mas a disposição para exercê-lo caso a conjuntura social e do 

emprego sejam favoráveis.  

2.3.2 As Bases Sociais do Auto-Respeito e a Livre Capacidade de Agente Podem Coexistir 

Com a Imposição de Direitos Sociais?  

Neste ponto, a preocupação será delimitar, em relação à renda cidadã, o que se 

configura como interferência indevida do Estado na liberdade formal dos indivíduos e, por 

outro lado, o que se perfaz como uma ingerência permitida nessa liberdade por apresentar o 

intuito direto de fortalecimento da outra liberdade, a material. 

A incondicionalidade da renda cidadã é um dos seus esteios de legitimação, assim 

acreditam seus defensores.97 A ingerência do Estado sobre a vida dos cidadãos, buscando 

informações sobre suas condições pessoais, atitudes com relação à vida e modos de dispêndio 

                                                 
94 SILVA, Maria Ozanira da Silva e, YAZBEK, Maria Carmelita. GIOVANNI. Geraldo de. A Política Brasileira 

no Século XXI: a prevalência dos programas de transferência de renda. São Paulo: Cortez, 2004.  

95 ARENDT,  Hannah. A Condição Humana. Tradução Roberto Raposo. Rio de Janeiro: Forense, 10 ed., 2003, p. 
56. 

96 SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade.  Tradução: Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia 
das Letras. 2000, p. 286. 

97 CARRO, Iñaki. Manual de Renta Básica. San Sebastian: Hirugarren, 2003, p. 82. 
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do valor recebido são inaceitáveis, já que o paradigma da Renda de Cidadania exige a maior 

liberdade possível para os cidadãos.98  De acordo com os princípios da renda cidadã, os 

cidadãos devem se cadastrar, receber um cartão através do qual saquem o valor recebido e 

pronto. Não é legitimo ao Estado emitir qualquer juízo de valor sobre os contemplados. 

Como reiterado ao longo de toda a análise, não compete discutir a situação da 

Renda de Cidadania noutros contextos, por conseguinte, resta perquirir: uma renda cidadã 

trará maior direito aos brasileiros sendo incondicional? 

O atual programa de transferência de renda direta operado pela União, o Bolsa 

Família, verifica a renda dos contemplados, mas, em princípio, não há confronto com a lei 

10.835 (da Renda de Cidadania) já que esta reconhece a implantação gradativa a partir dos 

mais necessitados. Por outro lado, exige determinadas contraprestações pelos contemplados, 

quais sejam: manter as crianças entre 07 e 16 anos com freqüência escolar assídua, realizar 

exames pré-natais, vacinar a prole de acordo com os prazos e intervalos arbitrados pelo 

Ministério da Saúde no cartão de vacinação, participar de programas de segurança alimentar, 

receber os agentes de saúde.  

Antes de tudo, uma característica marcante do programa brasileiro deve ser 

salientada: o comprometimento com a saúde, a educação e a nutrição das crianças e 

adolescentes é uma responsabilidade da família, da sociedade e do Estado, de acordo com o 

disposto na Constituição Federal, além disso, são contraprestações que podem ser exigidas de 

pessoas pertencentes a qualquer classe social.  

O incentivo ao emprego, discutido no item anterior, embora esteja contemplado 

em diversas ações do Ministério do Desenvolvimento Social, não se faz presente como 

condicionalidade. Mas, caso passasse a sê-lo, também não é algo exigível apenas das pessoas 

                                                 
98 PARIJS, Philippe Van. Renda básica: renda mínima garantida para o século XXI? In: ESTUDOS 

AVANÇADOS 14 (40), 2000, p. 193. Disponível em www.scielo.com Acesso em: 05.07.05. 
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em situação de pobreza. Como já destacado, por força do pressuposto de “cidadãos 

cooperativos”,99  definido por Rawls, ninguém pode se escusar de contribuir socialmente. 

Alguém que se abstém de trabalhar e de freqüentar qualquer curso ou programa de modo a 

dimensionar seu nível de empregabilidade não está assumindo sua responsabilidade. 

Fernandez100 e Van Parijis concordam com a acepção de que a RC tem de ser 

completamente incondicional. Para eles, ela não pode estar atrelada:  a) à verificação de renda 

do contemplado (tal exame é um atentado à incondicionalidade e a universalidade, além de 

incompatível com o princípio do não-constrangimento), b) à vinculação a um emprego (por 

obrigar o cidadão a aceitar qualquer tipo de situação empregatícia); c) à obrigação do cidadão 

a estar disponível ao trabalho (isso permitiria ao Estado reger a vida dos contemplados ao 

apontar o que seria disponibilidade ou aferir o porquê de um indivíduo não ter aceito um 

emprego.).101 

Em contraponto, há as formas universais de transferência de rendas  que admitem 

a imposição de certos direitos, como a de enviar os filhos à escola, destacando que seria justo 

ajudar os pais a custear a educação dos filhos e também que tal condicionalidade é exigível de 

ricos e pobres.102 

Ora, os direitos fundamentais são dotados de uma dupla dimensão em relação ao 

Estado, podendo exigir ações e omissões conforme sua conjuntura de concreção e o fator de 

                                                 
99 RAWLS, John. Justiça como Eqüidade: uma reformulação. Tradução Cláudia Berliner. São Paulo: Martins 

Fontes, 2003, p. 243-5. 

100 FERNÁNDEZ, José Iglesias e Outros. Todo Sobre La Renta Básica: introducción a los princípios, conceptos, 
teoria y argumentos. Barcelona: Vírus, 2001, p. 150. 

101 PARIJS, Philippe van. A Renda Básica: por que, como e quando nos países dos hemisférios norte e sul? In 
Econômica, vol. 4, n.1, jun., 2002,  pp. 184;190-1.  

102 LAVINAS, Lena. Política Social Universal para igualdade de gênero. Disponível em: www.rits.org.br Acesso 
em 22.07.05. 
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realidade disponível.103 Também se admite o efeito irradiador dessas prerrogativas, que obriga 

os particulares a “participarem” de sua efetivação. 104  Admitindo-se ipsi literis a 

indisponibilidade desses direitos, também estar-se-ia impondo um efeito intra-corpóreo 

fazendo com que os indivíduos se comprometessem a respeitar, mesmo contra vontade, os 

próprios direitos. Seria essa imposição válida? 

Há uma crença popular de que ninguém melhor do que a própria pessoa para 

defender as próprias prerrogativas. Todavia, embora pareça lógico, não é sempre aplicável. 

Veja-se o exemplo dos 15 pernambucanos que venderam, voluntariamente, parte do próprio 

corpo (um dos rins) por estarem necessitando de dinheiro.105  

Retomamos, mais uma vez, a análise de Sen, como ele parte do pressuposto de 

que as pessoas não são totalmente livres se não tiverem tido as garantias mínimas à qualidade 

de vida e os atuais contemplados de programas de renda mínima são pessoas pobres que, pela 

escassez de renda e falhas nas políticas públicas, não tiveram acesso a essas prerrogativas, é 

preciso considerar que 

uma abordagem de justiça que se concentra em liberdades substantivas 
inescapavelmente enfoca a condição de agente e o juízo dos indivíduos; eles não 
podem ser vistos meramente como pacientes a quem o processo de desenvolvimento 
concederá direitos. Adultos responsáveis têm de ser incumbidos de seu próprio bem-
estar; cabe a eles decidir como usar suas capacidades. Mas, as capacidades que uma 
pessoa realmente possui (e não apenas desfruta em teoria) dependem da natureza das 
disposições sociais, as quais podem ser cruciais para as liberdades individuais. E 
dessa responsabilidade o Estado e a sociedade não podem escapar.106 

 

 

                                                 
103 ALEXY, Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales. Tradução: Ernesto Garzón Valdés. Madrid: Centro 

de Estúdios Constitucionales, 2002, p.247-266. 

104 ALEXY, Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales. Tradução: Ernesto Garzón Valdés. Madrid: Centro 
de Estúdios Constitucionales, 2002, p 506. 

105 TJPE. Ação Penal 2004.83.00.1511-2, 13ª Vara da Justiça Federal de Pernambuco, decisão absolutória 
publicada no Diário da Justiça de 07.10.04. In: www.jfpe.gov.br/principal.html Acesso em: 25.03.05. 

106 SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade.  Tradução: Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia 
das Letras. 2000. pp. 326-327. 
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Dessa forma, ao colocar certas liberdades formais como o direito de escolha na 

dependência da efetivação de direitos sociais, ainda que não diretamente, ratifica a 

possibilidade de se impor o desfrute dos direitos sociais. 

As políticas públicas em prol da educação, da saúde e da segurança alimentar 

podem garantir que os contemplados não estão recebendo o valor e se mantendo pobres para 

continuar a percebê-lo, pois se estaria estimulando a cidadania, a ambição por uma vida ainda 

melhor, a consciência através da educação, além de estar-se evitando a perpetuação de 

doenças através do direito à saúde e garantindo que os valores outorgados estão sendo 

despendidos em melhores condições alimentícias, através de programas de segurança 

alimentar. 

Logicamente, não adianta obrigar os cidadãos a enviarem seus filhos para a escola 

com o intuito de receberem o beneficio ao final do mês e as crianças serem submetida a 

professores despreparados, falta de condições estruturais, em suma a um ensino de má 

qualidade. Não adianta os paíis serem obrigados a cuidar da própria saúde e da de seus filhos 

em hospitais lotados, com filas gigantescas, ou agentes de saúde que visitam a comunidade 

esporadicamente. Nem tampouco é válido, como já destacado, encaminhar os cidadãos a 

empregos indignos ou com pagamentos incompatíveis com a função e a dignidade do 

trabalhador. 

As condições impostas por sistemas de redistribuição de renda, se visam acoplar à 

renda distribuída outros direitos sociais efetivadores das liberdades dos cidadãos, são 

legitimas, mas não se valem por si mesmas, necessitam de condições estruturais para 

operarem, não funcionam se a educação e a saúde outorgadas forem apenas uma ficção de 

direito para ludibriar os contemplados e a opinião pública. Assim, é coerente com a teoria de 

justiça de Sen, a imposição de certos direitos sociais, contanto que todos eles levem os 

cidadãos a um aumento da liberdade.  
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Porém, é preciso destacar os direitos humanos, os valores da igualdade, liberdade 

e fraternidade ou quaisquer outros parâmetros que sejam erigidos como norte das sociedades e 

das condutas sociais não se tornam reais pelo simples fato de serem anunciados, nem 

tampouco por serem impostos às pessoas como se fosse necessário adestrá-las a uma conduta 

condizente com os parâmetros sociais e o respeito a si próprias. Quando se admite a 

imposição de direitos sociais não se está a defender o dirigismo da vida dos pobres como se 

estes pudessem ser considerados parte de uma massa sem rumo que deve ser conduzida. 

Estar-se-á, sim, reconhecendo que se “a igualdade não é um dado, ela é um construído, 

elaborado convencionalmente pela ação conjunta dos homens através da organização da 

comunidade política.”107 É preciso oportunizar a sua construção através de ações educativas 

condizentes com o acréscimo da liberdade dos cidadãos.  

É imperioso que as escolas tenham uma perspectiva pedagógica libertadora e um 

ensino de qualidade, que os agentes de saúde dialoguem com os moradores para despertar 

neles a consciência da vantagem das práticas preventivas às doenças, que os programas de 

segurança alimentar levem em conta as realidades locais. 

Pessoas com dinheiro suficiente para se alimentar sadiamente se entopem de trash 

food não só porque têm pressa, mas porque a propaganda consumista as incentiva a comprar 

diversos produtos nos supermercados, restaurantes e lanchonetes prejudiciais à saúde. 108 

Acontece que essa publicidade não é restrita, ela também atinge aos pobres. Então, não 

adianta simplesmente bater-lhes à porta, ensinando-os a fazerem pudim de casca de banana, 

ou qualquer outra iguaria com alimentos antes descartados, mas que possuem nutrientes 

essenciais e podem servir-lhes. As políticas públicas não podem erigir a dignidade do ser 

                                                 
107 LAFER, Celso. A Reconstrução dos Direito Humanos. São Paulo: Companhia da Letras, 1988, p. 150. 

108 VALENTE, Flávio Luiz Schieck. O Direito Humano à Alimentação. In LIMA JR., Jayme Benvenuto (org.).  
Extrema Pobreza no Brasil. São Paulo. Edições Loyola, 2002.  
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humano como um valor inefável, é imperioso considerar essa tal dignidade no máximo de 

espectros possíveis. Ora, o reaproveitamento de cascas, folhas, talos dos alimentos não é, em 

si, algo prejudicial, não é isso. Mas, o que se pretende demonstrar é que tais incentivos têm de 

estar conectados à realidade, tem de considerar o sentimento das pessoas ao serem instadas ao 

reaproveitamento, não se pode, de forma alguma, lhes passar a idéia de que, por serem pobres, 

devem se alimentar daquilo que as outras famílias têm a possibilidade de descartar. Ou se 

estará, mais uma vez, construindo uma política pública assistencialista. 

As práticas educativas, sejam relacionadas à saúde, ao alimentar-se, ou ao próprio 

desenvolvimento da educação formal, precisam levar em conta a dignidade dos ouvintes, o 

ambiente social e histórico no qual estão insertos. Não é porque os pobres não têm recursos 

que se tornam imunes aos apelos da sociedade consumista.109 Eles são tão atingidos pelas 

artimanhas do incentivo ao consumo desenfreado como qualquer outro e, por isso, tantas 

vezes realizam escolhas ininteligíveis à primeira vista. No Brasil, o telefone móvel se tornou 

um símbolo de inserção social, um item de primeira necessidade ao “cidadão participativo”. 

Assim, muitos indivíduos pobres preferem abdicar de itens alimentares para ter um celular.110  

O que se pretende expressar é que as políticas públicas não devem visualizar seus 

beneficiários como inativos receptores. Pelo contrário, é imprescindível a tais programas ter a 

perspectiva de gerar o empoderamento dos indivíduos, ou seja, fornecer condições para  que 

as pessoas possam “usar seus recursos econômicos, sociais, políticos e culturais para atuar 

com responsabilidade no espaço público na defesa de seus direitos, influenciando as ações do 

Estado na distribuição dos serviços e recursos públicos”. 111  O empoderamento é a 

                                                 
109 FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro. Paz e Terra, 2005, p. 67. 

110 Classe E possui 40% dos celulares pré-pagos brasileiros, diz pesquisa Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u102655.shtml> Acesso em:12.04.2005. 

111 ROMANO, Jorge O. e ANTUNES, Marta. Introdução ao debate sobre empoderamento e direitos no combate 
à pobreza. In ROMANO, Jorge O. e ANTUNES, Marta (orgs.) Empoderamento e direitos no combate à 
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participação consciente a ser construída através do desfrute aos direitos e de uma prática 

libertadora. Como bem expressa Paulo Freire,  

desde o começo da luta pela humanização, pela superação da contradição opressor-
oprimidos, é preciso que eles (os oprimidos) se convençam que essa luta exige deles, 
a partir do momento que a aceitam, a sua responsabilidade total. É que esta luta não 
se justifica apenas em que passem a ter liberdade para comer, mas “liberdade para 
criar e construir, para admirar e aventurar-se”. Tal liberdade requer que o indivíduo 
seja ativo e responsável, não um escravo, nem uma peça bem alimentada de uma 
maquina.112 

Nem tampouco um autômato que envia sua prole a uma escola na qual os mesmos 

aprendem apenas a soletrar palavras e não a lhes decodificar os sentidos, ou alguém que retira 

a água parada dos repositórios não para evitar a dengue, mas para se escusar da reclamação do 

agente de saúde. O Estado brasileiro tem por obrigação constitucional construir uma 

sociedade livre, justa e solidária (Art. 3, I, CF), mas, para isso, não pode se converter num 

messias que leva a salvação às massas populares, pois  

adesão conquistada não é adesão, porque é aderência do conquistado ao 
conquistador através da prescrição das opções deste àquele. A adesão verdadeira é a 
coincidência livre de opções. Não pode verificar-se a não ser na intercomunicação 
dos homens mediatizados pela realidade.113 O objetivo da ação dialógica está em 
proporcionar que os oprimidos, reconhecendo o porquê e como de sua aderência, 
exerçam um ato de adesão à práxis verdadeira de transformação da realidade 
injusta.114 

Os direitos sociais, ao serem impostos podem gerar tanto adesão quanto aderência, 

a depender do modo de condução da política tendente a concretizá-los. Por isso, é importante 

trazer a lume, que quando o Estado obriga os cidadãos a cuidarem de sua saúde, a enviarem 

suas crianças a escola, a buscarem um emprego, não está apenas criando uma obrigação para 

esses indivíduos, mas está também se obrigando a prestar os tais serviços necessários a um 

sistema educacional e de saúde de qualidade, ao favorecimento de oportunidades de trabalho, 

                                                                                                                                                         
pobreza, p. 6. Disponível em: <www.actizonaid.org.br> Acesso em: 20.12.05. 

112 FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro. Paz e Terra, 2005, p. 62. 

113 FREIRE, Op. Cit.,  p. 193. 

114 FREIRE, Paulo. Op. Cit., p. 200. 
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à fiscalização da adequação dos trabalhos ofertados às normas trabalhistas.  

Para se engendrar realização da justiça social, é preciso que os direitos sociais 

prestacionais sejam concedidos pelo Estado da melhor forma possível, pois, só assim, são 

capazes de sere facilitadores do processo de empoderamento, que transforma os cidadãos em 

protagonistas de suas próprias vidas e os torna capaz de desenvolver sua condição de agentes.  

Os programas governamentais, quando se revestem de uma aura assistencialista, 

são barreiras ao empoderamento. Quando se dissimulam de programas autonomizantes, mas 

submetem os beneficiários a um sistema de saúde falido, a uma educação de má qualidade, a 

um mercado de trabalho no qual as pessoas são empregadas em regime análogo a servidão, é 

também um empecilho ao empoderamento e de forma ainda mais cruel pois transmite as 

próprias pessoas beneficiadas e ao resto da sociedade que se essas tais contempladas não 

conseguem empoderar-se é por uma deficiência delas. Se o Estado não pode empoderar, ele 

pode sim criar um ambiente favorável a essa construção pessoal.115 Para erguer esse espaço 

tem a faculdade, e muitas vezes até necessita, da imposição dos direitos sociais, mas estes têm 

de obedecer à moldura delineada (qualidade mais fortalecimento da autonomia individual). 

Numa sociedade ideal, todos teriam condições dignas de vida e viveriam num 

ambiente favorável à formação de seu espírito crítico e suas aptidões, mas não se tem como 

construir do zero uma sociedade e edificá-la assim. Por isso, é preciso conduzir o Estado em 

direção à modificação de certas estruturas sociais para, ao menos, obter-se a extinção da 

pobreza em sua concepção multidimensional, ou seja, não apenas como escassez de recursos, 

mas também como carências e privações palpáveis, ou não que direcionam e, por vezes, 

estagnam a vida dos seres humanos. É necessário despertar, nos próprios indivíduos sua 

capacidade de agente e isso pode ser realizado através de um “projeto alternativo que permita 

                                                 
115 ROMANO, Jorge O. e ANTUNES, Marta. Introdução ao debate sobre empoderamento e direitos no combate 

à pobreza. In ROMANO, Jorge O. e ANTUNES, Marta (orgs.) Empoderamento e direitos no combate à 
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a expansão das liberdades substantivas e instrumentais das pessoas. Ou seja, um projeto em 

aberto, orientado para as pessoas enquanto agentes e que respeita a diversidade humana e a 

liberdade de escolha”. 116 

Os fins e os meios do desenvolvimento exigem que a perspectiva da liberdade seja 
colocada no centro do palco. Nessa perspectiva, as pessoas têm de ser vistas como 
ativamente envolvidas dada a oportunidade  na conformação de seu próprio destino 
e não apenas como beneficiárias passivas dos frutos de engenhosos programas de 
desenvolvimento. O Estado e a sociedade têm papéis amplos no fortalecimento e na 
proteção das capacidades humanas. 117 

Se o intuito é expandir as liberdades substantivas das pessoas, é preciso fortalecer 

suas liberdades políticas através dos mecanismos eleitorais e do monitoramento e fiscalização 

das políticas públicas; ampliar as facilidades econômicas dos indivíduos por meio do acesso 

direto à pecúnia ou de outros recursos; gerar oportunidades sociais para um vida saudável, 

com educação de qualidade e garantia de outros direitos sociais, assegurar a transparência na 

versação das finanças e dos programas estatais e dispor de uma rede de segurança protetora.118 

Todas essas exigências são indispensáveis “ao empoderamento desses atores (beneficiários 

dos programas) e suas organizações locais para que estes possam ter vez e voz nas três esferas 

de atuação: Estado, mercado e sociedade civil”.119  

A Renda de Cidadania pretende contribuir na construção desse projeto alternativo, 

mas é preciso ter-se em mente que, em certas sociedades, a incondicionalidade ainda não se 

faz possível. No Brasil, país no qual o Estado, os pobres e até muitas organizações estão 
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acostumados à execução de programas assistencialistas, a incondicionalidade da renda cidadã 

deve ser visualizada como um norte, uma meta a ser alcançada quando o empoderamento dos 

indivíduos tiver se efetivado e todos possam dispor, da forma mais plena possível, de sua 

condição de agente. Porém, até lá, as condicionalidades podem e devem ser executadas 

contanto que de acordo com os parâmetros acima narrados.  
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3.0 REPARTINDO O PÃO EM DIFERENTES CONTEXTOS HISTÓRICOS E 

CULTURAIS: O DESENHO DAS ATUAIS POLÍTICAS DE RENDA MÍNIMA. 

 

 

 

 

 

3.1 Um Exame Sobre Alguns dos Principais Sistemas de Transferência de Renda 

Executados Contemporaneamente em Outros Países. 

3.1.1 Alaska(EUA), um Nicho da Renda de Cidadania em Território Estadunidense. 

O Fundo Permanente do Alaska começou como uma iniciativa isolada na pequena 

vila de Brystol Bay quando o prefeito, Jay Hamond, identificou a existência de pobreza na 

localidade apesar dos enormes ganhos advindos da exportação de peixes. Raciocinou que, em 

vez de se permitir a evasão das divisas, parte dos dividendos arrecadados deveriam ser 

revertidos diretamente para os indivíduos, a fim de que a riqueza pudesse ser apreendida e 

desfrutada pelos cidadãos.1 A partir daí, resolveu reter 3% da riqueza que saía da comunidade 

com a venda do pescado, aplicar o valor e distribuí-lo anualmente entre os cidadãos.2  

 

 

                                                 
1 SUPLICY, Eduardo Matarazzo. Renda de Cidadania: a saída é pela porta. São Paulo: Editora Cortez, 2002, p. 

265-6. 

2 GOLDSMITH, Scott. The Alaska Permanent Found Dividend: an experiment in wealth distribution., In 
STANDING, Guy. Promoting Income Security as a Right: Europe and north America. Londres: Antem, p. 550. 
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A repercussão positiva do programa alavancou a candidatura do prefeito ao 

governo do Alaska e este instalou o Alaska Inc., através do qual os ganhos advindos da 

exploração do petróleo no estado, que alimentavam o Fundo Permanente do Alaska, eram 

repartidos entre o conjunto dos cidadãos. Acontece que o Alaska Inc. previa um tempo 

máximo de 25 anos por pessoa para perceber os valores e estabelecia uma gradação entre os 

novos residentes e os habituais (a quantia paga seria diferençada para cada cidadão pelo 

tempo de residência na localidade, 1X, 2X, 3X, etc.).3 Esse incremento do valor baseado no 

tempo de permanência foi considerado contrário à clausula da igualdade contida na 

Constituição dos Estados Unidos pela Suprema Corte, o que gerou o fim do Alaska Inc. e a 

instituição do Programa do Fundo Permanente do Alaska (Permanent Fund Dividend 

Programme(PFD))4. 

De acordo com as novas regras, o valor passou a ser pago de modo universal, 

repartido igualitariamente e atribuído permanentemente. Assim, qualquer indivíduo residente 

no Alaska há, pelo menos, um ano, faz jus ao recebimento anual de idêntico valor monetário 

advindo das divisas arrecadadas a partir dos recursos naturais do estado, especialmente 

daquele de maior valor mercadológico, o petróleo.  

A reserva de petróleo do Alaska foi descoberta na década de 1970, como tal bem é 

não-renovável, a conversão de parte do valor arrecadado com sua venda para o Fundo fez com 

que não só a geração presente, mas também a futura, que não disporá mais do petróleo em 

espécie, possa desfrutar da riqueza por ele produzida. Essa foi uma das razões pela qual o 

repasse para o Fundo foi estabelecido através de Emenda a Constituição do Alaska. A outra 

razão apontada é a desconfiança com relação aos políticos, pois a população via os ganhos 

                                                 
3 GOLDSMITH, Scott. The Alaska Permanent Found Dividend: an experiment in wealth distribution., In 

STANDING, Guy. Promoting Income Security as a Right: Europe and north America. Londres: Antem, p. 550. 

4 GOLDSMITH, Scott. The Alaska Permanent Found Dividend: an experiment in wealth distribution., In 
STANDING, Guy. Promoting Income Security as a Right: Europe and north America. Londres: Antem, p. 552. 
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derivados de tal bem se esvair sem que os cidadãos pudessem apreendê-los ou deles se 

beneficiar.5  

Até 25% dos dividendos adquiridos com a exploração dos recursos naturais no 

Alaska, não só os derivados do óleo, são depositados no Fundo. Como o capital não poderia 

ficar parado, a equipe administradora investe os juros, o que faz com que o Fundo seja 

acionista de diversas empresas e gera ainda mais recursos para a distribuição sem ser gasto 

nenhum valor do Fundo principal, mantendo os recursos arrecadados a salvo de qualquer 

risco.6  

A renda é concedida anualmente, de modo individual, aos cidadãos sem requisito 

de idade ou teste de meios, atinge a totalidade dos indivíduos, porém faz maior diferença nas 

famílias com numerosos rebentos ou de baixa renda.7 Não é a toa que, dentre as 50 unidades 

federativas dos EUA, o Alaska é a mais igualitária.8 

Ademais, o volume dos recursos tem tido um crescimento extraordinário ao longo 

dos anos. Passaram de US$ 137 milhões em 1979, para 23,6 bilhões em 2002, isso porque, 

após o 11 de Setembro, alguns investimentos do Fundo obtiveram menores ganhos,9 pois em 

2000, o saldo era de 26,5 bilhões.10 “Nos últimos 10 anos, Alaska distribuiu 6% do seu 

                                                 
5 GOLDSMITH, Scott. The Alaska Permanent Found Dividend: an experiment in wealth distribution., In 

STANDING, Guy. Promoting Income Security as a Right: Europe and north America. Londres: Antem, p. 
549-550. 

6 GOLDSMITH, Scott. The Alaska Permanent Found Dividend: an experiment in wealth distribution., In 
STANDING, Guy. Promoting Income Security as a Right: Europe and north America. Londres: Antem, p. 
552-3. 

7 GOLDSMITH, Scott. The Alaska Permanent Found Dividend: an experiment in wealth distribution., In 
STANDING, Guy. Promoting Income Security as a Right: Europe and north America. Londres: Antem, p. 
549-553. 

8 SUPLICY, Eduardo Matarazzo. Saúde e Sociedade, v.12 n.º 1, jan-jul/2003, Programa Fome Zero do 
Presidente Lula e as perspectivas da Renda Básica de Cidadania no Brasil1, p. 12. 

9 SUPLICY, Eduardo Matarazzo. Renda de Cidadania: a saída é pela porta. São Paulo: Cortez, 2002, p. 86 

10 GOLDSMITH, Scott. The Alaska Permanent Found Dividend: an experiment in wealth distribution., In 
STANDING, Guy. Promoting Income Security as a Right: Europe and north America. Londres: Antem, p. 550. 
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Produto Interno Bruto igualmente a todos os seus habitantes, que eram cerca de 626.000 em 

2002. No ano passado (2002), o dividendo era de US $ 1.550,00 (R$ 3524,54)11 por pessoa”12 

Em 2004, foi de US$ 845.76 (R$ 1923,17)13 por habitante. 14
 

A distribuição de rendimentos operada pelo Fundo Permanente é tida como um dos 

principais motivos para a existência de uma diferença significativa na majoração da renda dos 

pobres e ricos no curso dos últimos dez anos entre o Alaska e os Estados Unidos como um 

todo. Enquanto, nos EUA, a renda média do extrato 20% mais rico cresceu 26%, a renda 

média das famílias 20% mais pobres aumentou 12%; no Alaska, durante o mesmo período, as 

famílias 20% mais ricas tiveram um crescimento na sua renda média de 7%, por outro lado, as 

mais pobres tiveram seus recursos majorados em 28%.15 

Inicialmente, vários políticos argumentavam ser bem melhor a utilização do dinheiro 

em obras de infra-estrutura para o estado do que na divisão entre os habitantes, mas, hoje, 

seria considerada uma estratégia política suicida aquela defensora da extinção do Fundo. Os 

argumentos comumente usados por antagonistas da Renda de Cidadania de que haveria um 

“boom” no nascimento de crianças, um aumento extremo da imigração e o estímulo à desídia 

dos trabalhadores não têm encontrado eco nessa unidade federativa estadunidense, pois, a 

priori, nenhum desses fenômenos parece ter sido verificado até o momento.16 

                                                 
11 CONVERSOR DE MOEDAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. Disponível em: 

http://www5.bcb.gov.br/?CONVMOEDA Acesso em: 16.01.05. 

12 SUPLICY, Eduardo. Saúde e Sociedade, V.12 Nº 1 jan-jul/2003, Programa Fome Zero do Presidente Lula e as 
perspectivas da Renda Básica de Cidadania no Brasil1, p. 12. 

13 CONVERSOR DE MOEDAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. Disponível em: 
http://www5.bcb.gov.br/?CONVMOEDA Acesso em: 16.01.05. 

14 Disponível em: <http://www.apfc.org/alaska/dividendprgrm.cfm> Acesso em: 16.01.06.  

15 GOLDSMITH, Scott. The Alaska Permanent Found Dividend: an experiment in wealth distribution., In 
STANDING, Guy. Promoting Income Security as a Right: Europe and north America. Londres: Antem, p. 556. 

16 GOLDSMITH, Scott. The Alaska Permanent Found Dividend: an experiment in wealth distribution., In 
STANDING, Guy. Promoting Income Security as a Right: Europe and north America. Londres: Antem, p. 
555-556.  
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Os críticos hoje existentes perquirem como o dinheiro vem sendo gasto pelos 

beneficiados, alegam não se ter dados sobre o que os pais fazem com o próprio valor, nem 

com a renda obtida por seus filhos. Mas, há uma forte resistência a qualquer tipo de 

ingerência estatal sobre as opções dos habitantes do Alaska, pois eles consideram o valor 

obtido do Fundo como uma forma de devolução do governo dos impostos pagos por eles e, 

assim, vêem o dividendo como um direito que não deve ser restringido.17 

Considerando que a renda mínima é um direito da população e não um programa 

caritativo governamental, Van Parijis argumenta ser necessário que, na regulamentação e na 

execução de políticas públicas de redistribuição de renda, não sejam esquecidas as bases 

sociais do auto-respeito, por conseguinte não deve o beneficiário ser submetido à 

constrangimentos, humilhações ou mesmo inferências sobre sua vida pessoal para provar a 

necessidade de recebê-la. 18  Essa característica do programa executado no Alaska de ser 

incondicional aliada a sua individualidade e universalidade formam a tríade elementar das 

teorias de Renda de Cidadania defendidas hodiernamente, por isso, o Alaska vem sendo 

exaltado como único reduto no mundo onde já existe uma Renda de Cidadania.  

Ainda assim, o sistema executado no Alaska não teve inspiração em lastro teórico 

antecessor ou contemporâneo ao seu estabelecimento. Ele foi formado por contingências 

histórico-sociais que o tornaram possível e findaram, sem esta intenção direta, originando o 

nicho da RC ao qual os estudiosos se reportam como prova empírica de sua validade.19 

 

 

                                                 
17 GOLDSMITH, Scott. The Alaska Permanent Found Dividend: an experiment in wealth distribution., In 

STANDING, Guy. Promoting Income Security as a Right: Europe and north America. Londres: Antem, p. 555. 

18 PARIJS, Philippe van. O que é uma Sociedade Justa?: introdução à prática da filosofia política. São Paulo: 
Editora Ática, 1991. 239p. 

19 SUPLICY, Eduardo Matarazzo. Renda de Cidadania: a saída é pela porta. São Paulo: Editora Cortez, 2002, p. 
265-6. 
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3.1.2 Estados Unidos, da Guerra Contra a Pobreza a Guerra Contra os Pobres.  

A “fascinação invejosa” que os Estados Unidos despertam em grande parte dos 

países contemporaneamente se baseia na falsa premissa de que o american way of life é 

disseminado entre os cidadãos estadunidenses, ou seja, que a prosperidade faz parte da 

realidade de todos. Não é verdade. Os níveis de pobreza lá são, em duas ou três vezes, 

superiores aos dos países de capitalismo desenvolvido da Europa Ocidental. Oficialmente, 35 

milhões de pessoas são pobres. Em 20 anos, entre 1975 e 1995, o número de miseráveis 

dobrou. De cada 5 crianças abaixo dos 6 anos de idade, nascida nos Estados Unidos, uma é 

pobre. Esse retrato não se parece com a imagem onírica, construída pelos EUA no imaginário 

internacional.20 

Descabe destrinchar aqui todas as razões históricas, econômicas e sociais para o 

aumento da pobreza e da miséria nos Estados Unidos, mas é preciso destacar o 

direcionamento político estadunidense nas últimas décadas, que parece ter detectado um vilão: 

os pobres. O suposto aumento da criminalidade21 nos grandes centros urbanos contribuiu para 

o descrédito das explicações sociológicas da criminalidade. Teses consideradas reacionárias, 

preconceituosas e sem embasamento científico até algum tempo, são, hoje, erigidas como a 

máxima do dia. As metas sociais desistiram de reformar a sociedade, mudando o foco para o 

direcionamento da vida dos pobres, pois o comportamento deles é apontado como o culpado 

pela situação degradante na qual sobrevivem e, até mesmo, pelo impulso criminoso.22 

A tal ponto que a guerra contra a pobreza foi substituída por uma guerra contra os 
pobres, bode expiatório de todos os males do país (Gans, 1995), doravante intimados 
a assumir a responsabilidade por si próprios, sob pena de se verem atacados por uma 
saraivada de medidas punitivas e vexatórias destinadas, senão a recolocá-los no 
caminho certo do emprego precário, pelo menos a minorar suas exigências e, 

                                                 
20 WACQUANT, Loic. As Prisões da Miséria. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001, p.78-79. 

21 WACQUANT, Loic. As Prisões da Miséria. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001, p. 28-34. 

22 WACQUANT, Loic. As Prisões da Miséria. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001, p. 43-4. 
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portanto, seu peso fiscal.23 

É isso. Em vez de perscrutar a causa da não-diminuição da pobreza nos níveis 

previstos, os políticos estadunidenses optaram por uma via aparentemente menos tormentosa: 

o descrédito da política pública de outorga de capital aos economicamente necessitados.  

A união do social com o penal nos Estados Unidos da América vêm forcejando a 

imbricação desses dois ramos de atuação estatal, de tal forma que a criminalização tem 

justificado uma fiscalização pan-óptica dos pobres. Os cidadãos, ao aderirem a um dos 

programas de distribuição de renda estatal, têm de se submeter a regras burocráticas densas 

nomeadas de churning por pretenderem “passar na batedeira” os candidatos antes de os 

habilitar (estima-se que uma família em cada duas não receba o direito para o qual seria 

elegível24) e a ingerências em sua vida privada: os contemplados têm suas vidas direcionadas 

e investigadas. Todos são compelidos a trabalhar (workfare) ainda que em empregos 

insalubres, em horário incompatível com a educação dos filhos, longe de suas residências, etc., 

ou seja, nenhum tipo de limitação ou impedimento (mesmo em prol da família, dos filhos 

menores) é aceito, e são submetidos, em certos estados, como o Michigan, a testes de 

detecção de drogas, tais quais os criminosos sob liberdade condicional.25  

Baseado nos pressupostos acima narrados e na concepção cada dia mais sedimentada 

de que desvincular o trabalho da renda quebra com a ética trabalhista que vislumbra, no 

desenvolvimento da atividade laboral, a única forma de manter a cidadania social, o welfare  

dos Estados Unidos tem passado por intensas reformas.26 Os pontos centrais dessa concepção 

                                                 
23 WACQUANT, Loic. Punir os Pobres: a nova gestão da miséria nos Estados Unidos. Rio de Janeiro: Freitas 

Bastos, 2001, p. 24. 

24 WACQUANT, Loic. Punir os Pobres: a nova gestão da miséria nos Estados Unidos. Rio de Janeiro: Freitas 
Bastos, 2001, p. 25. 

25 WACQUANT, Loic. As Prisões da Miséria. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001, p. 99. 

26 HANDLER, Joel. Social Cientizenship and Workfare in the United States and Western Europe from Status to 
Contract In STANDING, Guy. Promoting Income Security as a Right: Europe and north America. Londres: 
Antem, p. 567-8. 
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são: 1. há trabalhos para quem queira trabalhar; 2. ao estar desenvolvendo um trabalho, o 

indivíduo melhora sua capacitação na visão do mercado de trabalho; 3. o problema dos 

antigos contemplados era justamente a falta de motivação para sair do welfare e buscar um 

emprego; 4. os programas estatais mostram que os interessados conseguem arrumar empregos, 

assim tem se investido em cursos profissionalizantes e educação para levar os contemplados e 

os candidatos ao welfare ao mercado de trabalho.27 

A reforma de 1996 delimitou o tempo de permanência no programa estabelecendo 

que ninguém deve passar mais de dois anos seguidos ou cinco intermitentes, recebendo 

benefícios. Anteriormente, com o Aid to Family With Dependent Childrens – AFDC (Ajuda 

às Famílias com Filhos Dependentes), uma família pobre poderia contar com a ajuda de custo 

desde a tenra infância de sua prole até cada jovem ter 18 anos completos, mas seu substituto, 

o Temporary Assistance to Needy Families – TANF (Assistência Temporária às Famílias 

Necesitadas), limitou o interregno de permanência dos contemplados.28  

O anúncio do TANF assevera não se tratar de um programa do welfare, pois esse 

vocábulo é considerado, nos EUA, pejorativo como que um símbolo de programas sociais 

ineficazes e que desconsideravam a responsabilidade individual dos pobres em lutar pela 

melhoria de sua condição, criando um círculo vicioso de dependência estatal.29 Ocorre que 

para mudar tal perspectiva, as pessoas em situação de pobreza têm sido obrigadas a aderir a 

subempregos, no afã de se inserir no mercado de trabalho e se tornarem merecedoras do 

programa, já que o recebimento está vinculado ao desenvolvimento de um trabalho ou a 

                                                 
27 HANDLER, Joel. Social Cientizenship and Workfare in the United States and Western Europe from Status to 

Contract In STANDING, Guy. Promoting Income Security as a Right: Europe and north America. Londres: 
Antem, p. 570. 

28 HANDLER, Joel. Social Cientizenship and Workfare in the United States and Western Europe from Status to 
Contract In STANDING, Guy. Promoting Income Security as a Right: Europe and north America. Londres: 
Antem, p. 570. 

29 Disponível em: <http://www.acf.dhhs.gov/programs/ofa/> Acesso em 13.11.05 
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disposição para participar das atividades determinadas pelo governo em prol da busca por 

empregos.30  

Ora, quando o economista liberal Milton Friedman passou a defender, na década de 

60, a implantação de um imposto de renda negativo, que concederia às pessoas com 

rendimentos abaixo de um certo patamar ou sem rendimento um subsídio pecuniário estatal 

para se manterem acima da linha de pobreza, divulgou diversas vantagens para embasar sua 

instituição: 31 1. respeita a lógica do mercado, pois não distorce seu funcionamento, pelo 

contrário, coloca mais recursos em circulação; 2. é menos custoso aos cofres públicos do que 

os programas sociais de habitação, ajuda às famílias com crianças, seguro velhice, apoio a 

preços de produtos agrícolas, dentre outros; 3. respeita as escolhas dos indivíduos, pois lhes 

concede dinheiro, dando a possibilidade de decidir como o gastar. Disseminava-se a crença de 

que esse tipo de programa sozinho poderia contribuir decisivamente para o estabelecimento 

do estado-mínimo com a exclusão da obrigação do Estado prestar outros serviços sociais. Isso  

fez com que tal política passasse a ser gradativamente desacreditada.  

Então, os dois principais programas de transferência de renda executados pelos 

Estados Unidos estão ligados ao trabalhar. Apenas famílias de trabalhadores ou de pessoas 

dispostas a participar de atividades laborais com filhos menores podem pleitear o Temporary 

Assistance to Needy Families. Segue na mesma direção o requisito para se habilitar ao Earned 

Income Credit, somente trabalhadores podem alegar, ao final de um ano, não terem recebido 

com seu trabalho o equivalente a um patamar mínimo de rendimentos que os capacite a 

receber o EIC. Em 2004, um trabalhador com um filho poderia receber, no máximo, o valor 

anual de $2.604, divididos em 12 parcelas mensais acrescidas ao seu salário; já trabalhadores 

com duas ou mais crianças poderiam receber até $4.300, e os trabalhadores sem filhos 

                                                 
30Disponível em:  <http://www.state.la.us/tanf/overview.htm> Acesso em 13.11.05 

31 FRIEDMAN, Milton. Capitalismo e Liberdade. Tradução: Luciana Carli. São Paulo: Artenova, 2000, p. 162. 
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perceberiam, no máximo, em um ano, $390. Naturalmente, o valor do EIC, que a maioria dos 

trabalhadores pode obter são mais baixos do que estas figuras máximas.32  O sistema de 

distribuição de rendas, orquestrado nos Estados Unidos atualmente, é residual, de valor 

decrescente, vinculado à prestação de trabalho e temporalmente delimitado. 

3.1.3 França, uma Singular Tentativa de Inclusão. 

Na França, a chamada Renda Mínima de Inserção (RMI) foi instituída em 1988 

como forma de auxiliar, de forma direta e imediata pessoas, em situação de pobreza, 

concedendo-lhes acesso a uma renda, além de um pacote de serviços assecuratórios de 

cidadania (assistência médica, auxílio moradia e incentivo à inserção social e profissional).33 

Em 1993, 793 mil pessoas se encontravam percebendo o auxilio, gerando um benefício direto 

a mais de um milhão de cidadãos34. Podem se habilitar à Renda Mínima de Inserção, tanto 

franceses quanto nacionais de outros países contanto que estes tenham sua residência 

autorizada (visto regular), idade mínima de 25 anos e uma renda mensal abaixo de 

determinado patamar.35  

O público-alvo do programa são indivíduos em condições de desenvolver um 

trabalho, mas sem oportunidades, em sua maioria, jovens à procura do primeiro emprego, ou 

pessoas expulsas de seus empregos em vistas da crescente maquinização.36O pressuposto da 

                                                 
32 Disponível em: < http://www.taxcreditresources.org/pages.cfm?contentID=34&pageID=12&Subpages=yes> 

Aceso em: 22.06.05 

33 FERREIRA, Ivanete Boschetti. Saídas para a “crise”: o debate teórico em torno do programa de renda mínima 
francês. In SPOSATI, Aldaíza (org.). Renda Mínima e Crise Mundial, p. 25. 

34 PAUGAM, Serge. Desqualificação Social: ensaio sobre a nova pobreza. Tradução Camila Giorgetti e Tereza 
Lourenço. São Paulo: Educ/Cortez, 2003, p. 280. 

35 FONSECA, Ana Maria Medeiros. Família e Política de Renda Mínima. São Paulo: Cortez, 2001, 143-148. 

36 FERREIRA, Ivanete Boschetti. Saídas para a “crise”: o debate teórico em torno do programa de renda mínima 
francês. In SPOSATI, Aldaíza (org.). Renda Mínima e Crise Mundial, p. 31. 
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Renda Mínima de Inserção é o de que “o pobre sadio deve responsabilizar-se por si mesmo, 

ou ao menos, contribuir através de esforços pessoais para a melhoria de sua condição”37 e que 

“a inserção pessoal e profissional de pessoas em dificuldade constitui um imperativo 

nacional.”38 Apesar dessa conexão do recebimento da prestação com o desenvolvimento de 

um trabalho ou a disposição para fazê-lo, a Renda Mínima de Inserção traz duas grandes 

inovações: contempla os indivíduos sadios e estabelece o direito à assistência (no Brasil 

reconhecido no caput do Art. 6º da Constituição Federal). 

O compromisso de estar em busca ou aderir a um emprego, bem como os demais 

termos pactuados para o percebimento da Renda Mínima de Inserção são enunciados no 

Contrato de Inserção ao qual os favorecidos devem anuir. Em respeito à liberdade de escolha 

de cada um, os termos são discutidos entre o beneficiário e o funcionário estatal para compor 

quais serão as ações a serem realizadas para auxiliá-lo na sua inclusão social e profissional.39  

Como se vê, os contemplados na França não têm sua vida direcionada como ocorre 

nos Estados Unidos, pelo contrário, eles são tidos como cidadãos responsáveis, por isso não 

são obrigadas a aceitar qualquer trabalho, são, sim, compelidos a lutar por uma melhor 

qualificação profissional e estar a procura de um emprego harmônico com as suas aspirações 

e qualificações. Há um incentivo a procura de um direito social (ao trabalho), mas com 

respeito à liberdade de escolha e aos direitos trabalhistas.40 A lógica da inserção é bem mais 

abrangente que a mera vinculação ao trabalho, a própria norma estabelece a discussão das 

                                                 
37 PAUGAM, Serge. Desqualificação Social: ensaio sobre a nova pobreza. Tradução Camila Giorgetti e Tereza 

Lourenço. São Paulo: Educ/Cortez, 2003, p. 279. 

38 PAUGAM, Serge. Desqualificação Social: ensaio sobre a nova pobreza. Tradução Camila Giorgetti e Tereza 
Lourenço. São Paulo: Educ/Cortez, 2003, p. 278. 

39 PAUGAM, Serge. Desqualificação Social: ensaio sobre a nova pobreza. Tradução Camila Giorgetti e Tereza 
Lourenço. São Paulo: Educ/Cortez, 2003, p. 280. 

40 POCHMMAN, Marcio. Políticas do Trabalho e de Garantia de Renda no Capitalismo em Mudança: um estudo 
sobre as experiências da França, da Inglaterra e do Brasil desde o segundo pós-guerra aos dias de hoje. São 
Paulo: LTR, 1995, p. 55. 
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atividades de inserção de modo personalizado com as qualificações e aspirações do 

beneficiário e prevê, de forma exemplificativa, no que os beneficiários podiam se engajar:  

atividades de interesse coletivo em uma administração, um albergue público, uma 
associação sem fins lucrativos; atividades ou estágios de inserção em meio 
profissional, definidos por contrato com empresas ou associações, segundo as 
modalidades fixadas por via regulamentar, estágios destinados à aquisição ou à 
melhoria de uma qualificação profissional pelos interessados; ações destinadas a 
ajudar os beneficiários a encontrar ou desenvolver sua autonomia social.41  

Assim, a perspectiva do RMI é afastar o fantasma do assistencialismo, convertendo-

se em algo a mais que um mero programa de assistência social, para forjar-se em uma política 

contra a exclusão. Dois anos após a instalação do RMI, uma Comissão Nacional de Avaliação 

foi criada para investigar se o desenho do programa era adequado e concluiu que, ante o 

crescente desemprego, era provável ser necessário dissociar, cada dia mais, o direito de 

percebimento de uma renda da obrigação de exercer um trabalho e ainda conjeturava a dita 

Comissão se não estaria a França trilhando o caminho em direção a uma Renda de 

Cidadania.42  

A escassez de postos de trabalho já faz, inclusive, com que o governo esmaeça a 

fiscalização e, mesmo havendo um pacto entre o Estado e os beneficiários atribuindo a estes 

últimos a obrigação de buscar um emprego e se engajar nas atividades de inserção ofertadas, 

os contemplados que descumprem o estabelecido não têm sofrido penalidades.43 Isso não quer 

dizer, necessariamente, que as atividades de Inserção tenham de ser extintas, elas podem 

apenas se transformar, incentivando ao trabalho e, mais ainda, à adesão a atividades 

voluntárias e cidadãs. Ivanete Ferreira, analisando empiricamente o programa francês, detecta 

                                                 
41 PAUGAM, Serge. Desqualificação Social: ensaio sobre a nova pobreza. Tradução Camila Giorgetti e Tereza 

Lourenço. São Paulo: Educ/Cortez, 2003, p. 279. 

42 FERREIRA, Ivanete Boschetti. Saídas para a “crise”: o debate teórico em torno do programa de renda mínima 
francês. In SPOSATI, Aldaíza (org.). Renda Mínima e Crise Mundial, p. 28. 

43 FERREIRA, Ivanete Boschetti. Saídas para a “crise”: o debate teórico em torno do programa de renda mínima 
francês. In SPOSATI, Aldaíza (org.). Renda Mínima e Crise Mundial, p. 40. 
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dois recorrentes tipos de situação.44 

-  a RMI é encarada como prestação de sobrevivência sem a preocupação com a 

inserção, fazendo com que o RMI se diferencie da mera assistência pelos demais programas a 

ele agregados, que asseguram a inserção, ao menos, em relação a direitos sociais (direito à 

saúde e à moradia) antes não desfrutados, mas não consegue eliminar o status de assistido 

permanente, que acompanha os conformados em receber o benefício sem se sentirem na 

obrigação de buscarem melhoria de vida;  

- na outra abordagem, há uma maior preocupação com a inserção dos indivíduos ao 

trabalho, ainda assim, os beneficiários consideram o benefício um direito, diferenciam-se dos 

anteriores por vislumbrarem nas atividades de inserção, também direitos e, por isso, a ela 

aderem.45 Importante lembrar que o Poder Público nem sempre consegue dispor de trabalho 

para todos os interessados, isso força o reconhecimento de que a renda pode estar 

desvinculada do trabalho não por desídia do beneficiário, mas por carência social.46 Três 

milhões de cidadãos desempregados (França, séc. XXI)47  é uma marca que nenhum pais 

desenvolvido se orgulha de alcançar. Entretanto, o crescimento da escassez de postos de 

trabalho tem se tornado uma realidade para os mesmos diante das contingências 

sócioeconômicas atuais. 

Esse debate emerge como central no discurso dos trabalhadores sociais e conduz 
suas práticas em direção a um ponto intermediário entre a reconquista da identidade 
ou do reconhecimento social por meio de um trabalho, se possível, ou por outros 

                                                 
44 FERREIRA, Ivanete Boschetti. Saídas para a “crise”: o debate teórico em torno do programa de renda mínima 

francês. In SPOSATI, Aldaíza (org.). Renda Mínima e Crise Mundial, p. 39-43. 

45 FERREIRA, Ivanete Boschetti. Saídas para a “crise”: o debate teórico em torno do programa de renda mínima 
francês. In SPOSATI, Aldaíza (org.). Renda Mínima e Crise Mundial, p. 40-1. 

46 FERREIRA, Ivanete Boschetti. Saídas para a “crise”: o debate teórico em torno do programa de renda mínima 
francês. In SPOSATI, Aldaíza (org.). Renda Mínima e Crise Mundial, p. 39-41. 

47 POCHMMAN, Marcio. Políticas do Trabalho e de Garantia de Renda no Capitalismo em Mudança: um estudo 
sobre as experiências da França, da Inglaterra e do Brasil desde o segundo pós-guerra aos dias de hoje. São 
Paulo: LTR, 1995, p. 55. 
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meios se aquele ligado ao trabalho não é mais possível.48 

O programa francês é único pelo caráter dicotômico no qual alicerça sua concepção: 

valoriza a liberdade e a inserção profissional. Coloca-se, portanto, em contraponto a dois 

sistemas extremistas, o dos Estados Unidos, no qual a preocupação com a lassidão é tanta que 

impõe aos indivíduos a execução de qualquer serviço, mesmo atentatório a sua dignidade, 

desmerecedor das suas qualificações, ou seja, reduz a liberdade de escolha dos indivíduos a 

zero; e o da Renda de Cidadania, na qual a liberdade deve ser erigida como fundamental, 

sendo inaceitável qualquer tipo de imposição do Estado por força da concessão do direito.  

É preciso lembrar ainda que, na França, existem sindicatos fortes negociadores de 

salários mínimos capazes de assegurar o desfrute de uma vida digna e, se alguém, francês ou 

morador regular, mesmo trabalhando não consegue dispor do mínimo social, ele também pode 

se habilitar ao recebimento de um benefício específico capaz de complementar seus 

rendimentos.49  

Pois é, a Renda Mínima de Inserção é uma das expressões de renda mínima não-

contributiva e desvinculada de um salário operada na França, mas não é a única forma: as 

famílias de baixa renda com filhos menores podem se habilitar ao recebimento da Ajuda 

Social à Infância; para a família na qual os responsáveis estão empregados, porém não 

atingem o valor mínimo aceitável, há o Suplemento de Renda Familiar; os estudantes em 

busca de formação profissional têm um subsídio específico para assegurar o estágio através do 

Contrato de Emprego Solidário.50  
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Como se pode ver o sistema de concessão de rendimentos mínimos francês é 

segmentado, capaz de abranger toda a comunidade de baixa renda (de franceses e não-

franceses residentes legais), de estudantes, de desempregados, mas não seria nos moldes como 

é posto hoje capaz de açambarcar toda a população. Desse modo, para a inserção da Renda de 

Cidadania na  França, seria necessária uma modificação de paradigmas e a ampliação do 

contingente favorecido. 

3.1.4 Holanda, Celeiro de uma Renda Cidadã com Abrangência Nacional? 

O Parlamento Europeu recomenda, desde 1988, a adoção de programas de 

rendimento mínimo para os trabalhadores necessitados, as pessoas desempregadas por força 

do engessamento do mercado, os idosos, ainda que não contribuintes dos sistemas 

previdenciários como medida expressa na luta contra a pobreza e exclusão nos países da 

Comunidade Européia. A recomendação foi seguida pelos países europeus e cada um ao seu 

modo estabeleceu programas de rendimento mínimo para contemplar a população de baixa 

renda.51  

A Holanda, e.g., criou tantos programas de distribuição de recursos que apesar de 

não adotar a renda cidadã, poderia fazê-lo com uma simples modificação da perspectiva dos 

sistemas existentes, bastaria unificar os diversos projetos sociais de distribuição universal de 

renda em execução e reconhecer o direito de todo cidadão holandês desfrutar de uma renda 

mínima garantida, desvinculada de qualquer contraprestação de sua parte.52 

O welfare holandês desenvolveu-se especialmente após a Segunda Guerra e se 

expandiu de tal modo que passou a vislumbrar não só a importância do progresso material dos 

                                                 
51 FONSECA, Ana Maria Medeiros. Família e Política de Renda Mínima. São Paulo: Cortez, 2001, 139-140. 

52 PARIJS, Philippe van. O que é uma Sociedade Justa?: introdução à prática da filosofia política. São Paulo: 
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cidadãos, como também do progresso imaterial.53 Portanto, seu campo de atuação é bastante 

enlarguecido e complexo. Os sistemas de primordial interesse a esse estudo são aqueles não-

contributivos desvinculados da assistência aos inválidos e aos trabalhadores, no entanto, para 

se demonstrar a amplitude do sistema desse país, se remeterá aos seguros como um todo. Com 

o fito de entendê-lo, se dividirá o sistema em três grupos: 

1. Seguros concedidos aos trabalhadores: estão diretamente ligados ao sistema de 

assistência social prestado para os trabalhadores-contribuintes que, por motivos alheios a sua 

vontade, passam a dele necessitar.54 

a. Lei do Desemprego: concede uma prestação continuada no valor referente a 70% 

da última remuneração percebida pelo trabalhador durante um período a ser fixado de acordo 

com o histórico de tempo de trabalho do desempregado, ou até que este obtenha um emprego; 

b. Lei da Doença: o trabalhador recebe 70% de seus rendimentos por até 52 semanas 

(1 ano e 1 mês),a depender das limitações oriundas da enfermidade; 

c. Lei sobre o Seguro da Incapacidade para o Trabalho: se ao término do período 

estipulado na Lei da Doença, o trabalhador continua incapacitado ao desenvolvimento do 

trabalho pode perceber esse auxílio pelo período durante o qual persistir a incapacidade em 

um tempo máximo de 5 anos; 

d. Lei do Fundo de Doença: ampara trabalhadores e seus familiares, bem como 

idosos, que por terem renda abaixo de certo patamar têm dificuldade de acesso a 

medicamentos, internações hospitalares, realização de exames, etc. 

2. seguros nacionais: correspondem às rendas mínimas não contributivas fixadas em 

prol de grupos específicos (idosos, órfãos, deficientes, viúvas) ou de auxilio a despesas 

                                                 
53 HOVEN, Rudy Van den. O Sistema de Segurança Social Holandês e a Renda Mínima In SPOSATI, Aldaíza 

(org.). Renda Mínima e Crise Mundial: saída ou agravamento. São Paulo: Editora Cortez, 1997, pp. 60-61. 

54 HOVEN, Rudy Van den. O Sistema de Segurança Social Holandês e a Renda Mínima In SPOSATI, Aldaíza 
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particulares (escola, filhos menores, cursos, etc) sem necessidade de ser comprovada 

hiposuficiência de renda. Qualquer cidadão holandês pode se situar numa das categorias dos 

seguros nacionais em uma ou várias ocasiões de sua vida, são apenas alguns exemplos:55 a. 

Lei Geral da Velhice; b. Lei Geral das Viúvas/os e Órfão;  c. Lei Geral da Incapacidade para o 

Trabalho; d. Lei Geral de Abono Familiar; e. Lei Geral de Despesas Particulares de Doença e 

Lei de Prestações a Deficientes;  

3. Serviços e Prestações sociais correspondentes aos programas destinados à 

concessão de pecúnia à população de baixa renda são também não-contributivos56.  

a. casais/famílias percebem um benefício no valor correspondente a 100% do salário 

mínimo nacional (tal percentual pode variar de acordo com o rendimento do parceiro); 

b. família monoparentais são contemplados com 90% do salário mínimo nacional; 

c. indivíduos solteiros fazem jus a 70% do salário mínimo. 

Ressalte-se: não é necessário ser holandês, basta residência autorizada, para estar 

apto a se candidatar ao percebimento de um dos benefícios57 e, em geral, os indivíduos que se 

beneficiam de seguros outorgados por uma dessas categorias conservam o direito de, caso se 

enquadrem numa outra situação legal, habilitarem-se em mais de um programa.58  

Saliente-se, nem todos os benefícios existentes na Holanda foram descritos acima.59 

Além de tudo, como destacado inicialmente, o welfare holandês cinge-se às necessidades 
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básicas dos cidadãos e aos anseios imateriais, eles abrangem a possibilidade de viver num 

padrão cultural nos níveis aceitos socialmente. A noção de escassez de recursos é muito mais 

ampla do que as concepções de pobreza que se costumam disseminar, ligadas meramente a 

níveis físico-biológicos (nutrição, saúde, condições salubres de moradia, etc.).60 Lá, põe-se em 

prática a concepção de Sen, de acordo com a qual, quanto mais opulento o país, mais 

necessidades tem o indivíduo para fazer frente à sua condição de agente.61 

as dificuldades que alguns grupos de pessoas enfrentam para “participar da vida da 
comunidade” podem ser cruciais para qualquer estudo de exclusão social. A 
necessidade para participar da vida de uma comunidade pode induzir demandas por 
equipamentos modernos (televisores, videocassetes, automóveis, etc.) em um país 
onde essas comodidades são quase universais (diferentemente do que seria 
necessário em países menos ricos).62 

No entanto, as condições históricas atuais, a participação da Holanda na Comunidade 

européia, o aumento dos níveis de desemprego têm gerado debates acerca de uma retração 

nessas concepções. O valor de certos subsídios é definido pelas prefeituras e tanto deve levar 

em consideração a situação individual do beneficiário (renda e idade), quanto a familiar. Além 

disso, vige a consciência, na Holanda, de que cada cidadão tem responsabilidade pessoal pela 

sua subsistência e a de sua família. Portanto, apesar de seu largo espectro, o sistema prevê que 

os contemplados têm a obrigação de: exercer um trabalho, ou aceitar um, quando lhe ofertado, 

ou ainda estar sempre a participar de seleções em busca de emprego. A exceção a essas 

obrigações reside nas possibilidades de pessoas doentes, idosas, com deficiência impeditiva 

de desenvolver um trabalho, ou, na hipótese de famílias monoparentais com crianças em idade 

escolar, nesse último caso, é exigida a comprovação da freqüência escolar das crianças.63  
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Apesar dessa imposição de buscar ou admitir um emprego ser mais restritiva que a 

francesa, ela também vislumbra a impossibilidade de o Estado atentar contra a dignidade dos 

contemplados, impingindo-lhe a vinculação a um trabalho desconectado das qualificações do 

indivíduo ou em desrespeito aos seus direitos trabalhistas, mas, por outro lado, também 

compreende que, caso o indivíduo não consiga jamais o emprego almejado, não poderá 

permanecer dependente da ajuda estatal eternamente, por isso: 

em princípio, a pessoa, nos primeiros seis meses do seu desemprego, não precisa 
aceitar trabalho de nível inferior ou em outra profissão. No caso de o desemprego 
continuar por mais tempo, a interpretação de o que é trabalho adequado será cada 
vez mais ampliada, e tem de ser considerado como adequado o trabalho de um nível 
mais baixo e de caráter diferente.64 

Na teoria, o sistema se apresenta de modo demasiado rígido, mas na prática essa 

imposição de emprego é relativizada, a tal ponto que se questiona a passividade dos 

programas e a excessiva preocupação com a outorga de rendimentos ao cidadão, enquanto a 

preocupação com a oferta de empregos não tem o mesmo afã.65 

Embora restrições e condicionalidades permeiem o sistema holandês, ele é um dos 

mais abrangentes do mundo, tanto em número de beneficiários, quanto em valor. Mas pela 

falta de seletividade e pela burocratização, por vezes, não se perfaz para aqueles que 

realmente necessitam, enquanto se faz presente para os que, a rigor, dele não precisariam. Ou 

seja, o sistema é extremamente oneroso, em tese, todo holandês pode nele se enquadrar em 

mais de uma categoria, mas, por ser segmentado e com exigências e condições diversas não 

atinge a totalidade dos cidadãos e, em certos casos, permite que fiquem à margem cidadãos 

realmente necessitados.66 
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Diante disso, Parijs considera a Holanda como celeiro latente da implantação de uma 

RC e tem defendido sua implantação imediata para tornar o sistema mais racional, menos 

burocrático e eliminar a contradição de beneficiar desmerecedores e excluir necessitados.67 

3.1.5 América Latina, uma Visão Panorâmica das Similitudes e Diferenças de Programas 

Paradigmáticos Executados na Região. 

Os países componentes da América Latina, apesar de terem, cada qual, 

peculiaridades que os especificam, podem ser vistos em conjunto a partir de certas 

características comuns. Os países da região são mais desiguais que a média mundial.68 O 

Índice de Gini latino-americano passou de 0,484 na média dos anos 70 para 0,522 na década 

passada.69 Dentre os 33 países, 17 deles detêm 25% da população abaixo da linha de pobreza 

e, em três, a proporção de pobres supera os 50%. Os níveis de desemprego são um problema 

em todas essas nações, além do incremento do setor informal ter se tornado uma realidade 

com a qual têm de lidar, pois, desde 1990, sete de cada dez empregos criados na região 

correspondem a esse setor.70  

O mito da retomada do crescimento como via única e precedente para o eficaz 

combate à pobreza pôs, até pouco tempo, os países em condições de inércia em relação à 

execução de programas sociais estruturais. Vicejando na região, especialmente durante as 

décadas de 80/90, para o Estado, preocupações econômicas de combate à inflação, 
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privatização de empresas públicas, relativização das normas trabalhistas e, apenas de forma 

subsidiária, focalizada e, por vezes, assistencialista e eleitoreira, a preocupação do combate à 

pobreza.71 Tanto isso é verdade, que, apesar de algumas crises pelas quais passaram certos 

países da América do Sul (Argentina, e.g.) nos anos recentes, tais Estados lograram êxito no 

objetivo de crescer economicamente, mas não conseguiram combinar esse sucesso com um 

decréscimo dos níveis de pobreza, pelo contrário, em termos absolutos, a quantidade de 

pobres da América Latina no final da década de 90 é superior à do período anterior.72 

Enfim, depois de reiterados insucessos desses países em erradicar a pobreza pela via 

do crescimento econômico, a América Latina tem se rendido à perspectiva de que a 

transferência condicional de renda é o caminho mais eficaz na luta contra a pobreza, em sua 

visão multidimensional. Proliferam, na região, assim, do final da década de 90 aos dias atuais, 

programas de redistribuição de renda, conectados com políticas educacionais e de saúde. 

A Colômbia possui o programa Famílias em Ação, no qual 400.000 famílias pobres 

são contempladas, desde que garantam a freqüência escolar das crianças, bem como 

participem de programas de saúde e monitoramento do crescimento dos infantes. Uma família 

recebe 14.000 pesos colombianos (R$ 13,57, em 02.12.05)73 ao mês por cada filho inscrito 

entre o segundo ao quinto ano escolar, $ 28.000 (R$ 27,14 em 02.12.05)74 mensais por filho 

matriculado entre o sexto e o décimo primeiro ano escolar,75 além de um subsídio de $ 46.500 
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pesos (R$ 45,80 em 02.12.05)76 ao mês para os menores de 07 anos com a condição de 

submetê-los a exames médicos periódicos, monitoradores do crescimento.77 O subsídio só 

pode ser recebido pelas mães, nem avós, nem outros familiares responsáveis por crianças 

potencialmente beneficiárias podem se cadastrar, o que acarreta uma discriminação 

injustificada. Outro equivoco é o fato de não reconhecer o subsídio às crianças que cursam o 

primeiro ano do ensino básico ou às crianças que estudam em outras modalidades formais 

diferentes da jornada diurna presencial.78 

O Famílias em Ação tenta transmudar para as mãos dos beneficiários a capacidade de 

soerguer-se daquelas condições de vida desfavoráveis ao aderirem ao programa. Tanto que os 

contemplados são chamados a participar de encontros nos quais se discute os direitos e 

deveres de todos com o programa e com sua família.79  

Na mesma direção, segue a Venezuela que, desde 1989, institui seu primeiro 

programa de renda mínima aliado à educação infantil. Denominado "Beca Escolar", tal 

política beneficia as crianças de famílias carentes, que estivessem freqüentando escola, até o 

limite de 3 crianças por família. Em 1991, além dos rendimentos, as famílias passaram a 

receber certos insumos: o bônus cereal e o bônus leite, que compreendiam 2 kg de arroz, 2 kg 

de farinha de milho e 2kg de leite para cada família. A maturação do programa fez com que, 

em 1996, o governo o substituísse pelo "Programa de Subsídio Familiar", transformando os 

benefícios  exclusivamente em valores monetários às famílias carentes que possuem crianças 
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matriculadas em pré-escolas e nas duas primeiras etapas da Educação Básica de escolas 

públicas ou privadas de bairros pobres. O subsídio equivale a aproximadamente R$ 10,00 por 

criança/mês e beneficia cerca de 3,2 milhões de crianças.80 

Já na Argentina, o programa de transferência condicional de renda está 

intimamente ligado à inclusão no emprego e é direcionado aos Chefes de Famílias 

Desempregados, daí o nome atribuído a tal política: Jefes de Hogar (“Chefes do Lar”). O 

intuito é aliviar os impactos do desemprego, por isso se assegura uma renda mensal mínima a 

todos os lares argentinos cujos chefes de famílias se encontrem desocupados e tenham a seu 

encargo filhos menores de 18 anos de idade ou deficientes, ou estejam com a esposa grávida. 

Cumpre notar que, apesar de a expressão “chefes do lar” historicamente denotar uma 

referência aos homens, eles representam apenas 34,9% dos contemplados.  

É atribuído um valor de $ 150 mensais81 (R$ 110,8782) sacados através de cartões 

magnéticos a 1.472.18783 pessoas. Avaliado a partir dos demais programas latino-americanos 

pode-se subsumir como alto o valor pago pela Argentina, mas, quando se toma conhecimento 

das co-responsabilidades exigidas, se observa não ser essa a realidade. As pessoas devem 

apresentar os certificados de escolaridade dos filhos, a constância de controle sanitário e 

demonstrar o cumprimento do calendário de vacinação. Até aí, se apresentam as mesmas 

contraprestações já vistas em outros contextos, porém o programa vai além e exige 20h 

semanais de trabalhos para a municipalidade ou organizações sociais por ela indicadas.84  
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Essa exigência acaba gerando a prestação de trabalho por um baixo custo para o 

Estado e outras entidades, pois o valor pago é 3 vezes menos do que o salário mínimo 

argentino: $ 45085 (R$ 332,60). Tal tempo semanal de  contraprestação laboral se reflete no 

mercado de trabalho, pois os 5,3% egressos por terem aderido a um emprego formal ganham 

em média 46,7% menos do que os demais trabalhadores formais. O próprio relatório de 

avaliação desta política pública admite que tal fato demonstra estarem os mesmos dispostos a 

trabalhar por baixos salários.86 Se a Argentina não incorre no erro de enviar diretamente 

trabalhadores para empregos privados mal remunerados e incompatíveis com as exigências de 

sua dignidade, pode restar vicejando indiretamente esse tipo de procedimento e mais estar a 

fazer com que o Estado se beneficie e, em conseqüência, legitime, esse tipo de prática..  

Outro exemplo paradigmático é o do México, país em que a política de combate à 

pobreza se mostrou eficaz mesmo durante as crises econômicas de 2000 e 2002, período no 

qual houve um decréscimo em torno de 3 pontos percentuais dos níveis de pobreza. 87 O 

programa de renda mínima mexicano é nomeado de Programa Oportunidades. Através dele 5 

milhões de famílias, englobando um contingente de 25 milhões de pessoas, recebem valores 

variáveis, de acordo com o sexo e grau de escolaridade das crianças.88  

 

Como nos demais programas, o pagamento é realizado em dinheiro e, 

preferencialmente, às mulheres, desde que estas cumpram com uma serie de exigências 
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conhecidas como "co-responsabilidades", tais como manter os filhos na escola, levá-los 

regularmente ao médico e fazer que tomem as vacinas necessárias. Somado a isso, elas devem 

participar de discussões periódicas sobre tópicos, como saúde, alimentação, higiene, violência 

doméstica e planejamento familiar. Mulheres grávidas e mães lactantes também recebem um 

suplemento fortificante, que ajuda a prevenir a desnutrição no útero e durante a infância. 

O Oportunidades estabelece um prazo definido de três anos para que as famílias 

sejam beneficiadas, após tal prazo, há a possibilidade de o núcleo familiar demonstrar ainda 

estar dentro dos critérios, que o colocam como beneficiários e solicitar recadastramento.89 O 

programa tem intensos cuidados com a transparência, tanto que é monitorado por Avaliações 

Externas de Impacto por instituições de reconhecimento nacional e internacional.90  Além 

disso,  possui diversas regras impeditivas de manipulação eleitoral: não podem ser efetuados 

novos cadastros em épocas eleitorais, os pagamentos não podem ser efetuados em datas 

próximas a comícios e os funcionários do governo não lidam com o dinheiro, essa tarefa fica a 

cargo dos bancos. O curioso  é que o pagamento não é feito por cartões magnéticos e sim 

através da entrega direta dos valores, 91  o que é uma vantagem se comparado a falha 

colombiana de só beneficiar pessoas residentes em cidades nas quais haja agência bancária,92 

por outro lado, isso torna o programa mais burocrático e sujeitos a maiores possibilidades de 

fraudes.  

                                                 
89 Disponível em: <http://www.oportunidades.gob.mx/e_oportunidades/evaluacion_impacto/index.html> Acesso 

em: 01.12.05 

90 Disponível em: <http://www.oportunidades.gob.mx/e_oportunidades/evaluacion_impacto/index.html> Acesso 
em: 01.12.05 

91 Disponível em: 
<www1.worldbank.org/sp/safetynets/Training_Events/CCTWorkshop/CCTPrograms/Portuguese/CCTProgAll
Port.pdf> Acesso em: 02.12.05 

92 Disponível em: 
<www1.worldbank.org/sp/safetynets/Training_Events/CCTWorkshop/CCTPrograms/Portuguese/CCTProgAll
Port.pdf> Acesso em: 02.12.05 



 

 

127 

O valor pago varia de acordo com o nível de escolaridade e o sexo do contemplado, 

pois lá se opera uma discriminação positiva em favor das mulheres, ante o reconhecimento 

das históricas dificuldades que essas sofrem dentro da própria sociedade. Esse modo peculiar 

como se dá o cálculo dos valores tornou interessante trazer à colação a tabela de pagamento 

dos valores para melhor demonstrar o quantum pago pelo México. 

Tabela 3 – Valores do Programa Mexicano Oportunidade (jan. à jun./05)  

Apoio Econômico para Alimentação (por mês) $ 170 pesos R$  

Valores Mensais das Bolsas Educativas  

Esc. Primaria Homens e Mulheres 

(Valores em Peso) 

Valores em Real93 

(câmbio do dia 02.12.05) 

Terceiro (ano) 115 24,23 

Quarto (ano) 135 28,44 

Quinto (ano) 170 35,81 

Sexto (ano) 230 48,45 

Esc. Secundaria Homens Mulheres Homens Mulheres 

Primeiro 335 355 70,57 74,79 

Segundo 355 395 74,79 83,22 

Terceiro 375 430 79 90,59 

Esc. Média 

Superior 

Homens Mulheres Homens Mulheres 

Primeiro 565 650 119,03 136,94 

Segundo 605 690 127,46 145,36 

Terceiro 640 730 134,83 153,79 

                                                 
93 CONVERSOR DE MOEDAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL do Banco Central do Brasil Disponível 

em: http://www5.bcb.gov.br/?CONVMOEDA Acesso em 02.12.05 



 

 

128 

Fonte: Governo Mexicano
94

 

Para finalizar, o Chile é mais um país latino-americano que merece destaque por 

possuir características extremamente marcantes em termos de perspectivas estruturais. 

Quando da redemocratização do país, os primeiros governos eleitos sentiram a necessidade de 

assumir a responsabilidade pela modificação da conjuntura social, em especial, na necessária 

promoção de uma política de extinção da pobreza, entendida em seu sentido multidimensional 

e não apenas como carência de recursos.  

A intenção de reduzir a pobreza gerou a criação de múltiplos programas executados 

em apartado no âmbito federal por  diversos ministérios e também nos níveis regionais e 

locais. Em 1995, existiam 114 programas, que se expandiram para 145 em 1998.95 Um dos 

principais programas a atuar no combate à pobreza na década de 1990 foi o Fundo de 

Solidariedade e Investimento Social (FOSIS) e é ele que rege o atual programa de renda 

mínima, direcionado ao combate à miséria. 

De lá para cá, os números da pobreza no país tiveram uma redução significativa. Em 

1990, 38,8% dos chilenos sobreviviam abaixo da linha de pobreza, esse patamar decresceu 

para 18,8% em 2003. Num espaço de dez anos houve um decréscimo de 20 pontos 

percentuais no índice de pobreza no país, bem como, em idêntico período o número de 

indigentes passou de 12,95 para 4,7%. Apesar de os estudos em relação à pobreza apontarem 

a persistência de uma alta desigualdade de rendimentos e de dificuldades das pessoas em 

situação de pobreza de obter acesso à educação, oportunidades de emprego, serviços de saúde 
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e a moradia adequadas, é inconteste que o Chile tem obtido avanços sociais significativos.96 

As políticas chilenas se baseiam na criação de oportunidades para que as pessoas 

possam quebrar o circulo da pobreza com injeção de recursos e desfrute de direitos sociais. O 

Chile Solidário desenvolve, através do Fundo de Solidariedade e Investimento Social o 

Programa Ponte: através  do qual 214.518 famílias em situação de pobreza extrema recebem 

um subsídio mensal e são instadas a desenvolverem planos adequados as suas realidades e 

aspirações, para atingir a meta de soerguer-se da condição de pobreza, sendo visualizada a 

partir de suas multidimensões.  

O programa se estabelece em quatro pilares: I. Apoio Psicossocial, II. Abono de 

Proteção mensal à família em valor decrescente ao longo dos anos, III. subsídios monetários 

garantidos por força de velhice, invalidez, necessidade de acesso à água potável e de incentivo 

à habitação; e IV. acesso preferencial a programas de promoção social. 

O valor do benefício segue a lógica de que os indivíduos, com o tempo, devem ter 

adquirido autonomia suficiente para não se tornarem dependentes da concessão estatal o valor 

vai sendo reduzido com o tempo: $10.500 pesos (R$ 45,00), durante os primeiros 6 meses, 

$8.000 Pesos (R$ 34,3), a partir do 7º mês até o 12º mês do primeiro ano. Seguindo idêntica 

lógica, no ano seguinte, os valores passam, gradativamente, de 5.500 pesos (R$ 23,58) para 

$3.500 pesos (R$ 15,00). 

O Programa define 53 condições mínimas necessárias para o incremento da 

qualidade de vida dos beneficiários. Ao se tornar egressa, cada família participante deve ter 

atingido tais condições, pois elas são o pressuposto de seu desenvolvimento futuro. Tais 

condições abordam sete dimensões concernentes a: Identificação (registro civil), Saúde 

(participação em programas de saúde), Educação (crianças na escola), Habitação (dispor de 
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moradia adequada), Dinâmica Familiar (solver os conflitos familiares), Trabalho (pelo menos 

um adulto tem um emprego com remuneração estável e nenhuma criança abaixo de 15 

trabalhe) e Rendimento (habilitar-se aos demais subsídios governamentais do governo ao qual 

faça jus). Para atingir  tais metas às famílias contam com o apoio familiar dispensado por 

Assistentes Sociais durante os 24 meses de permanência no programa. Através desse 

acompanhamento, os assistentes sociais  elaboram o planejamento juntamente com cada 

família, com o tempo, passam a monitorar os progressos de cada núcleo familiar ao mesmo 

passo que vão rareando com vistas a maior independência das famílias.  

O interregno de tempo estipulado para o desfrute do programa pressupõe que os 

Municípios estarão sempre aptos a estabelecer, em conjunto com os cidadãos, modos de 

atingir as 53 metas, o que nem sempre é verdade.97 Se o intuito é atingir as metas, os egressos 

deveriam ser identificados a partir do cumprimento deste objetivo e não pelo decorrer de um 

tempo previamente estabelecido, que, inclusive, é bastante curto para o intuito. 

Alguns dos exemplos apresentados nos países latino-americanos, têm indices de 

sucesso, mas é bom salientar que grande parte das critícas que lhes poderiam ser direcionadas 

serão suscitadas quando da análise do BF. Além disso, por escassez de estudos referentes ao 

tema, grande parte dos dados em relação às políticas executadas nesses Estados se baseiam 

em informações provenientes dos governos e não de criticas aos programas, como é o caso 

das informações referentes à situação brasileira. 

 

 

3.2 Brasil, Enfim, a Erradicação da Pobreza Torna-Se Política Pública Prioritária. 
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3.2.1 Do Fenômeno da Fome à resistência aos programas de redistribuição de renda. 

“O Nordeste não está condenado irremediavelmente à pobreza e seu povo à fome, 

por qualquer forma de determinismo inexorável .”98
 Essa constatação de Josué de Castro foi 

aclamada como revelação à época de publicação de seu livro Geografia da Fome, pois o 

fenômeno da fome, como era chamado no período, era creditado a fatores naturais (seca, e.g.) 

e não a contingências econômicas. O estudo da fome foi negligenciado durante anos pelos 

estudiosos brasileiros, e os que se detiveram em o analisar acreditavam que se tratava de um 

flagelo da natureza, uma conseqüência da miscigenação do povo, que criava seres humanos 

imperfeitos, dentre outras desculpas pretensamente científicas, à época, aceitáveis.99  

Após afirmar, em 1950, ser a fome a nefasta conseqüência de um sistema social 

injusto, Josué impingia à reforma agrária e ao desenvolvimento econômico o dom de 

extinguir este mal.100 50 anos depois, a fome persiste,101 a reforma agrária não foi efetivada 

mesmo com toda a pressão do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra desde a década de 90, 

e se constatou que o desenvolvimento econômico pode fazer pouco pela extinção da pobreza.  

“O desenvolvimento do Brasil quando medido através dos índices de renda média 

per capita não pode ser contestado”102 É verdade, em 2000, a renda per capita brasileira 

encontrava-se no patamar de R$ 3.500,00. Na hipótese de a realidade nacional ser mensurada 

a partir desse índice, inexistiria pobreza, pois, em tal patamar, a renda dos cidadãos brasileiros 

seria seis vezes mais do que o necessário para a satisfação das suas necessidades 
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nutricionais 103  e duas vezes o salário mínimo necessário para assegurar o desfrute do 

anunciado constitucionalmente.104  

Mas, “a verdade é que o progresso social não se exprime apenas pelo volume de 

renda global ou pela renda média per capita, que é uma abstração estatística, e sim por uma 

distribuição real”105 e ela inexiste.  

O Brasil é um dos paises com maior concentração de renda do mundo.106 Ora, a 

Constituição de 1988 proíbe expressamente o governo de realizar o controle populacional ao 

expressar ser o planejamento familiar livre escolha do casal (Art. 226, § 7º, CF). Esse 

dispositivo, logicamente, não impede a realização de campanhas de esclarecimento, nem a 

realização de esterilizações, quando solicitadas de modo voluntário pelas mães. A norma 

constitucional está posta para coibir atitudes eticamente reprováveis de incentivo a 

esterilização de homens e mulheres, derivadas da situação social dos mesmos. A visão de que 

os pobres não devem ter filhos para não perpetuar a pobreza, além de ser antiética, é inócua, 

pois é inviável só a partir do incentivo à redução de nascimentos se extinguir a pobreza.107  

Por outro lado, como explanado, o crescimento econômico é incapaz de minorar a 

pobreza nos níveis apresentados no Brasil, 54 milhões de pessoas. 108  Resta a opção de 
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diminuir o grau de desigualdade para, assim, influir na retração da pobreza eficazmente. 109 

Redução de desigualdades impõe re-equalização de riquezas. 110  Não se objetiva uma 

sociedade comunista, completamente igualitária, mas um país que exiba um grau de 

desigualdade aceitável. 

“Vivemos em uma perversa simetria social em que os 10% mais ricos se 

apropriam de 50% do total da renda das famílias e, como por espelhamento, os 50% mais 

pobres possuem cerca de 10% da renda das famílias”.111 Pode parecer uma ilação simplória 

deduzir que necessita de um sistema de redistribuição de renda um país com tal concentração 

de riqueza nas mãos de uma parcela diminuta de pessoas, enquanto 1/3 da sua população 

subsiste abaixo da linha de pobreza.112 Mas, não foi, nem é, assim tão fácil para os governos 

optarem por um sistema de redistribuição de riqueza, como não o é, executá-lo.  

Quando se trata de redistribuição de riquezas, não se pode olvidar que há uma 

classe afetada negativamente por esse tipo de política: a elite. Justamente o setor de maior 

força política, especialmente num país como o Brasil no qual se detecta 

uma clara interseção entre elites econômicas e elites de poder, ou seja, os indivíduos 
dos estratos mais ricos da população não só detêm a maior parte da riqueza do país e 
orientam os destinos da economia, como também encontram-se em posições 
privilegiadas para influenciar as decisões de Estado e a formação da opinião 
pública.113 

Orquestrar uma política pública de re-equalização de riquezas no Brasil exige 

considerar as necessidades dos pobres e a opinião dos ricos. Observando os dados coletados 
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numa pesquisa realizada pela socióloga Elisa Reis acerca da apreciação das classes abastadas 

sobre pobreza e desigualdade no país, não é difícil perceber por que os governos passaram 

tanto tempo relutantes em propor políticas de redistribuição de bens. A concepção da elite em 

relação a tais questões é paradoxal. Enquanto os ricos são “sensíveis” em detectar a existência 

da pobreza e a inadmissibilidade da desigualdade nos graus existentes, não são capazes de se 

incluírem como motores da redução destes males.  

A elite foi dividida em quatro grandes segmentos (política, burocrática, 

empresarial e sindical) e se inquiriu quais deveriam ser as políticas prioritárias para o combate 

a desigualdade. A maioria optou pela reforma agrária, com exceção do voto do segmento 

empresarial, que prefere desregulamentar a economia e controlar a natalidade. Essa poderia 

ser uma resposta surpreendente, principalmente quando se remonta à dificuldade de se 

implantar uma política de reforma agrária no Brasil mas ratifica a análise de que as elites não 

se sentem compelidas a participar das políticas pró-redução da desigualdade-pobreza,114 pois 

os votantes nessa opção não seriam afetados pela medida, pelo contrário, seria um modo de 

empurrar de volta ao campo a massa de pobres que lhes causam uma sensação negativa. 

A redistribuição de renda não é nem citada entre as oito opções de ação voltadas à 

redução da desigualdade, o que dela chega mais próximo é a taxação de riquezas, que pode 

ser um dos modos de se subsidiar um programa de redistribuição, mas, destaque-se, essa é 

uma opção citada apenas por 2,6% dos entrevistados de todas as matizes da elite perquiridas. 

A reticência apresentada pelo Poder Público em implantar políticas voltadas a este objetivo é, 

em grande parte, um reflexo dessas considerações das forças de poder. 

Não é de se estranhar, portanto, que, até o final da década de 90, não tenham sido 

criados, no Brasil, quaisquer programas locais ou federais direcionados a disseminar pecúnia 
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em espécie em prol da redução da desigualdade, desvinculados da assistência aos 

incapacitados ao trabalho (idosos e deficientes). As alternativas giravam sempre em torno de 

duas hipóteses: ou se aguardava o crescimento econômico; ou se instituíam programas 

assistencialistas de doação de alimentos e outros bens de primeira necessidade.115 

Assim, as atitudes da Administração de enfrentamento ao problema eram 

paliativas, e mais, eram irregulares (cada novo governo modificava a “base  social” do 

anterior).116 

Até se reconhecer que a população economicamente desfavorecida sofre privações 

atentatórias aos direitos sociais assegurados constitucionalmente e que, portanto, o aguardo 

pela ação da “mão invisível do mercado” é uma omissão inconstitucional, foi trilhado um 

longo caminho. Cogitar estabelecer o direito ao percebimento de uma renda desvinculado da 

prestação de um trabalho parecia inconcebível para os padrões brasileiros, as únicas exceções 

residiam na possibilidade de contemplar os incapacitados ao trabalho por doença (física ou 

mental) ou velhice.  

3.2.2 Os Primeiros Mínimos Sociais Não-Contributivos.  

A resistência em estabelecer a redistribuição de riquezas, aliada à arraigada 

concepção de que apenas os incapacitados ao trabalho por idade ou limitações endógenas têm 

direito a receber uma renda mínima fez com que as discussões ficassem travadas por longos 

anos. Antônio Maria da Silveira publicou o primeiro artigo nacional sobre o tema em 1975, 

inspirando-se nas idéias de Friedman sobre o Imposto de Renda Negativo, no mesmo esteio 

seguiram-se as observações de Bacha e Unger em 1978. Ainda assim, durante toda a década 

de 80, o debate não se aprofundou, só vindo isso a ocorrer a partir do início da década de 
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90.117 

A aversão teórica se refletiu na prática e, só em 1995, os primeiros programas 

desvinculados do trabalho e da invalidez foram implementados no Brasil. Ainda assim, é 

preciso narrar rapidamente a evolução dos sistemas de redistribuição de renda não-

contributivos para se entender como se atingiu ao atual estágio de considerações e práticas 

sobre o tema. 

Entre 1971-1974, dois sistemas de transferência de renda do Estado para a 

população foram estruturados. O primeiro era um sistema de previdência rural sexista, 

precário e de valor irrisório, tratava-se do Funrural, inaugurado em 1971 para beneficiar os 

homens rurais maiores de 65 com o pagamento mensal de valor correspondente à metade do 

salário mínimo.118 Apesar disso, só com o advento da Constituição, ele foi substituído, e mais, 

só foi operacionalizado em 1992, com a efetivação das leis 8212 e 8213, de 1991.  

O novo sistema de previdência rural se sedimenta em esteios diversos de seu 

antecessor: é universal (todo trabalhador rural (homem e mulher), (contribuinte ou não)) e 

garante o direito ao percebimento de um salário mínimo mensal aos maiores de 60 anos, se 

homem, ou de mais de 55 anos, se mulher, e aos portadores de deficiência impeditiva do 

exercício de trabalhos.119  Apesar de a norma ser direcionada ao trabalhador rural, não é 

preciso ser apresentada carteira de trabalho ou prova de contribuição com a previdência, 

mesmo aquelas pessoas que trabalharam autonomamente, em regime de economia familiar, 
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fazem jus ao percebimento do valor.  

A reforma do sistema de previdência foi determinante para mudanças 

significativas no setor rural com a ampliação da valorização das mulheres e dos idosos, pois a 

renda que lhes provém é decisiva para a melhoria das condições sócioeconômicas  das 

famílias rurais.120 

O caráter maciço do acesso da economia familiar ao seguro previdenciário (6,7 
milhões de benefícios permanentes) e sua inserção nacional conferem ao sistema 
uma dimensão de instituição promotora de uma mudança estrutural no âmbito da 
distribuição social da renda, com modificações na estrutura produtiva do próprio 
regime de economia familiar rural que não podem ser negligenciadas pelas 
avaliações de impacto e pelos gestores de políticas.121 

O segundo programa de renda mínima de âmbito federal, Renda Mensal Vitalícia 

foi instituído em 1974, para conferir aos idosos maiores de 70 anos  e aos deficientes que não 

dispusessem de outra renda possibilitadora de arcar com sua subsistência, a garantia de 

recebimento de um valor mensal, caso preenchidas as condições a seguir enumeradas: a) ter 

sido o beneficiado filiado por um interregno mínimo de 12 meses à previdência; ou b) ter 

exercido atividade remunerada que se incluísse no regime de previdência urbana ou rural por 

no mínimo 5 anos, ainda que não tivesse contribuído com a previdência; ou c) ter ingressado 

na previdência com mais de 60 anos, ou seja, um idoso ou deficiente que não possuísse esse 

tipo de comprovação, mesmo sem meios de subsistir, nem condições físicas de buscar um 

rendimento, estaria excluído do programa.  

Para suplantar a Renda Vitalícia, foi criado, pela Lei Orgânica de Assistência 

Social, o Benefício de Prestação Continuada. “O BPC é o primeiro mínimo social não 

contributivo garantido constitucionalmente a todos os brasileiros, independente de sua 
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condição de trabalho, atual ou anterior, mas dependente da condição atual de renda.”122
 Veja-

se que, pela primeira vez, o foco da remessa de recursos do Estado para o cidadão se deslocou 

da previdência para a assistência social através da edição da lei 8.742/93, que reconhece o 

direito do cidadão de ser assistido, concretizando, assim, o direito previsto no caput do art. 6º 

da Constituição.  

Os requisitos para a habilitação dos indivíduos ao recebimento do BPC são 

incapacidade (física ou por idade) e pobreza (sua e familiar),123 como faz parte da assistência, 

não há remessa a comprovação de trabalhos ou anterior ligação com a previdência. Apesar 

dessas vantagens, o funil seletivo do BPC é bastante estreito. O possível beneficiário tem de: 

- comprovar renda familiar abaixo de 1/4 do salário mínimo (R$ 75,00 nos 

padrões atuais); e 

- estar acima do patamar mínimo de idade: 65 anos. A idade originalmente 

estabelecida pela lei 8.742/93 (LOAS) era de 70 anos. No entanto, tal limite foi reduzido pelo 

Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003);124 ou 

- deter incapacidade para a vida independente.  

Duas das exigências apresentadas se configuram como restrições injustificáveis e 

estão em contradição com outros termos da própria LOAS (art. 24, $2º), que impõe a criação 

de programas de inclusão de idosos e deficientes beneficiados pelo BPC. 

A comprovação de pobreza da família coloca o idoso ou deficiente na 
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dependência do amparo familiar, ou seja, não reconhece sua condição de cidadão merecedor 

de amparo por força de sua  situação particular.125 

Não há sustentação também para a exigência de incapacidade para a vida 

independente,  a qual  se configura como uma determinação inconstitucional da LOAS, já 

reconhecida por reiteradas decisões judiciais,126 por restringir, injustificadamente, o conteúdo 

do inciso V do art. 203 da CF, que exige ser o contemplado portador de deficiência e não 

incapaz de reger a própria vida. Isso torna o benefício, por vezes, um excludente de cidadania, 

em vez de promotor, pois, se o portador de necessidades especiais tentar se inserir na vida 

social e profissional, será considerado inabilitado para efeitos do BPC. Ora, o programa não 

só desincentiva, ele compele essas pessoas à inatividade, pois as mesmas, cientes da 

dificuldade do mercado de trabalho para pessoas com necessidades especiais oriundas das 

faixas mais pobres, não vão se submeter ao sistema de risco do mercado e se sujeitar a perder 

o BPC.127  

3.2.3 Dos Municípios ao âmbito federal, a construção dos primeiros sistemas de transferências 

de renda sem vinculação ao trabalho ou a incapacidade de exercê-lo. 

As primeiras políticas públicas governamentais de transferência direta de renda 

desvinculadas do complexo da seguridade social (previdência e assistência), ou seja, sem a 

exigência de contemplar apenas trabalhadores, pessoas idosas ou portadoras de necessidades 

especiais foram estabelecidas nos municípios de Campinas, Ribeirão Preto, Santos, Salvador e 
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no Distrito Federal. Ineditamente, se consagravam às famílias com restrições de recursos, 

comprometidas em manter os filhos em idade escolar, com freqüência letiva constante um 

valor monetário mensal fixo. 128  As experiências foram tão exitosas que, já em 1996, o 

programa Bolsa Escola do Distrito Federal foi contemplado com o prêmio Criança e Paz 

Betinho, concedido pelo escritório nacional do UNICEF.129  Além disso,  diversos outros  

municípios (Vitória/ES, Boa Vista/RR, Jundiaí/SP, etc.) e estados (Amapá, Goiás, Mato 

Grosso do Sul e São Paulo, etc)130 passaram a criar os próprios sistemas de distribuição de 

recursos atrelados à educação infantil. 

Apesar de tramitar na arena federal desde 1991, um projeto de lei, cuja pretensão 

era instituir um programa de renda mínima beneficiador da população de baixa renda 

desconectado de verificação da inaptidão do contemplado ao trabalho, a União só publicou 

sua primeira norma sobre o assunto em 1997 e a implantou dois anos depois. 

O tema renda mínima foi posto em voga primeiramente em âmbito federal, mas 

foi nessa esfera de poder que ele demorou mais tempo para se tornar realidade. O Projeto de 

Lei do Senado n° 80/91131 de autoria do Senador Eduardo Suplicy acreditava ser a fixação de 

um Imposto de Renda Negativo a forma mais barata e eficaz de se organizar um sistema de 

renda mínima, pois através da malha já existente de contribuintes e isentos da Receita Federal 

seriam segmentados os brasileiros com renda capaz de pagar a Receita e os que deveriam, ao 
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contrário, dela receber.132  

Veja-se não se trata de devolução de IR, a devolução ocorre para as pessoas que 

apesar de possuírem uma renda que as torna contribuintes demonstram ter tido certas despesas 

num nível que as capacita a receber um retorno dos descontos efetuados diretamente de sua 

fonte de renda. No Imposto de Renda Negativo, todos os brasileiros cadastrados na Receita 

pelo Cadastro de Pessoas Físicas teriam suas contas analisadas, e aqueles que tivessem renda 

inferior a determinado patamar seriam contemplados com um valor mensal que os alçasse ao 

limite referido. Tal projeto foi aprovado no Senado no mesmo ano de sua proposição e 

enviado à Câmara em 1993, lá recebeu parecer favorável da Comissão de Finanças e 

Tributação. Porém, findou obstruído pela tramitação de outros projetos similares, pois, a essa 

altura, as discussões acerca de se aliar ao rendimento mínimo à educação fundamental já 

vicejavam.133 

A consciência de que as crianças e os jovens precocemente vinculados a trabalhos 

irregulares engrossam a massa de trabalhadores desqualificados e perpetua a situação de 

pobreza, demonstrou ser a alternativa de aliar a injeção de recursos à permanência das 

crianças na escola a melhor opção para por fim à pobreza no presente sem projetá-la para o 

futuro. 134 Dentre diversos projetos articuladores de programas desse naipe, foi aprovado o PL 

667/1995, de autoria do Deputado Nelson Marchezan, 135  o qual se converteu na Lei 
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9533/97.136 Tal diploma instituiu o Programa de Garantia de Renda Mínima para famílias com 

crianças na escola, o qual foi implantado efetivamente no segundo semestre de 1999 e 

remodelado em 2001, sendo substituído pelo Programa Nacional de Renda Mínima Vinculada 

à Educação – Bolsa Escola 137 (Lei 10219/01), 138  através do qual as famílias cadastradas 

recebiam R$ 15,00 por cada filho em idade escolar (7-14 anos) matriculado e com freqüência 

regular a escola. Cada unidade familiar poderia inscrever no máximo três crianças, assim, o 

valor máximo era de R$ 45,00139 (correspondente a 33% do salário mínimo do período (R$ 

136,00)140). 

A política pública implantada pela lei 9533/97 previa uma parceria entre a União e 

os municípios que não pudessem arcar por si com todas as despesas, ainda assim, o município 

teria de assumir 50% do pagamento de cada bolsa, sem despender mais de 4% da receita 

municipal para o projeto. Os municípios interessados se cadastravam, firmavam convênio 

com a União e passavam a receber o repasse de verbas que deveria beneficiar famílias com 

renda per capita abaixo de meio salário mínimo, com crianças, filhos ou dependentes, entre 

07 e 14 ano,s matriculados na escola141 e com freqüência comprovada.  

Como se vê, o primeiro projeto apresentado era bem mais fragmentário que a 

proposta do Imposto de Renda Negativo, pois este beneficiaria qualquer pessoa em situação 
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de pobreza, já a política aprovada contemplava apenas os núcleos familiares de baixa renda, 

com filhos cursando as atividades letivas, presentes em municípios pobres. Sendo assim, 

famílias em situação de pobreza, sem filhos, ou que não conseguissem vaga para seus 

rebentos na escola, ou que residissem em municípios “ricos” não poderiam pleitear a 

participação no programa.  

As principais modificações da lei 10.219/01 foram operacionais. A partir delas, o 

sistema passou a ser universal: todos os municípios poderiam ser contemplados (inclusive o 

Distrito Federal foi equiparado a Município para os efeitos da citada norma). E mais, a União 

assumiu a integralidade dos valores a serem repassados e nomeou a Caixa Econômica Federal 

como agente operador responsável pela distribuição dos cartões diretamente aos beneficiados. 

A única mudança estrutural foi o interregno de idade limite, que foi dilatado para 06 a 15 

anos.142 Ainda assim, se vê que o programa se tornou muito mais amplo, possibilitando a 

inserção de mais famílias e crianças, e a sua administração passou exclusivamente para a 

esfera federal.143  

À época, pululavam debates acerca dos benefícios da transferência de renda como 

vetor determinante para a extinção da pobreza, o que acarretou a implantação de diversos 

programas de transferência de renda ao longo dos anos, cada um versando sobre o amparo a 

diferentes públicos-alvo. Só em 1996, houve a criação da Renda Mínima Vinculada à 

Educação (depois nomeado: Bolsa Escola), Bolsa Alimentação e Vale Cidadania (designado 

posteriormente de Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI). 

A Bolsa Alimentação surgiu como parte da Política Nacional de Alimentação e 

Nutrição – PNAN, executada pelo Ministério da Saúde, com o afã de reconhecer o direito 

                                                 
142 BRASIL. Lei no 10.219, de 11 de abril de 2001. Cria o Programa Nacional de Renda Mínima vinculada à 

educação - "Bolsa Escola", e dá outras providências. Disponível em: <www.planalto.gov.br> Acesso em: 
23.04.05 

143 BRASIL. Lei no 10.219/01. Cria o Programa Nacional de Renda Mínima vinculada à educação - "Bolsa 
Escola", e dá outras providências. Disponível em: <www.planalto.gov.br> Acesso em: 23.04.05 
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humano à segurança alimentar e nutricional. O intuito do programa era exterminar a 

desnutrição dos neonatos e das crianças na primeira infância. Assim, beneficiava gestantes e 

famílias com filhos entre 0 e 6 anos de idade, com o valor de R$ 15,00 por rebento, dentro do 

limite de idade aceito.144 

O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil145 foi orquestrado com vistas à 

exclusão das crianças e adolescentes de trabalhos executados em condição análoga à de 

escravos. Por força da maior incidência deste tipo de exploração em áreas rurais,  

contemplava, inicialmente, em 1996, apenas tais localidades, se expandindo para o segmento 

urbano em 1999, para beneficiar, em especial, as crianças que trabalhavam em lixões.146 É um 

mínimo social destinado às famílias com crianças e adolescentes na faixa etária dos 7 aos 15 

anos, envolvidos em atividades consideradas como as piores formas de trabalho infantil 

(Portaria 20/01 – Ministério do Trabalho). Os valores são repassados pela União aos estados, 

para que estes instalem programas de manutenção de crianças nas escolas em jornada 

ampliada, bem como efetuem o pagamento às famílias cadastradas, mensalmente e por 

criança de: R$ 25,00 na área rural e R$ 40,00 na urbana por criança.147  

Outro repasse de verbas da União realizado aos jovens se dá pelo pagamento, 

diretamente aos beneficiários, de R$ 65,00 mensais aos adolescentes, entre 15 e 17 anos, 

cadastrados como Agente Jovem de Desenvolvimento Social. Pelo recebimento do valor, eles 

devem, no interregno de um ano, participar de treinamento, nas áreas de saúde, cidadania e 

                                                 
144BRASIL. LEI NO 10.689/03. Cria o Programa Nacional de Acesso à Alimentação – PNAA. Disponível em: 

<http://legislacao.planalto.gov.br/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei10.689-2003?OpenDocument> Acesso 
em: 22.06.05. 

145 BRASIL. PORTARIA MPAS/SEAS NO 458/01. Disponível em: <www.mds.gov.br> Acesso em: 04.04.04. 

146 SILVA, Maria Ozanira da Silva e, YAZBEK, Maria Carmelita. GIOVANNI. Geraldo de. A Política 
Brasileira no Século XXI: a prevalência dos programas de transferência de renda. São Paulo: Cortez, 2004, 
223p. 97. 

147 Disponível em: <http://www.mds.gov.br/programas/programas04.asp> Acesso em: 13.11.05 



 

 

145 

meio-ambiente, ministrado por capacitadores e sob o auspício dos orientadores sociais, se 

responsabilizarem por multiplicar o conhecimento adquirido no horário extra-aula.148 

Além desses, a União através da Lei no 10.453, de 13 de maio de 2002, criada 

para subvencionar o preço e o transporte do álcool combustível e o preço do gás liqüefeito de 

petróleo (gás de cozinha), autorizou a concessão de incentivos à compra do gás de cozinha às 

famílias de baixa renda por meio do Auxílio-Gás no valor de R$ 15,00 (pagos 

bimestralmente/art. 5 da Lei 10.453/02).149 Os beneficiários seriam as famílias pobres cujos 

rendimentos mensais, excluídos os derivados dos programas sociais do governo, não 

excedesse o valor de meio salário mínimo por pessoa e fossem integrantes do Cadastramento 

Único para Programas Sociais do Governo Federal; ou, contemplados (ou, candidatos) do 

programas “Bolsa Escola” ou “Bolsa Alimentação” (Art. 3 e 4 do Dec. 4.102/02).150  

Houve, ainda, a instituição em 2001, de uma Bolsa Renda reservada, aos 

agricultores familiares, moradores de municípios em estado de calamidade pública ou 

situação de emergência, os quais, por força da estiagem, recebiam, em caráter emergencial, e 

excepcional o valor de até R$ 60,00 (sessenta reais), concedidos Ministério da Integração 

Nacional.151 Política essa suspensa em abril de 2003 e reeditada sob a alcunha de Ação 

Emergencial em outubro do mesmo ano, concedendo o valor de R$ 50,00 às famílias com 

renda per capita inferior a meio salário mínimo, moradoras de área atingida por inundação ou 

                                                 
148 BRASIL. Portaria n.° 1.111/00, Secretaria de Estado de Assistência Social Disponível em: 

<www.mds.gov.br> Acesso em: 04.04.04. 

149 BRASIL. Lei n.o 10.453/02. Dispõe sobre subvenções ao preço e ao transporte do álcool combustível e 
subsídios ao preço do gás liqüefeito de petróleo - GLP, e dá outras providências. Disponível em: 
http://legislacao.planalto.gov.br/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 10.453-2002?OpenDocument Acesso em: 
24.04.04 

150 BRASIL. Decreto 4.102/02. Regulamenta a Medida Provisória no 18, de 28 de dezembro de 2001, 
relativamente ao "Auxílio-Gás". Disponível em: 
<http://legislacao.planalto.gov.br/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC 4.102-2002?OpenDocument> Acesso 
em: 22.03.05 
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seca.152 

Após décadas inerte, aguardando o crescimento econômico fazer as vezes de 

móvel condutor da extinção da desigualdade e da pobreza, a década de 1990 viu emergir a 

quebra desse paradigma, e os programas de transferência de renda passaram a ser 

reconhecidos como políticas sociais prioritárias. 153  Apesar do avanço representado pela 

admissão da necessidade de se injetarem recursos diretamente em prol da redução da pobreza, 

os programas estavam sob os auspícios de diferentes ministérios e executados 

descoordenadamente (uma família poderia estar recebendo dois, três benefícios e outra, 

nenhum), existia uma falta de integração entre as três esferas de governo (municipal, estadual 

e nacional), e não se realizavam avaliações periódicas de impacto.154 

3.2.4 Fome Zero, Bolsa Família e Renda de Cidadania: a tríade elementar da nova política 

social da União. 

O desenvolvimento das considerações e  experiências de rendimento mínimo 

gerou a formação de duas novas normas em esfera nacional, edificantes de um sistema de 

renda mínima garantida, a ser implementado gradativamente ao longo dos anos até atingir o 

ambicioso ponto no qual todos os brasileiros possam desfrutar de uma Renda de Cidadania, as 

leis: 10835 e 10.836. Tais leis são parte da execução do Programa Fome Zero, uma política 

pública disposta a inverter a lógica do desenvolvimento. “A partir de agora, nós vamos 

crescer combatendo a pobreza e não mais esperar que o crescimento faça justiça 

                                                 
152 SILVA, Maria Ozanira da Silva e, YAZBEK, Maria Carmelita. GIOVANNI. Geraldo de. A Política 

Brasileira no Século XXI: a prevalência dos programas de transferência de renda. São Paulo: Cortez, 2004, 
p.117. 

153 SILVA, Maria Ozanira da Silva e, YAZBEK, Maria Carmelita. A Política Brasileira no Século XXI: a 
prevalência dos programas de transferência de renda. São Paulo: Cortez, 2004, p. 26. 

154 BARROS, Ricardo Paes de e Carvalho, Mirela de. Desafios para a Política Social Brasileira. Rio de Janeiro, 
outubro de 2003 texto para discussão n° 985 ISSN 1415-4765, p. 6 
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espontânea”.155 Dessa forma, construído a partir de estudos do Instituto da Cidadania, o Fome 

Zero se estrutura em três pilares: 156  

I. formulação de uma política nacional de segurança alimentar pelo Conselho 

Nacional de Segurança Alimentar composto de representantes do governo e da sociedade 

civil. O Consea promoveu, dentre outras ações, uma Conferência Nacional para debater o 

tema, seminários e conferências estaduais e municipais e incentivou a criação de  Conselhos 

municipais e estaduais. Além disso, orquestrou, junto com o Ministério do Desenvolvimento 

Social um Seminário Internacional para avaliar o Impacto do Programa Bolsa Família e uma 

Videoconferência para discussão do Projeto de Lei de Segurança Alimentar (PL 6047/05: Cria 

o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN com vistas a assegurar o 

direito humano à alimentação adequada.), bem como,  um Seminário no Congresso Nacional 

para apresentação desse projeto. 157  

II. mutirão nacional contra a fome: distribuição de alimentos e de renda para a 

compra de alimentos através do Cartão Alimentação; 

III. realização de um conjunto de políticas de segurança alimentar, desenvolvidas, 

diferentemente, de acordo com as características dos municípios, (a.regiões metropolitana; b. 

médias cidades; c. pequenas cidades e áreas rurais), as quais, em seu conjunto, podem ser 

delimitadas em políticas:158  

A. estruturais: geração de emprego e renda; reforma agrária; Bolsa Família; 

incentivo à agricultura familiar; segurança e qualidade dos alimentos; 

                                                 
155 SILVA, José Graziano da. Segurança Alimentar: uma construção comunitária. In BETTO, Frei (org.). Fome 

Zero: textos fundamentais. Rio de Janeiro: Garamond, 2004, p. 13. 

156 MOURA, Marlene Castro Ossami de. Uma Convocação ao Exercício da Cidadania. In BETTO, Frei (org.). 
Fome Zero: textos fundamentais. Rio de Janeiro: Garamond, 2004, p. 85-6. 

157 Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/consea/exec/index.cfm> Acesso em: 21.07.05. 

158 SILVA, José Graziano da. Segurança Alimentar: uma construção comunitária. In BETTO, Frei (org.). Fome 
Zero: textos fundamentais. Rio de Janeiro: Garamond, 2004, p. 17-8. 
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B. de segurança alimentar: programa cartão-alimentação; doação de cestas básicas 

emergenciais; combate à desnutrição materno-infantil; educação para o consumo e educação 

alimentar, criação de restaurantes populares; 

C. de desenvolvimento local: a) nas áreas rurais; apoio à agricultura familiar e à 

produção para consumo próprio; b) nas pequenas e médias cidades: Bancos de alimentos, 

Parcerias com varejistas, Modernização dos equipamentos de abastecimento, Novo 

relacionamento com a rede de supermercados, agricultura urbana; c) nas metrópoles: 

restaurantes populares, bancos de alimentos, parcerias com varejistas,modernização dos 

equipamentos de abastecimento e novo relacionamento com as redes de supermercados.159 

Dentre as ações do Fome Zero, a que se tornou mais famosa, por conta da intensa 

divulgação na mídia, foi a instituição do Cartão Alimentação, através da Medida Provisória 

108, de 27 de fevereiro de 2003, regulamentada pelo Decreto 4675, de 16 de abril de 2003, e 

convertida na Lei 10.689/03. O Cartão Alimentação se tornou o primeiro mínimo social 

criado pelo novo governo, os outros permaneceram intactos, e tinha o objetivo de ser uma 

ação emergencial, socorrista das populações em condições mais graves de penúria. A 

condição de miséria é pré-requisito essencial, tanto é assim que, quando da edição da Medida 

Provisória, o programa detinha a peculiaridade de incluir no cálculo do limite de renda para o 

percebimento do valor todos os demais programas sociais no qual aquela família (ou um de 

seus membros) estivesse cadastrada (art. 3º, § 3º da MP 108/03),160 já na conversão da lei 

foram excluídos do cálculo também os valores pagos pelo Bolsa Alimentação e Bolsa Escola 

( art. 2, § 3 da Lei 10.689/03).161 
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161 LEI NO 10.689/03. Cria o Programa Nacional de Acesso à Alimentação – PNAA. Disponível em: 



 

 

149 

Os R$ 50,00 distribuídos através do Cartão Alimentação deveriam ser entregues 

às famílias com renda por indivíduo inferior a meio salário mínimo, e só poderiam ser gastos 

em comida. Essa vinculação à compra de comida foi duramente criticada quando o inicio do 

programa sob a argüição de que tolhia a liberdade dos cidadãos e corria o risco de gerar a 

dependência do comércio local àqueles recursos e revolta dos comerciantes quando estes não 

fossem mais concedidos,162 mas como o programa nesses moldes só vigeu por 08 meses, esse 

efeito foi evitado. 

Cada vez mais, a distribuição de mínimos sociais operada pelo Governo Federal 

passava a dispor de um desenho complexo, com a existência de 6 programas regulares (Bolsa 

Escola, Bolsa Alimentação, Auxílio-gás, Cartão Alimentação, PETI e Agente Jovem), a 

cargos de quatro Ministérios diferentes, respectivamente: da Educação, da Saúde, das Minas e 

Energia e Extraordinário da Segurança Alimentar e Combate à Fome (transformado em 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome pela Lei nº 10.869, de 13 de maio 

de 2004163) que se responsabiliza pelos três últimos programas desde 2003, pois os dois 

últimos, até o reorquestramento dos Ministérios, realizado pelo Governo Lula pertencia à 

pasta da Assistência Social. 

Os programas sociais do governo, em especial, os atinentes à distribuição de renda, 

eram executados de modo apartado, sem pontos de comunicação, o que gerava inúmeras 

distorções, desde famílias percebendo mais do que deviam a outras necessitadas, mas 

                                                                                                                                                         
<http://legislacao.planalto.gov.br/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei10.689-2003?OpenDocument> Acesso 
em: 22.06.05. 
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163 Disponível em: <http://www.presidencia.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.869.htm> Acesso 
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excluídas de qualquer benefício 164 . Assim, em julho de 2001, foi instituído o Cadastro 

Único165 através do qual se pretende racionalizar o processo de oferta de renda por meio da 

identificação das famílias em situação de pobreza residentes em cada um dos municípios 

brasileiros. Com a utilização de um cadastro único pelas três esferas de governo (União, 

Estados e municípios), é possível aferir  se todas as famílias de baixa renda são assistidas 

pelos programas sociais.  

A União utiliza o Cadastramento Único para identificar os potenciais beneficiários 

dos programas Bolsa Família, Agente Jovem, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 

(PETI), desconto da tarifa de energia elétrica e outros, e vários Estados e municípios já 

utilizam esse cadastro para identificação do público-alvo dos seus programas. 166  Em 

novembro de 2001, só 7% dos municípios detinham cadastro na base; já em fins de 2003, 

90% dos municípios estavam cadastrados.167 Em 2003, estimava-se haverem sido cadastradas 

53% das famílias pobres brasileiras;168 em setembro de 2005m esse o percentual alçou a 

99%.169  

Diversas modificações no formulário e no modo de cruzamento de informações 

para detecção de irregularidades vêm sendo operadas para equacionar os problemas 

detectados no Cadastro, bem como foram realizadas consultas aos estados e municípios no I 

Seminário do Cadastro Único, entre 23 e 24 de março de 2004, e se criou o Índice de 

                                                 
164 CADASTRO ÚNICO: uma introdução. Disponível em: 

<http://www.mds.gov.br/secretarias/secretaria04_06.asp> Acesso em 11.11.05. 
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<http://www.mds.gov.br/secretarias/secretaria04_06.asp> Acesso em 11.11.05. 
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Qualidade do Cadastro Único (o qual pesquisa o grau de satisfação do banco de dados).170 

Com isso, se operacionaliza uma Rede de Proteção Social de âmbito nacional171 e se tenta 

ilidir os cadastros em duplicidade e outras fraudes. Ainda assim, os programas continuavam a 

ser executados em separado. Uma mesma família poderia estar elencada várias vezes sem que 

o Sistema conseguisse detectar a repetição. Quando a equipe de transição do atual Governo 

resolveu realizar uma avaliação dos oito anos de mandato do Presidente Fernando Henrique, 

uma das principais conclusões em relação aos programas de transferência direta de renda foi a 

premência de se unificarem tais políticas sob o argumento que:172  

- haviam programas com objetivos e públicos-alvo concorrentes (Bolsa Escola e 

Peti, e.g.); 

 - ausência de uma coordenação geral das políticas, gerando, entre outros 

problemas, desperdício de recursos; 

- ausência de planejamento gerencial dos programas vistos em conjunto; 

- falta de uma articulação ampla capaz de incluir os beneficiários dos programas 

de transferência de renda em programas autonomizantes (banco do povo, incentivo a 

cooperativas, e.g.); 

- implementação e execução de programas realizados por pessoas vinculadas 

temporariamente à Administração o que dificulta a continuidade dos mesmos com a 

reordenação dos cargos comissionados; 

- orçamento insuficiente à cobertura da demanda; e 

                                                 
170 CADASTRO ÚNICO: uma introdução Disponível em: 
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- identificação de problemas no Cadastro Único. 

A unificação das políticas públicas de transferência de renda foi sendo realizada 

por etapas, com o cruzamento de dados dos programas Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, 

Auxílio-Gás e Cartão Alimentação, todos reunidos e batizados a partir de 20 de outubro de 

2003,173 de Bolsa Família. Trata-se de um programa de transferência de renda ao qual o 

beneficiário não está ligado por tempo determinado e sim por ser pertencente a uma das faixas 

monetárias contempladas, ou seja, estar em situação de extrema pobreza com renda per capita 

de até R$ 50,00, ou, possuir crianças e/ou jovens entre 0 e 16 incompletos, freqüentando a 

escola e ter uma renda mensal de até R$ 100,00, além de cumprir com as condicionalidades 

determinadas (contrapartidas sociais exigidas pelo governo).174 

As condicionalidades envolvem, na verdade a efetivação de alguns direitos sociais 

dos beneficiários. Honrando a máxima de que os direitos humanos são indisponíveis e que a 

situação de pobreza não envolve apenas falta de recursos monetários, o governo obriga o 

grupo familiar a cumprir com as condicionalidades como um pré-requisito para o recebimento 

do valor. São elas: a) acompanhamento de saúde e do estado nutricional das famílias: todos os 

membros da família beneficiária devem participar do acompanhamento de saúde; b) 

freqüência à escola: todas as crianças em idade escolar devem estar matriculadas e 

freqüentando o ensino fundamental; c) educação alimentar: todas as famílias beneficiárias 

devem participar de ações de educação alimentar oferecidas pelo Governo Federal, estadual 

e/ou municipal. 

Os valores oferecidos175 variam entre os R$ 45,00 e os R$ 95,00 reais calculados 
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da seguinte forma: as famílias em situação de extrema pobreza poderão acumular o direito 

básico e o variável, chegando ao máximo de R$ 95,00 mensais (R$ 50,00 do direito básico 

mais R$ 45,00 do direito variável). As famílias em situação de pobreza, com renda entre R$ 

51,00 e R$ 100,00, recebem o variável, que pode chegar a R$ 45,00, dependendo da 

quantidade de filhos entre 0 e 16 anos. Ademais, os estados e municípios podem firmar 

Convênios com a União, para com recursos próprios acrescer o valor, tanto que, no Recife, a 

menor bolsa é de R$ 130,00, e a maior, R$ 260,00.176 

As três grandes modificações do BF se resumem na união dos programas, na 

consideração no núcleo familiar em sua inteireza para o arbitramento do benefício e no 

enunciar de contraprestações sociais dos beneficiários, sob pena de receber desde uma 

advertência até a perda total do benefício. Inicialmente, se duvidava da possibilidade de o 

governo empreender a verificação das condicionalidades, mas, após denúncias de que o 

acompanhamento delas estava deficitário,177 a União passou a estabelecer a comunicação pelo 

município do cumprimento das metas como indispensável para o repasse.178 

Um dia antes da conversão da medida provisória do Bolsa Família na lei 

10.836/04, foi promulgada a lei de Renda de Cidadania, Lei 10.835, a qual completa o sistema 

de outorga de mínimos sociais brasileiros, ao prever a gradativa edificação de uma programa 

de distribuição de renda universal e incondicional, ou seja, determina o estabelecimento 

gradativo, a partir de 2005, de uma Renda Básica de Cidadania no Brasil. 
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virou um pesadelo de incompetência e corrupção. E agora? In: 
<http://www.terra.com.br/istoedinheiro/373/economia/bolsa_familia.htm> 

178FIGUEIREDO, Flávio. Governo reforça fiscalização do Bolsa Família. Disponível em: 
<www.desenvolvimentosocial.gov.br/scroll/not_home/home_completa.asp?id=221> Acesso em: 20.11.2004. 
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Art. 1º: É instituída, a partir de 2005, a renda básica de cidadania, que se constituirá 
no direito de todos os brasileiros residentes no País e estrangeiros residentes há pelo 
menos 5 (cinco) anos no Brasil, não importando sua condição socioeconômica, 
receberem, anualmente, um direito monetário.   § 1o A abrangência mencionada no 
caput deste artigo deverá ser alcançada em etapas, a critério do Poder Executivo, 
priorizando-se as camadas mais necessitadas da população.179 

À época da tramitação da citada norma no Congresso Nacional, como Projeto de 

Lei do Senado 266/03, o referido diploma gerou, em todas as Comissões, julgamentos 

favoráveis a sua implantação, todos destacando o alcance social da norma e as vantagens de 

suas características. 

O Senador Francelino Pereira, Relator da Comissão de Assuntos Econômicos do 

Senado, fez algumas modificações na proposta original, uma das quais foi a retirada da 

previsão do artigo 3º de se realizar um referendo para a confirmação popular da norma, com a 

interrogação: “Afinal, quem se colocaria contra um projeto de uma renda básica mensal a 

todos os cidadãos?”.180  

As demais modificações foram realizadas de modo a não mais pairar qualquer 

dúvida sob a adequação das normas aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF: a) 

se estabeleceu a implantação paulatina a partir dos mais necessitados; b) dispôs-se que o valor 

derivado da Renda de  Cidadania como não-tributável;  c) definiu-se que o valor do benefício 

e seu pagamento devem seguir estritamente o disposto nos artigos 16 e 17 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, ou seja, deverá ser indicada claramente a fonte ou as fontes de 

receita que custearão a RC; e d) determinou-se que a criação da primeira etapa do projeto em 

2005 deveria subordinar-se a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Após essas modificações, 

o projeto foi tido como totalmente condizente com os ditames constitucionais e aos 

parâmetros da LRF e reputado como aprovado por tal Comissão. 

                                                 
179 BRASIL. Lei nº. 10.835/04. Institui a renda básica de cidadania e dá outras providências. Diário Oficial [da] 

República Federativa do Brasil, Brasília – DF, 8 jan. 2004. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br>. 
Acesso em: 20 jan., 2004. 

180 PEREIRA, Francelino. Parecer sobre Projeto de Lei do Senado 266/01. Disponível em: 
<http://www1.senado.gov.br/eduardosuplicy/frm_rendaminima.htm> Acesso em: 08.04.05. 
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Ao chegar à Câmara, foi submetido às duas Comissões: a Comissão de Finanças e 

Tributação da Câmara, através do relator Deputado Paulo Bernardo, que afiançou estar o 

Projeto em estrita obediência às disposições da LRF, e a Comissão de Constituição, 

representada pelo Relator Deputado Colombo, a qual ratificou ser o projeto constitucional e 

traduzir a concretização da vontade constituinte ao contribuir para a minoração da 

desigualdade. 

3.2.5 A Implementação da Renda de Cidadania está em curso? 

O caminho de sucesso trilhado pela lei 10.835/04 quando da votação no 

Congresso Nacional, aliado ao fato de que o programa de governo do Presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva demonstrar a intenção de ampliar a rede de mínimos sociais até o ponto de 

implementar o direito à renda cidadã, deveria creditar a tal norma um status de norma em vias 

de implementação.  

O Programa de Governo lançado na campanha do atual presidente no capítulo 

sobre A Política de Garantia de Renda Mínima estabelece a meta de ampliar os programas de 

renda mínima para: conceder a bolsa escola para os jovens entre 16 a 25 anos, compelido-os a 

retomar os estudos e terminar o ensino médio; implementar um seguro desemprego mais 

amplo para os trabalhadores formais e um auxílio-renda para os informais, quando estejam 

sem desenvolver atividades, encaminhando ambos para atividades comunitárias e de 

capacitação ocupacional;  e a criação de um programa denominado Nova Oportunidade, para 

desempregados de 51 a 66 anos, oferecendo-lhes uma alternativa de ocupação. 181  Eles 

demonstraram uma clara intenção de dilatar abrangência do público-alvo dos programas de 

rendimento mínimo, com o estabelecimento de condicionalidades interligadas ao trabalho e à 

                                                 
181 PROGRAMA DE GOVERNO DA COLIGAÇÃO LULA PRESIDENTE: inclusão social, a política de 

garantia de renda mínima. Disponível em: 
<http://www.estadao.com.br/ext/eleicoes2002/programa_pt/pg_0022.ht> Acesso em: 15.10.05 
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ampliação em estratos etários e situacionais variados. O Programa ainda faz menção expressa 

a Renda de Cidadania como meta a ser atingida: “a renda mínima que nosso governo vai 

propor deve ser vista como um passo na direção da implementação - quando houver 

condições fiscais - de uma renda básica de cidadania”.182 

Como se sabe, no Brasil, existe uma figura jurídica difícil de ser explicada para 

um estudioso estrangeiro: “a lei que não pega”. Trata-se daquela norma criada por força de 

contingências momentâneas, mas que acaba esquecida num limbo jurídico sem sequer uma 

eficácia mínima.183 A apreensão quanto ao futuro da lei 10.835 tem razão para existir184 até 

porque, nos últimos anos, o governo tem ampliado, de forma significativa seu programa de 

transferência direta de renda, alcançando o contingente de 8 milhões de beneficiários185 em 

dois anos de execução, o que demonstra uma clara tendência de realizar a meta de contemplar 

as 11,2 milhões de famílias pobres existentes no país.  

No entanto, nada se ouve falar acerca da renda cidadã. Inclusive, é de bom alvitre 

expor: o governo (em pareceria com outras entidades) tem fomentado diversos eventos para a 

discussão de seus programas sociais, em especial, as políticas do Fome Zero e do Bolsa 

Família (Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Seminário 

Internacional de Avaliação do Bolsa Família186) e a renda cidadã não mereceu qualquer 

intervenção específica em nenhum desses colóquios. 

                                                 
182 PROGRAMA DE GOVERNO DA COLIGAÇÃO LULA PRESIDENTE: inclusão social, a política de 

garantia de renda mínima. Disponível em: 
<http://www.estadao.com.br/ext/eleicoes2002/programa_pt/pg_0022.htm> Acesso em: 15.10.05 

183 OLIVEIRA, Luciano. Sua Excelência, o Comissário e outros ensaios de Sociologia Jurídica. Rio de Janeiro: 
Letra Legal, 2004, p. 162. 

184 LAVINAS, Lena. Universalizando direitos In Observatório da Cidadania n.º 67, 2004, p. 66. Disponível em: 
<www.socialwatch.org/es/informeImpreso/pdfs/panorbrasileiroe2004_bra.pdf> Acesso em: 20.01.06 

185 Disponível em: <www.mds.gov.br> Acesso em: 29.11.05 

186 Disponível em: <www.mds.gov.br> e <www.planalto.gov.br/consea> Acesso em 28.10.05 
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Ora, um outro óbice é o fato de não haver um prazo definido para a implantação 

da renda cidadã. Tanto o valor da renda quanto os critérios de gradação em direção a total 

abrangência ficaram a cargo do governo,187 que deveria emitir um decreto regulamentador da 

citada norma. Embora se possa vislumbrar o Bolsa Família como a assunção do preceito 

contido na dita norma de implantação gradativa a partir dos mais necessitados, o modo como 

esses dois diplomas foram criados findou por um imbróglio jurídico. Caso o Bolsa Família 

tivesse sido instituído através de um decreto no qual ficasse claro que ele era a etapa inicial de 

efetivação da renda cidadã, o sistema teria a forma jurídica perfeita.  

Mas, não foi o que aconteceu, o Bolsa Família foi instituído por norma jurídica, 

lei ordinária, de idêntica dignidade normativa do diploma relativo à renda cidadã.  

Não se trata de mera firula jurídica, na hipótese de o bolsa família ter sido criado 

via decreto regulamentador à lei 10.835, estaria subordinado a ela, seria juridicamente 

exigível como uma fração de uma política pública mais abrangente (a da instituição da renda 

cidadã), colocaria em perspectiva o caminho que o projeto deveria seguir e asseveraria a 

efetividade do direito à renda cidadã. Vistas no mesmo patamar, as normas aparentam 

contradição (a Renda de Cidadania é incondicional e o Bolsa Família exige contraprestação 

dos beneficiários) e o Bolsa Família em nenhum momento, assegura a posterior execução da 

RC.  

 

 

 

 

                                                 
187 BRASIL. Lei n. 10.835/04. Institui a Renda de Cidadania e dá outras providências. Diário Oficial [da] 

República Federativa do Brasil, Brasília – DF, 8 jan. 2004. Disponível em: <http//www.planalto.gov.br>. 
Acesso em: 17.01.04. 
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4.0 A POLÊMICA DA FOCALIZAÇÃO A PARTIR DOS DITAMES 

CONSTITUCIONAIS E DOS DADOS EMPÍRICOS ANALISADOS. 

 

 

 

 

4.1 Políticas Públicas Brasileiras: entre a Universalização e a Focalização.  

4.1.1 Políticas Públicas e a Realização dos Direitos Sociais. 

A crescente importância dada à concretização dos direitos sociais alçou as 

políticas públicas a objeto de estudo dos juristas.1 Se, antes, a crítica das políticas públicas 

residia tão somente entre as preocupações de sociólogos e, especialmente, de cientistas 

políticos. Nos tempos atuais, quando as Constituições (vide os seguintes artigos da Carta 

brasileira: 3º, 6º, 7º, 129 (inciso III) e as disposições da Ordem Social da Carta brasileira) e a 

Normativa Internacional, (veja-se a Convenção do Milênio2) ocupam-se não só em enunciar 

os direitos sociais, mas também em impor metas e desígnios para assegurar a efetividade dos 

mesmos, passou-se gradativamente a exigir a imersão dos juristas na aferição da adequação 

do desenho dos programas de ação governamental às normas jurídicas, em especial, à 

Constituição.  

 

                                                 
1 BUCCI, Maria Paula Dallari. Direito Administrativo e Políticas Públicas. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 227. 

2 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Convenção do Milênio, de 08 de setembro de 2000. Reafirmar 
nossa fé na Organização(ONU) e em sua Carta Magna como fundamentos indispensáveis de um mundo mais 
pacífico, próspero e justo. Nova York – NY. 8, set. 2000. Disponível em: <www.direitoshumanos.usp.br> 
Acesso em: 08.05.05. 
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As políticas públicas instituídas por quaisquer dos níveis de governo têm de 

obedecer aos imperativos da Carta brasileira, que está permeada por direitos fundamentais de 

toda ordem (civis, políticos, sociais...), resguardados pela blindagem do artigo 60, § 4º, o qual 

garante a impossibilidade de se ameaçar o núcleo essencial destas disposições. Além de todos 

os direitos sociais elencados ao longo da Carta, o combate à pobreza e à desigualdade 

econômica, às disparidades regionais, dentre outros, se configuram dentre os objetivos 

fundamentais expostos art. 3º da Constituição, artigo este considerado por Gilberto Bercovici 

como a “cláusula transformadora” da Constituição, ou seja, o ditame que 

explicita o contraste entre a realidade social injusta e a necessidade de eliminá-la. 
Deste modo, ele impede que a Constituição considere realizado o que está para 
realizar, implicando a obrigação do Estado de promover a transformação da 
estrutura econômico-social. Os dois dispositivos constitucionais supracitados 
buscam a igualdade material por meio da lei, vinculando o Estado a promover meios 
para garantir uma existência digna para todos. A eficácia jurídica destes artigos (da 
Constituição italiana e espanhola) assim como a do nosso artigo 3º, não é 
incompatível com o fato de que, por seu conteúdo, a realização destes preceitos 
tenha caráter progressivo e dinâmico e, de certo modo, sempre inacabado. Sua 
materialização não significa a imediata exigência de prestação estatal concreta, mas 
uma atitude positiva, diligente e constante do Estado. Do mesmo modo que os 
dispositivos italiano e espanhol mencionados, o art. 3º da Constituição de 1988 está 
voltado para a transformação da realidade brasileira, é a “cláusula transformadora” 
que objetiva a superação do subdesenvolvimento.3 

A doutrina tradicional entende as normas concernentes aos direitos sociais como 

programáticas e as destitui, assim, de grande parte de sua efetividade, o que gerou, inclusive, 

o questionamento de N. Bobbio : “será que já não nos perguntamos alguma vez que gênero de 

normas são essas que não ordenam, proíbem, ou permitem hic et nunc, mas ordenam, proíbem 

e permitem num futuro indefinido e sem um prazo de carência claramente delimitado?”4 A 

constituição brasileira caminha em sentido oposto, uma vez que, através de seus princípios 

fundamentais consagra a justiça social como fim do Estado e, em conseqüência, torna-se uma 

                                                 
3 BERCOVICI, Gilberto. Constituição Econômica e Desenvolvimento: uma leitura a partir da Constituição de 

1988. São Paulo: Malheiros, p. 36-37 

4 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. 9ª ed. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p. 77-78. 
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Carta “voltada a transformação da realidade brasileira,”5 o que torna inadmissível uma visão 

limitada dos direitos sociais. 

O reconhecimento de que o artigo 3º é a cláusula transformadora da Constituição 

brasileira demonstra que tal dispositivo não está posto apenas com força simbólica, ou com o 

intuito de coibir atitudes do Estado que lhe sejam aviltantes, ele impõe a erradicação da 

pobreza e das disparidades regionais e, em conseqüência, está ordenando a criação de 

políticas públicas, dispostas a reordenar a sociedade para torná-la mais eqüitativa. 

Ora, políticas públicas são os programas governamentais para a consecução de 

objetivos determinados executadas em um interregno de tempo definido.6 As transferências 

diretas de renda são políticas públicas, ligadas justamente aos objetivos expostos no art. 3º. E, 

é bom destacar, têm sido efetivas, como nenhum outro programa jamais foi no Brasil, no 

intuito de retrair os índices de desigualdade, o que vem ocorrendo de forma mais acentuada 

desde da instituição do Bolsa Família, em 2003.7 

Visualizar o Bolsa Família, hoje, em seus erros e acertos, é investigar se há razões 

empíricas para a defesa da Renda de Cidadania no Brasil. Tal assunto vem sendo trazido à 

baila por diferentes estudiosos atualmente: Antônio Negri, Eduardo Suplicy,8 dentre outros, 

vêem o BF como predecessor de uma renda universal a ser instituída o mais rápido quanto 

possível. A economista Lena Lavinas, ao defender a universalização a partir das crianças 

assevera que “o pior desenho de política de combate à pobreza que a gente pode ter é 

                                                 
5 BERCOVICI, Gilberto. Constituição Econômica e Desenvolvimento: uma leitura a partir da Constituição de 

1988. São Paulo: Malheiro, p. 107. 

6 BUCCI, Maria Paula Dallari. Direito Administrativo e Políticas Públicas. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 140. 

7 NÉRI, Marcelo. Miséria em Queda. Disponível em <www.fgv.br/ibre/cps> Acesso em: 08.12.05, p. 09. 

8 SUPLICY, Eduardo. Saúde e Sociedade, V.12 Nº 1 jan-jul/2003, Programa Fome Zero do Presidente Lula e as 
perspectivas da Renda Básica de Cidadania no Brasil1, p. 09-10. 
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justamente essa que condiciona o benefício a um nível de rendimento extremamente baixo.”9 

O welfare pressupõe a distribuição de bens sociais de forma universal.10 No Brasil 

jamais se empreendeu a construção de um estado de bem-estar. E, exatamente quando a 

Constituição passa a erigir os direitos fundamentais como as principais balizas da nação e 

direciona os princípios da ordem econômica à busca da justiça social,11 o país passa a ser 

regido por uma visão que modifica parcela substancial da Constituição e se atrela a acordos 

com Organismos Internacionais, delimitadores da necessidade de focar os gastos sociais. 12 

O Fundo Monetário Internacional (FMI), com o qual o Brasil mantinha vultosos 

empréstimos até quitar a dívida em 10.01.06,13 apesar de ser uma agência especializada da 

ONU, passou décadas sem pôr, em sua agenda de ajustamento de conduta para a habilitação 

ao empréstimo, qualquer disposição relativa a direitos sociais. Quando o fez, em meados da 

década de 90, não descuidou de interligar as previsões de gastos sociais à sua política 

neoliberal.14 Assim, países pactuantes de acordos com o Fundo passaram a aderir a uma 

agenda social para a qual vigem, como pedra angular, os princípios da economicidade e da 

                                                 
9 GOIS, Antônio. Pobres se distanciam de ricos e dependem mais do governo. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u74811.shtml Acesso em 25.12.05 

10 LAVINAS, Lena. Combinando compensatório e redistributivo: o desafio das políticas sociais no Brasil. In: 
Desigualdade e Pobreza no Brasil. Rio de Janeiro: IPEA, 2000, p.527-561. 

11 SCOTT, Paulo Henrique Rocha. Direito Constitucional Econômico: estado e normalização da economia. Porto 
Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2000. p. 93. 

12 FILHO, Silvério T. Baeta Zebral, Notas Acerca das Políticas Subjacentes aos Programas de Ajustamento de 
Conduta Apoiados pelo FMI: desafio, racionalidade e crítica. In O Brasil e os acordos econômicos 
internacionais: perspectivas jurídicas e econômicas à luz dos acordos com o FMI.  São Paulo: Revista dos 
Tribunais p. 238. 

13 RIBEIRO, ANA PAULA. Sem FMI, Lula diz que Brasil "caminha com as próprias pernas." Disponível em: 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u104106.shtml Acesso em: 15.01.06 

14 PIOVESAN, Flávia. Instrumentos internacionais de proteção dos direitos humanos e o sistema financeiro 
internacional. In: O Brasil e os acordos econômicos internacionais: perspectivas jurídicas e econômicas à luz 
dos acordos com o FMI.  São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p.391. 
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focalização, ambos monitorados através de indicadores criados pelo Fundo com esse intuito.15 

O objetivo dos programas operados pelos países em obediência a esses acordos 

“não é vencer a pobreza, mas assegurar um patamar mínimo de reprodução social, que atenue 

os efeitos devastadores das políticas de ajuste, seguindo a filosofia dos programas de safety 

nets implementados em todo o mundo em desenvolvimento pelo Banco Mundial.”16
 Observe-

se o tratamento concedido às políticas sociais na Declaração Conjunta Banco Mundial-FMI de 

Parceria para o Crescimento Sustentável: 

uma vez que a sustentabilidade do crescimento humano depende do 
desenvolvimento de recursos humanos, é essencial incrementar a educação e o 
treinamento; reformar sistemas de pensão e de saúde para assegurar sua 
sustentabilidade de longo prazo e aliviar a pobreza através de rede de proteção 
social bem focalizadas e pouco custosas. 17 (grifos nossos) 

Ao mesmo tempo em que representou um avanço os órgãos financeiros 

internacionais contemplarem, entre as condicionalidades por si impostas, a execução de 

direitos sociais, eles o fizeram em termos tão restritos 18  que, por vezes, restaram por 

incentivar a retração de tais despesas. Isso contribui sobremaneira para se intensificar o debate 

acerca do melhor sistema de distribuição de bens sociais entre a pretensão de se institurém 

programas eqüitativos nos quais todos se beneficiem ou se focalizar nos mais vulneráveis. 

Tais organismos já demonstraram clara opção pelo segundo viés.  

 

                                                 
15 PIOVESAN, Flávia. Instrumentos internacionais de proteção dos direitos humanos e o sistema financeiro 

internacional. In: O Brasil e os acordos econômicos internacionais: perspectivas jurídicas e econômicas à luz 
dos acordos com o FMI.  São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p.403. 

16 LAVINAS, Lena. Universalizando direitos In Observatório da Cidadania n.º 67, 2004, p. 67. Disponível em: 
<www.socialwatch.org/es/informeImpreso/pdfs/panorbrasileiroe2004_bra.pdf> Acesso em: 20.01.06 

17 Declaração Conjunta Banco Mundial-FMI Parceria para o Crescimento Sustentável apud FILHO, Silvério T. 
Baeta Zebral, Notas Acerca das Políticas Subjacentes aos Programas de Ajustamento de Conduta Apoiados 
pelo FMI: desafio, racionalidade e crítica. In O Brasil e os acordos econômicos internacionais: perspectivas 
jurídicas e econômicas à luz dos acordos com o FMI.  São Paulo: Revista dos Tribunais p. 238, nota 17. 

18 PIOVESAN, Flávia. Instrumentos internacionais de proteção dos direitos humanos e o sistema financeiro 
internacional. In: O Brasil e os acordos econômicos internacionais: perspectivas jurídicas e econômicas à luz 
dos acordos com o FMI.  São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p.392. 



 

 

163 

Por força dessas disposições, o Brasil se situa em posição conflituosa quando da 

criação de programas sociais, pois o Estado tem a obrigação de administrar, de modo 

consentâneo, com a Constituição Federal, mas, ao mesmo tempo, está atrelado a tais acordos 

internacionais por força dos quais, inclusive, diversas modificações foram empreendidas no 

próprio texto constitucional. Além disso, o país em virtude da pressão de tais órgãos, tem sido 

conduzido também à implementação do modelo de Administração Gerencial o qual se 

alicerça, entre outros, nos princípios da eficiência e da economicidade, estes se refletem na 

busca do melhor resultado pelo menor custo possível.  

4.1.2 A tensão entre os princípios da universalidade e da focalização perante a técnica 

hermenêutica da ponderação. 

A técnica de ponderação é realizada principalmente pelo Poder Judiciário, mas 

não exclusivamente. Há a possibilidade de ponderação preventiva (ou abstrata). Trata-se de 

estudar doutrinariamente as desavenças normativas para fornecer elementos ao Judiciário 

quando do caso concreto.19 Para ela “muitos conflitos normativos de natureza constitucional 

podem ser antecipados com o auxílio de situações hipotéticas”.20 Esse exercício em abstrato 

levaria à criação de um banco de dados disponíveis a serviço da técnica da ponderação 

quando do caso concreto”21.  

O conflito entre a universalização e a focalização já existe: duas normas jurídicas 

de idêntica dignidade normativa vigem, dispondo, diferentemente, sobre a abrangência dos 

programas de transferência de renda. Na hipótese do Bolsa Família ser o presente e a Renda 

                                                 
19 BARCELLOS, Ana Paula de. Ponderação, Racionalidade e Atividade Jurisdicional. Rio de Janeiro: Renovar, 

2005, p. 146-7. 

20 BARCELLOS, Ana Paula de. Ponderação, Racionalidade e Atividade Jurisdicional. Rio de Janeiro: Renovar, 
2005, p. 147. 

21 BARCELLOS, Ana Paula de. Ponderação, Racionalidade e Atividade Jurisdicional. Rio de Janeiro: Renovar, 
2005, p. 29-30. 
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de Cidadania, o futuro, não haveria colisão. Mas do modo como tais diplomas estão 

estruturados, no mesmo patamar jurídico, não há garantia dessa quietude. Prevendo a 

contenda, esse ponto pretende auxiliar na construção do banco de idéias sobre o tema.  

Como se pode vislumbrar a universalização e a focalização por dois prismas 

diversos: como princípios constitucionais implícitos ao princípio fundamental da igualdade ou 

como regras estabelecidas pelas já citadas leis, se dividirá a análise: nesse item, se persistirá 

analisando a utilização da ponderação para solver o conflito entre princípios derivados da 

igualdade; e, no próximo item, se empreenderá discussão acerca da solução quando da 

existência de tensão entre duas normas vigentes. Sendo a universalização e a focalização 

extraídas do mesmo princípio constitucional, inexiste a possibilidade de se solucionar o caso 

com o uso das técnicas hermenêuticas tradicionais. 

“Quando não for possível reduzir o conflito normativo à incidência de uma única 

premissa maior. Isso é o que ocorre quando há diversas premissas maiores válidas e vigentes, 

de mesma hierarquia e que indicam soluções diversas e contraditórias,”22  a alternativa é 

recorrer à ponderação.  

O direcionamento das políticas públicas para os grupos vulneráveis não é, em si, 

uma inconveniência, pelo contrário.23 Mas, passa a sê-lo quando o interesse por poupar o 

erário é tanto que os programas sociais se tornam refratários e assistencialistas. O Brasil não é 

um país pobre, “75% da população mundial vive em países com renda inferior à brasileira.”24 

Nem tampouco é uma nação, como se imagina muitas vezes, sem investimentos na área social. 

                                                 
22 BARCELLOS, Ana Paula de. Ponderação, Racionalidade e Atividade Jurisdicional. Rio de Janeiro: Renovar, 

2005, p. 30. 

23 PIOVESAN, Flávia. Instrumentos internacionais de proteção dos direitos humanos e o sistema financeiro 
internacional. In: O Brasil e os acordos econômicos internacionais: perspectivas jurídicas e econômicas à luz 
dos acordos com o FMI.  São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 397. 

24 BARROS, Ricardo Paes; HENRIQUES, Ricardo; MENDONÇA, Rosane. Op. Cit.,  p.719. 
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Em 1995, somados os recursos destinados à área social dos três níveis de governo em todas as 

regiões se investiu mais de três vezes do volume de recursos necessários para a erradicação da 

pobreza.25  Ainda assim, a pobreza persiste. Isso demonstra que a focalização dos gastos 

públicos com uma calibração perfeita seria capaz eliminar a pobreza. No entanto, a má 

focalização dos serviços públicos brasileiros, especialmente aqueles ligados à área social, é 

um dos motivos da persistência da pobreza e da alta desigualdade.26 

Solver a tensão gerada pela dicotomia universalidade-focalização não é uma tarefa 

simples. Poder-se-ia, por força de uma visão ideológica particular, direcionar as conclusões 

para um ou outro princípio, mas como se pretende um sério exame de constitucionalidade 

parece ser impossível exalar uma resposta pronta a tal problema. A igualdade (ou a 

desigualdade) de tratamento de um determinado programa de governo deve se balizar através 

da “análise relacional comparativa entre fatos ou situações. Representa um valor e um 

princípio ético fundamental, ambos suportados pela idéia de justiça. Por tal razão, suas 

exigências se projetam nas diversas esferas da vida social, dentre elas, a jurídica”.27 

No caso específico da dicotomia universal-focalizado, nenhum dos dois 

enunciados configura-se, em tese, em afronta direta à Constituição, qualquer um dos dois 

pode nortear a consecução de um programa governamental. É possível exaltar o princípio da 

focalização como uma forma legitima de discriminação positiva em favor de um determinado 

grupo vulnerável. Como também é cabível apelar para o fato de que os direitos sociais são 

atinentes a todos os indivíduos e , portanto, devem gerar políticas universais.28 

                                                 
25 BARROS, Ricardo Paes; HENRIQUES, Ricardo; MENDONÇA, Rosane. A Estabilidade Inaceitável: 

Desigualdade e Pobreza no Brasil. Rio de Janeiro: Ipea, 2001, p. 723. 

26 BARROS, Ricardo Paes de, FOGUEL, Miguel Nathan. Focalização dos gastos públicos sociais e erradicação 
da pobreza no Brasil. In: Desigualdade e Pobreza no Brasil. Rio de Janeiro: IPEA, 2000, p.723. 

27 MARTINS. Patrícia do Couto Villela Abbud. A Proibição do Retrocesso Social como Fenômeno Jurídico. In 
GARCIA, Emerson (coord.). A Efetividade dos Direitos Sociais. São Paulo: Lúmen Júris, 2002, p. 382. 

28 MARTINS. Patrícia do Couto Villela Abbud, Op. Cit., p. 386. 
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É preciso se levar em conta, quando se trata da concretização de direitos sociais, 

que as fórmulas prontas só conseguem engendrar reduções retóricas do tipo que, na falta de 

melhor resposta, apelam para todos os princípios do direito imagináveis (estado de direito, 

dignidade, vida..), mas não conseguem atingir o objetivo e em nada contribuem para a 

efetividade dessas prerrogativas. 

Ao elaborar programas relacionados aos direitos sociais, cabe ao Estado Social de 
Direito definir dentre o conjunto destes direitos àqueles que, naquele dado momento, 
melhor atendem aos seus cidadãos. Sabemos que os bens e serviços que podem 
satisfazer a efetiva melhoria das condições de vida de uma sociedade são inúmeros, 
porém a uma diferenciação entre eles no tocante a adequabilidade, já que não se 
pode prestar uns, sem a anterior concretização material de outros. Assim, a 
realização de determinados direitos sociais condiciona-se à prévia verificação da 
bagagem social e intelectual da sociedade que configura pré-requisito a assimilação 
dos benefícios que dele podem advir. Este é um dos fatores determinantes na escolha 
de qual direito social se deve prestigiar naquela oportunidade. O retorno do 
investimento produzido pelo coroamento do direito se fará notar, exigindo-se 
avaliações periódicas que considerem o implemento social verificado, e, impondo, 
então a necessidade, de adoção de novos direitos sociais.29 

A exortação acima ratifica justamente a idéia de que não há uma só formula ou 

um só catálogo de direitos sociais possíveis, lógico que devem existir parâmetros mínimos 

interligados ao mínimo social e à dignidade humana. Mas, voltando ao presente contexto, é 

possível afirmar que não é preciso se criar um axioma do tipo: toda política pública deve ser 

focalizada (ou o seu reverso). Antes de tudo, é preciso se perguntar se, diante dessa política 

específica para a sociedade como um todo, é mais vantajoso um programa focalizado ou 

universalizado. Especificamente, no que concerne a este estudo, as políticas de redistribuição 

monetárias devem obedecer a qual dos dois princípios?  

Urge rememorar que a Renda de Cidadania em si significa o direito de os 

indivíduos fruírem da quota-parte do todo da riqueza social, por conseguinte não há como se 

defendê-la para uns e não para outros. Além disso já se viu nos argumentos dos defensores da 

RC que: a)diminuirem os gastos com fiscalização; b) aumenta a cobertura, inclusive entre os 

mais pobres; c) divide parte da riqueza social entre todos; d) não há conotação pejorativa em 

                                                 
29 MARTINS. Patrícia do Couto Villela Abbud A Proibição do Retrocesso Social como Fenômeno Jurídico. In 

GARCIA, Emerson (coord.). A Efetividade dos Direitos Sociais. São Paulo: Lúmen Júris, 2002, p. 393. 
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se receber o benefício; e) remove a armadilha do desemprego; f) empreende melhoria na 

prestação do serviço, pois um número maior de pessoas passa a receber, dentre elas, 

indivíduos com maior influência política; e g) quando se contemplam os ricos não se está 

desperdiçando, pois são eles ainda que, indiretamente, contribuem com o financiamento dessa 

política pública. Essas questões já foram explicitadas no capitulo 1 e não serão mais objeto de 

análise neste ponto pois ele pretende verificar a questão por outros prismas. Especialmente, 

pela análise dos ditames constitucionais e das técnicas hermenêuticas cabíveis.  

Virou moda citar tal técnica como solução possível para os mais diversos tipos de 

conflito, o que findou por banalizá-la e criar uma certa aura de desconfiança quando se 

anuncia ser necessário a ela recorrer. Para se evitar este erro, se recorrerá a análise 

abrasileirada e racionalizada feita da obra de Robert Alexy  por Ana Paula de Barcellos ao 

sugerir uma ponderação enquadrada em parâmetros racionais previamente identificados.  

O primeiro parâmetro geral para aplicação da técnica ponderativa é regras têm 

precedência sobre princípios; princípios com conteúdo mais denso têm preferência sob os 

mais inefáveis. Esse parâmetro é inaplicável ao caso em comento, pois ambos têm a mesma 

densidade. 

Segue-se, então, para o segundo parâmetro: é preciso se sopesarem os enunciados 

contrapostos, pesando qual induz à aplicação direta de um direito fundamental 

consubstanciado na noção de dignidade humana.30  

Ora, o princípio constitucional da igualdade pode advogar tanto pelo tratamento 

igualitário, quanto pelo tratamento diferenciado em busca de uma igualdade-fim. Para 

esclarecer a segunda hipótese, é pertinente a definição de Celso Antônio Bandeira de Mello: 

tem-se que investigar, de um lado, aquilo que é adotado como critério 
discriminatório; de outro lado, cumpre verificar se há justificativa racional, isto é, 

                                                 
30 BARCELLOS, Ana Paula de. Ponderação, Racionalidade e Atividade Jurisdicional. Rio de Janeiro: Renovar, 

2005, p. 235. 



 

 

168 

fundamento lógico para, à vista do traço desigualador acolhido, atribuir o específico 
tratamento jurídico construído em função da desigualdade proclamada. Finalmente, 
impende se a correlação ou fundamento racional abstratamente existente é, in 
concreto, afinado com os valores prestigiados sistema normativo constitucional. Ao 
dizer: se, guarda ou não harmonia com eles.31 

É razoável supor que beneficiar primeiramente os pobres com um incremento de 

renda, levando, assim, à redução da desigualdade é um discrimén válido. No entanto, se for 

comprovada a conexão, ainda que parcial, da execução do programa com a ampliação da 

dependência das pessoas em situação de miséria, a discriminação operada não é condizente 

com o segundo pressuposto expresso acima, qual seja a adequação aos valores constitucionais.  

Ainda não se tem uma resposta conclusiva, em verdade, os resultados são 

conflitantes. Recentemente, o sociólogo Álvaro Comin, do Centro Brasileiro de Análise e 

Planejamento – CEBRAP divulgou uma análise estatística através da qual anuncia que estaria 

em curso uma retração dos rendimentos provenientes do trabalho para o contingente de 

pessoas em situação de miserabilidade, as quais haviam passado a depender ainda mais da 

ajuda governamental. “Em 1995, 89% da renda dessa população vinha do trabalho. Em 2004, 

essa porcentagem caiu para 48%.”32  

Como se verá no próximo item, a pesquisa empírica realizada não detectou 

retração do trabalho derivada do recebimento do benefício, pois a maior parte das 

entrevistadas possui, pelo menos, um membro da família executando um trabalho. No entanto, 

as conclusões dela extraídas servem apenas para se ter um panorama da situação em 

Pernambuco e, de acordo com as entrevistadas, o valor médio do Bolsa Família recebido é de 

R$ 16,64 (302 mulheres responderam a essa questão) e 87% delas estavam a receber a, no 

máximo, três anos. No locais, onde o benefício é maior como São Paulo (pois a prefeitura 

                                                 
31 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade. 3 ed. São Paulo: 

Malheiros, 2001, p. 21-2. 

32 GOIS, Antônio. Pobres se distanciam de ricos e dependem mais do governo. Disponível em: 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u74811.shtml Acesso em 25.12.05 
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complementa o repasse federal para majorar a renda33), e.g., há um grande percentual de 

desempregados (65,6%), mas além de nesses percentual estarem inclusos os trabalhadores 

eventuais, 74,1% dos participantes dos programas de transferência paulistanos têm interesse 

em participar de alguma atividade por conta própria para gerar renda.34 

Mesmo inexistindo dados conclusivos sobre a criação de dependência criada pela 

concessão do valor, sua mera ameaça já deve ser considerada para se aferir qual a melhor 

sistemática de distribuição. 

Voltando ao segundo parâmetro ponderativo, importa salientar que  ele não se 

consubstancia em uma remissão indeterminada ao valor dignidade humana como capaz de 

solver qualquer conflito, até porque a noção de dignidade é plurívoca e na maior parte das 

situações pode ser invocada pelos lados opostos na contenda. Primeiro se é preciso se lançar 

mão do primeiro princípio, caso esse seja insuficiente para a resolução, como é no caso em 

comento, se passaria a utilizar a noção de dignidade para perquirir qual dos dois enunciados 

concretiza, de forma direta, tal primado.35 A justificativa da escolha da dignidade como marco 

para o sopesamento de princípios contrapostos se justifica 

seja por se tratar de uma opção material claramente perceptível na Constituição de 
1988, seja por decorrer de um consenso universal, seja pela necessidade de construir 
um ambiente no qual procedimento democráticos e eqüitativos possa funcionar, a 
prioridade das normas que diretamente promovem a dignidade – quando em conflito 
insuperável com outras cuja relação com o bem estar individual seja apenas indireta 
– encontra-se amplamente justificada do ponto de vista jurídico e racional.36  

A igualdade de tratamento dos indivíduos está em consonância com a observação 

direta da dignidade humana, mas, como já destacado, essa igualdade se reverbera no princípio 

                                                 
33 POCHMAN, Marcio. Políticas de Inclusão Social. São Paulo: Cortez, p. 20. 

34 POCHMAN, Marcio. Políticas de Inclusão Social. São Paulo: Cortez, p. 37. 

35 BARCELLOS, Ana Paula de. Ponderação, Racionalidade e Atividade Jurisdicional. Rio de Janeiro: Renovar, 
2005, p. 241. 

36 BARCELLOS, Ana Paula de. Ponderação, Racionalidade e Atividade Jurisdicional. Rio de Janeiro: Renovar, 
2005, p. 270. 
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da diferença, quando lastreia uma política de diferenciação positiva, como também no da 

eqüidade, quando determina o tratamento isonômico.  

Assim, para decidir qual dos dois se amolda melhor à presente discussão, foi-se 

buscar, nos parâmetros específicos propostos por Ana Paula de Barcellos, quais seriam os 

aplicáveis a esse caso.  

Optou-se pelos seguintes: a) que efeitos o enunciado pretende produzir no mundo 

dos fatos?; b) há circunstâncias relevantes que interferem com a aplicação do enunciado 

relativamente ao titular do direito?; c) quais as finalidades lógica e histórica associadas ao 

enunciado?37 

Em relação à pergunta a), sabe-se que a pretensão dos programas de transferências 

de renda é criar maior autonomia para os beneficiários através da concessão de pecúnia capaz 

de suprir as necessidades básicas dos mesmos sem gerar dependência, pois, se o fizerem se 

convertem num programas paternalistas como outros quaisquer. Dessa forma a ameaça ou a 

ocorrência da armadilha do desemprego contraria a realização do objetivo traçado. 

Para responder à pergunta b), deve-se ter em mente que o titular do direito ao 

Bolsa Família são as famílias pobres com rendimentos equivalentes a um terço do salário 

mínimo, ou seja, pessoas situadas bem abaixo do umbral da pobreza normalmente aceito pelos 

estudiosos, que é de meio salário mínimo, e os da Renda de Cidadania seriam todos os 

indivíduos. Como a fronteira entre os contemplados e os não-contemplados ao Bolsa Família 

se situa num nível de rendimento muito baixo, exclui uma quantidade considerável de 

famílias para as quais o desfrute do rendimento faria realmente diferença. Já a Renda de 

Cidadania, ao pagar a todos, contemplaria todas as pessoas que se interessassem em a receber 

e deixaria de fora somente aquelas que não quisessem se habilitar, por considerar o valor 

                                                 
37 BARCELLOS, Ana Paula de. Ponderação, Racionalidade e Atividade Jurisdicional. Rio de Janeiro: Renovar, 

2005, p. 275-94. 



 

 

171 

totalmente supérfluo. 

Em atenção à pergunta c), é preciso lembrar que, historicamente, os programas 

sociais brasileiros têm um cunho paternalista e disso deriva que tanto o Poder Público, quanto 

a população, estão acostumados a essa dinâmica assistencial e isso favorece a criação de 

dependência, notadamente quando da execução de um programa concessor de pecúnia aos 

habilitados. Uma política racional deve levar em consideração esse dado histórico para 

conseguir criar uma política diferenciada, que se desvincule dessa possibilidade. 

Após a aplicação dos parâmetros racionais (gerais e específicos) cabíveis ao caso 

em discussão, se chega à conclusão que no confronto entre o princípio da focalização e os 

princípios da universalização, devem prevalecer, para as políticas de transferências de 

transferência de renda a universalidade. 

4.1.3 Considerando a universalização e focalização como regras derivadas de leis ordinárias 

qual, a solução possível? 

As regras, em geral, não devem ser ponderadas.38 Quando o conflito é entre regras 

vigentes, a colisão gera uma antinomia, um erro intolerável do ordenamento. Uma das regras, 

em geral, é entendida como derrogada por alguma das técnicas hermenêuticas tradicionais 

(hierarquia, especialidade e temporalidade).  

As leis 10.835 e 10.836 têm a mesma alocação na pirâmide jurídica. Nenhuma 

tem como ser considerada mais específica, porque tratam do mesmo assunto. E alegar que o 

critério temporal traria uma resposta parece desvirtuar a realidade.  

Quando a Lei da Renda de Cidadania foi promulgada, o Bolsa Família já existia, 

entretanto ele fora instituído através de Medida Provisória, em virtude disso, a Lei 10.836 
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restou promulgada um dia depois da sua antecessora. Em termos exatos de data, o BF foi 

criado em 20 de outubro de 2003 e a RC, em 08 de janeiro de 2004. Não parece crível se 

argumentar que, pelo fato de a Medida Provisória 132/03 ter se convertido na lei 10.836/04, 

em 09 de janeiro de 2004, a Lei da Renda de Cidadania nasceu revogada. Sim, porque, em seu 

artigo derradeiro, a lei 10.835/04 estabelece entrar em vigor na data de publicação na 

Imprensa Oficial o que ocorreu exatamente no mesmo dia 09 de janeiro. Apesar do imbróglio 

normativo, pode-se presumir que a intenção é a coexistência das normas. Para tornar ainda 

mais claro o conflito, se recortaram, a seguir, os trechos das duas leis que tratam de tais regras: 

Lei 10.835: Art. 1º É instituída, a partir de 2005, a renda básica de cidadania, que se 
constituirá no direito de todos os brasileiros residentes no País e estrangeiros 
residentes há pelo menos 5 (cinco) anos no Brasil, não importando sua condição 
socioeconômica, receberem, anualmente, um benefício monetário. 
§ 1º A abrangência mencionada no caput deste artigo deverá ser alcançada em etapas, 
a critério do Poder Executivo, priorizando-se as camadas mais necessitadas da 
população. 
§ 2º O pagamento do benefício deverá ser de igual valor para todos, e suficiente para 
atender às despesas mínimas de cada pessoa com alimentação, educação e saúde, 
considerando para isso o grau de desenvolvimento do País e as possibilidades 
orçamentárias.39 (grifos nossos) 
Lei 10.836: Art. 2º Constituem benefícios financeiros do Programa, observado o 
disposto em regulamento: 
I - o benefício básico, destinado a unidades familiares que se encontrem em situação 
de extrema pobreza; 
II - o benefício variável, destinado a unidades familiares que se encontrem em 
situação de pobreza e extrema pobreza e que tenham em sua composição gestantes, 
nutrizes, crianças entre 0 (zero) e 12 (doze) anos ou adolescentes até 15 (quinze) 
anos. 
§ 2º O valor do benefício mensal a que se refere o inciso I do caput será de R$ 50,00 
(cinqüenta reais) e será concedido a famílias com renda per capita de até R$ 
50,00 (cinqüenta reais).  
§ 3º O valor do benefício mensal a que se refere o inciso II do caput será de R$ 
15,00 (quinze reais) por beneficiário, até o limite de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) 
por família beneficiada e será concedido a famílias com renda per capita de até 
R$ 100,00 (cem reais). (grifos nossos).40 

Diante do estabelecido por tais normas resta o questionamento: ambas as regras 

podem coexistir com idêntica dignidade normativa dentro do ordenamento? Não. É necessário 

                                                 
39BRASIL. Lei nº. 10.835, de 8 de janeiro de 2004. Institui a renda básica de cidadania e dá outras providências. 

Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília – DF, 8 jan. 2004. Disponível em: 
<https://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 20 jan., 2004. 

40 LEI Nº 10.836/04. Cria o Programa Bolsa Família e dá outras providências Institui o Cadastramento Único 
para Programas. Disponível em: <http://www.presidencia.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-
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o reconhecimento de que o arcabouço normativo das transferências de renda foi erguido de 

modo errôneo e precisa ser consertado. 

Ou se reconhece que o interesse é promover programas focalizados de 

transferência de renda, e se revoga a lei da Renda de Cidadania, ou se assume que os 

programas direcionados a certos estratos são apenas os primeiros passos no caminho ao 

estabelecimento da RC. 

Caso a intenção seja, como aparenta, a transformação paulatina do programa 

Bolsa Família em uma Renda de Cidadania, o que já se mostrou mais adequado perante a 

verificação de constitucionalidade, a produção legislativa deveria ter sido a criação de uma lei 

ordinária instituidora da RC e um decreto no qual se especificasse ser o BF a primeira etapa 

de concretização de tal norma. Mas, por força das especificidades do processo legislativo 

brasileiro, derivadas, especialmente, de o fato do programa ter se iniciado a partir de uma 

Medida Provisória, há duas normas válidas e vigentes. Diante disso, o processo menos 

traumático parece ser a inserção de um artigo na lei 10.836 anunciando ser ela a primeira 

etapa em direção a um programa universal nos moldes do estabelecido pela lei 10.835. Assim, 

seria interessante assumir, de logo, o objetivo de expansão do programa a partir da dilatação 

da renda mínima determinada para a concessão do direito.  

4.2 Um Programa Focalizado como o Bolsa Família se Presta a Advogar em Prol da 

Renda Cidadã?  

4.2.1 Uma Breve Explicação Acerca da Metodologia Utilizada na Realização da Pesquisa e 

dos Demais Dados Utilizados.  

As políticas públicas não se resumem aos atos normativos que as conformam, elas 

os englobam.41 Acontece que a Renda de Cidadania, até este momento, é apenas norma e uma 
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norma não-regulamentada. Portanto, para se buscarem as respostas necessárias, se remeteu ao 

atual programa de redistribuição de renda federal, para aferir certas dimensões humanas 

impossíveis de serem verificadas através de frios números estatísticos, embora, para a análise 

dos dados os próprios resultados obtidos precisem ser reduzidos a termos numéricos. 

Se este estudo defende, como têm feitom uma postura de defesa do 

empoderamento dos beneficiários das políticas públicas não poderia descuidar de um aspecto 

essencial a formação de uma ambiente favorável ao florescimento dessa capacidade nas 

pessoas, qual seja: a necessidade de se permitir aos contemplados opinarem acerca dos 

programas governamentais.  

Uma análise mais completa e efetiva da pobreza, ultrapassando análises baseadas em 
indicadores econômicos. A perspectiva baseada em direitos revela a preocupação 
com os pobres, incluindo o fenômeno da ausência de poder e a exclusão social. Uma 
análise mais correta sobre a pobreza corresponde a melhores respostas e melhores 
resultados.42 (...) O leque de interpretações que sustentam a presença e a importância 
do empoderamento dentro dos direitos humanos vai de uma recusa a trabalhar o 
desenvolvimento como uma questão de caridade (criando e recriando a 
dependência), passando por criar a figura do beneficiário de projetos e programas 
(como portador de direitos com capacidades de monitorar os projetos), até questões 
ligadas à eficácia/eficiência de programas nos quais a participação das pessoas 
pobres na concepção, implementação e avaliação de projetos/programas/políticas 
aparece como uma garantia para seu sucesso. 43 

Para corroborar essa visão, realizou-se uma pesquisa descritiva44 sobre o Bolsa 

Família para identificar como ele tem influenciado na melhoria de vida das pessoas e na 

percepção por elas das modificações operadas em suas vidas.  

 

 

                                                                                                                                                         
em Homenagem a Geraldo Ataliba. p. 343-359. 

42 ROMANO, Jorge O. Empoderamento: recuperando a questão do poder no combate à pobreza In ROMANO, 
Jorge O. e ANTUNES, Marta (orgs.) Empoderamento e direitos no combate à pobreza, p. 37. Disponível em: 
www.actionaid.org.br Acesso em: 20.12.05 

43 ANTUNES, Marta. O caminho do empoderamento: articulando as noções de desenvolvimento, pobreza e 
empoderamento In ROMANO, Jorge O. e ANTUNES, Marta (orgs.) Empoderamento e direitos no combate à 
pobreza, p. 92. Disponível em: www.actionaid.org.br Acesso em: 20.12.05 

44 GIL, Antonio Carlos. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 1999, p. 44. 
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O Bolsa Família tem por meta beneficiar 11 milhões de famílias pobres brasileiras, 

que representam em torno de 47 milhões de pessoas. 45  Apesar das dificuldades de se 

executarem parcerias entre o Governo Federal e da impossibilidade, por força do pacto 

federativo, de se impor aos Municípios a aderência ao programa, 46  todos os municípios 

brasileiros participam do Bolsa Família. A maior parte apenas na execução direta, operando a 

fiscalização das condicionalidades, outros, como no Recife, adicionam uma contribuição 

financeira para majorar o valor concedido.47  

À época da coleta de dados para a pesquisa, maio e junho de 2005, mais de 6 

milhões de famílias recebiam o benefício;48 hoje, ele alcança em torno de 8 milhões49 de lares. 

Os dados de coleta foram obtidos através de cálculos estatísticos, baseados nos dados de 

beneficiamento do Bolsa Família, divulgados à época que correspondiam aos número de 

dez./2004. Neles todas as subdivisões do estado de Pernambuco  estavam contempladas.  

Diante do volume da população atingida, foram definidas variáveis para se obter 

respostas inferenciais, com margem de segurança estatística em relação ao universo 

pesquisado, assim, se optou pela realização de uma pesquisa com base em amostragem para 

definir o quantitativo a ser ouvido. 

Para a definição da amostra, se contou com o auxílio do Prof. Dr. Enivaldo Rocha, 

estatístico e cientista político vinculado aos Cursos de Mestrado e Doutorado em Ciência 

Política da Universidade Federal de Pernambuco, o qual formulou os cálculos necessários 

                                                 
45 Disponível em: <www.fomezero.gov.br> Acesso em: 02.12.05 

46 KRELL, Andréas. Autonomia Municipal e Critérios para Definição das Competências Legislativas e das 
Políticas Locais. In A Aplicação do Direito Ambiental, Rio da Janeiro: Lúmen Júris. 2005, p. 196. 

47 TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 09/04 que entre si celebram a união, por intermédio do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e o Município do Recife.. 

48 Disponível em: <www.fomezero.gov.br> Acesso em: 02.12.05 

49 Disponível em: <www.fomezero.gov.br> Acesso em: 02.12.05 
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para a obtenção do contingente a ser pesquisado, repartiu os estratos relativos a cada 

município e mais lecionou como se podem explicar, estatisticamente, todos os cálculos 

realizados para o completo embasamento científico da pesquisa empírica realizada. 

Os resultados obtidos com a pesquisa são capazes de representar todo o estado de 

Pernambuco, pois a definição de uma amostra tem em vista justamente angariar resultados 

generalizáveis para toda a população pesquisada, a partir de um contingente definido e bem 

menor que a população real. Porém, não são atribuíveis para todo o país, embora, como se 

verá, os resultados obtidos tenham sido similares a respostas derivadas de pesquisas 

empreendidas por pesquisadores e organizações em outros locais do país. 

Antes de se apresentarem, sucintamente, as fórmulas utilizadas e os quantitativos 

definidos, é preciso se deter em algumas observações: 

I. as análises estatísticas não seguem a lógica matemática imaginada pelos leigos. 

Para se definir o tamanho de uma amostra, se lida com diversos valores hipotéticos para se 

chegar ao quantitativo final, capaz de expressar uma probabilidade confiável. Um universo 

muito grande, por exemplo, como o de uma cidade, ou de um estado, é considerado com se 

infinito fosse e, por isso, não é preciso trazer seu número real ao cálculo, ele é simplesmente 

ignorado na fórmula; 

II. as pesquisas possuem uma margem de erro a ser estabelecida para se chegar à 

amostra pretendida. A margem de erro é um cálculo hipotético de subtração entre o parâmetro 

teórico ou populacional e o estimador do parâmetro populacional obtido na amostra. Numa 

linguagem mais clara, nem todos os resultados obtidos numa pesquisa por amostragem são 

exatos, a margem de erro expressa o percentual máximo de inexatidão admitido. As pesquisas 

sociais lidam, em regra, com margens aproximadas entre 3 e 5%. A pesquisa realizada operou 

com margem de erro de 5,5%; 
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III. é imprescindível também o arbitramento de um intervalo de confiança. Em 

uma representação figurativa, um intervalo de confiança de 95% indica que, se fossem 

coletadas 100 amostras, o intervalo de confiança indica que, em 95 dessas amostras, o 

verdadeiro valor do parâmetro teórico estaria presente. É claro que, em cada amostra, o valor 

do “p” estimado será algum próximo do “p” teórico e não exatamente. 

Então, temos dois critérios importantes para se estabelecer uma amostra: a 

margem de erro e o intervalo de confiança (ou nível de significância). 

Dito isso, se passa a explicar a fórmula utilizada. Trata-se de uma fórmula 

estatística padrão utilizada em universos abrangentes para se obter uma amostra capaz de 

gerar probabilidades relativas ao todo, qual seja:  

n = t2p.q/d2 

Em que “n” significa o tamanho da amostra a ser descoberta; “t” é o valor na 

distribuição normal (gaussiana), que irá corresponder ao intervalo de confiança estabelecido. 

Para pesquisas sociais, o mais comum é um intervalo de confiança de 95% e foi este o 

percentual utilizado na pesquisa. Numa pesquisa com essa margem de confiança o “t” é um 

número padrão correspondente a 1,96;“p” é a percentagem teórica na qual o fenômeno se 

verifica. Quando não se tem o número exato, se arbitra o valor máximo de p que é 50%; “q” é 

100% – p; por  fim, “d” é o erro máximo permitido. A fórmula utilizada foi:  

n = 1,962*50/100*(1-50/100)/0,0552 

Através dela, o tamanho da amostra obtido foi de 317 pessoas.  

Essa é a amostra a ser recolhida em todo o estado de Pernambuco. Para se ter uma 

representação do estado como um todo, era preciso se selecionar em quais cidades se 

realizaria a pesquisa. Tal escolha poderia ser feita aleatoriamente, mas se preferiu enfocar a 

pesquisa nas três regiões geográficas de características mais marcantes (região metropolitana, 

agreste e sertão) e, dentro delas, se optou por ouvir habitantes das cidades no ápice das 
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estimativas do Índice de Desenvolvimento Humano e os localizados no vértice oposto, 

respectivamente: Paulista e Araçoiaba; Caruaru e Caetés; e Triunfo e Manari. 

O número de questionários a ser aplicado em cada cidade precisava ser definido 

com base em um critério atribuível a cada município particularmente, por isso, se verificou o 

número de beneficiários das cidades visitadas e se retirou uma proporção entre eles e a 

amostra.  

Tabela 4 – Justificativa das Amostras por Cidade 

Região Cidades IDH N.º de Famílias 

Beneficiadas50 

Amostra 

Paulista 0,799 10.409 103 Metropolitana 

Araçoiaba 0,637 735 7 

Caruaru 0,713 15.670 155 Agrest 

Caetés 0,521 2.885 29 

Triunfo 0,714 1.313 13 Sertão 

Manari 0,467 1.070 11 

TOTAL 32.082 317 

Fonte do IDH: PNUD. 

Fonte do n.º de beneficiários: Ministério do Desenvolvimento Social 

Fonte da Amostra: cálculos próprios 

 

Os questionários foram aplicados pessoalmente pela autora deste estudo, que 

também se responsabilizou por coordenar a equipe de pesquisadores-assistentes, as 

acadêmicas da Faculdade de Direito de Caruaru, Aline Modesto e Efigênia Tabosa. A escolha 

dos entrevistados se deu de modo aleatório pelas ruas e bairros das cidades, sendo visitadas as 

                                                 
50 Disponível em: <www.fomezero.gov.br> Acesso em: 03.05.05 



 

 

179 

casas dos cidadãos, com intervalo de duas casas em cada rua, para se descobrirem os 

beneficiários e requerer-lhes a participação no questionário. As entrevistas foram realizadas 

apenas com as mulheres, pois elas são as preferenciais responsáveis pelo recebimento do 

benefício, de acordo com a política da União51(91% dos responsáveis legais pelo recebimento 

do benefício são do sexo feminino).52 

É preciso destacar ainda que, sendo esta uma pesquisa independente, as amostras 

puderam ser escolhidas de acordo com o objetivo traçado, não se teve a preocupação de 

realizar um estreito monitoramento do Bolsa Família, mas entender como a dinâmica do 

programa está a influenciar a vida das famílias. Por isso, apesar de o Bolsa Família determinar 

a idade limite de 16 anos incompletos (Art. 19, d)53 para a aferição do benefício variável 

relativo ao Bolsa Escola, se escolheu pesquisar o estrato de crianças e adolescentes entre 07 e 

14 anos, para se verificar se elas estavam sendo mantidas nas escolas e longe da execução de 

trabalho, já que 14 anos é o limite de idade constitucionalmente estabelecido para a proibição 

ao exercimento de qualquer atividade laborativa (Art. 3º,  XXXIII, CF).  

Algumas dificuldades permearam a coleta dos dados e, mesmo sem tê-la 

inviabilizado, merecem ser destacadas. Primeiramente, diversas pessoas ofereceram 

resistência em se submeter à aplicação do questionário, pois tinham receio de assinar o Termo 

de Livre Esclarecimento, imposto pelo Comitê de Ética da UFPE como condição sine qua non 

para a realização da pesquisa. Como ainda de acordo com as regras do Comitê, não se poderia 

sequer insistir no convencimento das pessoas, inúmeras possibilidades de aplicação do 

                                                 
51 LEI Nº 10.836/04. Cria o Programa Bolsa Família e dá outras providências Institui o Cadastramento Único 

para Programas. Disponível em: <http://www.presidencia.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-
2006/2004/Decreto/D5209.htm> Acesso em: 03.11.2004. 

52 PAES, Rômulo. Bolsa Família: 2 Anos Superando a Fome e a Pobreza no Brasil. In Seminário Internacional 
sobre Bolsa Família, novembro de 2005. Disponível em <www.mds.gov.br> Acesso em: 01.12.05. 

53  BRASIL. Decreto nº 5.209, de 17 de setembro de 2004. Regulamenta a Lei no 10.836, de 9 de janeiro de 2004, 
que cria o Programa Bolsa Família, e dá outras providências. Disponível em: 
<www.presidencia.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5209.htm> Acesso em 30.10.04. 
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questionário foram perdidas, o que atrapalhou sobremaneira a formação do contingente 

necessário, notadamente, nas grandes cidades, onde a amostra era estendida. 

A segunda parte da pergunta 24 e a pergunta 25 foram anuladas após algumas 

aplicações dos questionários na cidade de Caruaru, primeira pesquisada. Quanto à questão 24, 

provavelmente por problemas em sua elaboração, as pessoas ficavam confusas, não 

conseguiam responder e, por fim, terminavam com a intenção de marcar todas as alternativas, 

ou então, queriam mudar o que tinham marcado. Aparentemente, a pergunta gerava um receio 

nas entrevistadas de estar respondendo errado, o que se entendeu poderia mudar o ânimo da 

entrevista e prejudicar todo o questionário. Quanto à questão 25, ela se tornaria sem sentido 

sem a segunda parte da questão 24, pois a primeira parte era de resposta subjetiva e já aferia o 

que as beneficiárias estavam entendendo (e fazendo) como condição ao recebimento. 

Os resultados de aferições sociais, por mais precisos que sejam, têm de levar em 

conta que, em pesquisas desse tipo, os resultados não têm a precisão aritimética das ciências 

exatas, especialmente, quando as perguntas realizadas poderiam influir diretamente na vida 

dos entrevistados. Por isso, o questionário foi elaborado em linguagem coloquial e estruturado 

para tentar elidir as respostas socialmente aceitáveis.54  Dois exemplos são ilustrativos: o 

questionamento sobre o sentimento derivado do recebimento do Bolsa Família em relação a 

procura de emprego foi propositadamente posto longe das perguntas sobre trabalho; e as 

questões relativas a valores monetários ficaram localizadas ao fim, quando já se tinha 

conquistado a confiança das entrevistadas e ela se sentiam mais confortáveis para tratar desse 

assunto. 

Outros dois mecanismos tentaram coibir as possíveis falhas. Primeiro, foram 

aplicados 05 questionários-testes em funcionárias domésticas das casas das pesquisadoras e de 

parentes para se verificar se as perguntas estavam inteligíveis e se o questionário era 

                                                 
54 GIL, Antonio Carlos. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 1999, p. 90-93. 
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adequado ao propósito.55 Depois, se tomou o cuidado de, quando da avaliação dos resultados 

obtidos, trazer à colação outras pesquisas de monitoramento dos programas de rendimento 

mínimo por pesquisadores independentes, institutos renomados e órgãos oficiais. 

Além disso, visualizar empiricamente os efeitos do programa e ter a oportunidade 

a posteriori de trabalhar a percepção obtida com dados estatísticos engrandeceu o estudo, 

fazendo com que se passasse da mera divagação teórica à união teoria-prática, indispensável 

num trabalho, cuja pretensão é mensurar a efetividade de um direito social prestacional, cujo 

objetivo é extremamente ambicioso: erradicar a pobreza no Brasil.  

Pôde-se constatar que, em cidades extremamente pauperizadas, como Manari, os 

efeitos do Bolsa Família tendem a ser menores. Em Manari, só 16,2% das casas têm 

saneamento básico,56 o acesso a escolas e postos de saúde é dificultoso, especialmente, na 

área rural. A própria entrada-saída da cidade pelo sentido Buique é penoso, através de uma 

estrada de barro extremamente mal conservada. Soerguer, do patamar da pobreza, famílias 

residentes em área de tamanha escassez de oportunidades (de emprego, educação, saúde) é 

bem mais melindroso, por isso, apesar de o Bolsa Família cumprir a importante função de 

injetar recursos e criar uma maior consciência quanto a necessidade de saúde e educação, ele 

é insuficiente para alterar, de modo determinante, a pobreza da população. Mesmo sem o 

subsídio dos dados estatísticos que irão nortear a análise do próximo ponto, essa constatação 

obtida empiricamente é ratificada pela opinião de um de outros estudiosos dos programas de 

transferência de renda brasileiros. Marcio Pochman destacou, em recente entrevista, que, se 

não se aliar o programa Bolsa Família às políticas de infra-estrutura, de saúde, de educação e 

também de crescimento econômico, será impossível obter-se o efeito almejado.57 

                                                 
55 GIL, Antonio Carlos. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 1999, p. 137. 

56 PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO. Atlas de Desenvolvimento 
Humano. Disponível em: <www.pnud.org.br> Acesso em: 03.05.05 

57 INFANTE, Alan. 'Programas tipo Bolsa Família não bastam' 
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4.2.2 A Efetividade das Transferências Condicionais de Renda Através da Análise dos Dados 

Empíricos. 

Os programas sociais operados por sucessivos governos brasileiros tiveram, em 

grande parte dos casos, características marcadamente assistenciais no pior sentido do 

vocábulo: eram assistenciais por serem paternalistas. Não visavam ao empoderamento dos 

beneficiários, mas ao alívio do sofrimento das pessoas em situação de penúria sem o 

transmudo de sua situação. As exceções a essa realidade foram sempre pontuais. No entanto, 

com a elevação das transferências condicionais de renda à categoria de uma das principais 

políticas públicas, em âmbito federal, direcionadas a lutar pelo fim da pobreza, a expectativa é 

a mudança desse panorama. 

É necessário, todavia, lembrar que uma política pública para erradicar a pobreza 

não pode apostar apenas na disseminação de recursos, ou na obrigatoriedade de desfrute de 

serviços de saúde e educação de qualidade. Ela precisa ter em conta que pobreza não é só 

uma condição ou situação, é também “um fenômeno herdado, na qual os pobres vão 

reproduzindo os problemas e a pobreza dos outros. (...) O pobre vê-se como alguém, que 

reconhecendo suas carências básicas, não está, quase sempre, em situação de superar a sua 

privação”.58 

A freqüência escolar é sintomática dessa realidade de descrédito na possibilidade 

de vencer a situação de pobreza. É provado que há uma relação entre o nível de escolaridade 

dos pais e dos filhos. Quanto maior for a escolaridade dos genitores, maior tende a ser a da 

prole. 59 Contingente considerável de pais de núcleos familiares pobres abdicou dos estudos e 

                                                                                                                                                         
<http://www.pnud.org.br/pobreza_desigualdade/entrevistas/index.php?id01=1642&lay=pde> 

58 LIMA, Marcos Costa. Raízes da Miséria no Brasil: da senzala à favela. In Jayme Benvenuto Jr. (org.). 
Extrema Pobreza no Brasil. São Paulo: Loyola, 2002, p. 36-37. 

59 FERRO, Andréa Rodrigues. Avaliação do Impacto dos Programas de Bolsa Escola no Brasil, p. 27. Disponível: 
www.periodicoscapes.gov.br Acesso em: 22.11.05. 
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dentre os motivos para o abandono, está o não-confiar que a escolaridade contribuiria para sua 

melhoria de vida. A tendência é que essas pessoas não se sintam estimuladas a incentivar os 

filhos a ir à escola. 

Lógico que a famosa má qualidade do serviço público, as deficiências estruturais e 

a distância das escolas das residências, especialmente, no meio rural, bem como a renda 

derivada do trabalho infantil, também são fatores a influenciar na não-imposição da obrigação 

de a criança freqüentar a escola e são fenômenos a serem combatidos. Entretanto, mesmo que 

uma educação de qualidade estivesse assegurada ela de nada adiantaria se persistisse a 

mentalidade de que o incremento da escolaridade não é interessante ao pobre. 

Tabela 5 – Todos os Seus Filhos entre 0 e 14 Anos vão à Escola? 

Respostas Freqüência Percentual Válido 

Sim 207 90,80% 

Não 21 9,20% 

Total 228 100% 

Fonte: Pesquisa própria (mai.-jun./05) 

Vê-se pelas respostas dadas à pergunta 10 do questionário que o número de 

crianças entre 07 a 14 anos não-matriculadas na escola entre todas as famílias entrevistadas é 

baixo, apenas 21 delas (9,2%).  

Tabela 6 – Há Vagas na Escola para seus Filhos? 

Respostas Freqüência Percentual Válido 

Sim 225 86,9% 

Não 34 13,1% 

Total 259 100% 

Fonte: Pesquisa própria (mai.-jun./05) 

 

Apenas 12 mães, correspondentes a 3,8% das respostas válidas, disse não 
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controlar a freqüência escolar dos filhos e somente 6 disseram que existência de trabalho em 

casa era motivo para a criança não ir à escola, preferindo a maior parte delas (206 mulheres, 

94,9%). a alternativa que indicava ser doença o único motivo válido para faltas. 

Tabela 7 – O Que Você Considera um Bom Motivo para seu Filho Faltar à Escola? 

Respostas Frequência Percentual Válido 

Doença 206 94,90% 

Trabalho em casa 6 2,80% 

Não deixo que eles faltem 5 2,30% 

Total 217 100% 

Fonte: Pesquisa própria (mai.-jun./05) 

Extrai-se do cruzamento dos dados, um controle intenso da freqüência, só 

excepcionado pela falta derivada de doença. É interessante notar que, quando as mães 

respondiam à questão, destacavam que as crianças sem estudar não estavam cadastradas entre 

as beneficiárias do Bolsa Escola. Disso se supõe que elas queriam justificar estar cumprindo 

com as condicionalidades impostas, mas, ao mesmo tempo, indica que o fato de receber o 

benefício faz com que as mães controlem, com maior rigidez, a freqüência e ratifica que nem 

sempre há uma consciência da necessidade de se fazerem as crianças estudarem.60  

Essa realidade tende a se reverter com o prolongamento do programa já que os 

filhos hoje obrigados a freqüentar a escola serão os pais de amanhã. Enquanto essa 

consciência não se desenvolve, a imposição de freqüência escolar é imprescindível e deve 

continuar mesmo com a expansão do programa. 

 

 

                                                 
60 FERRO, Andréa Rodrigues. Avaliação do Impacto dos Programas de Bolsa Escola no Brasil, p. 27. Disponível: 

www.periodicoscapes.gov.br Acesso em: 22.11.05. 
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De acordo com Pochman, o Município de São Paulo acopla aos benefícios 

pecuniários e às contraprestações sociais cursos de Formação Cidadã, que contribuem para o 

fortalecimento da cidadania dos contemplados, colocando-os em perspectivas diversas 61 

fazendo-os valorizar a escolaridade das crianças e a considerá-la prioritária para o futuro das 

mesmas.62 

A despeito disso, o último levantamento acerca da freqüência escolar das crianças 

pertencentes às famílias contempladas indica que, em 24.965 famílias (0,31% do total), há, ao 

menos, uma criança com freqüência abaixo do esperado e é no estado de São Paulo onde se 

encontra o maior contingente 8.823 famílias (1,08% do total).63 Em termos percentuais o 

número de famílias detectadas como não-cumpridoras da contraprestação relativa à educação 

é baixo. Ainda assim, não deixa de ser um problema a ser sanado e que não se extinguirá com 

a mera punição das famílias.  

Por força do clamor social derivado de denúncias de não-cumprimento das 

condições pela mídia, o Governo Federal recrudesceu a fiscalização, quando impôs prazos 

trimestrais fixos ao municípios para apresentação do controle da freqüência escolar das 

crianças.64 O método de punição consiste em etapas conseqüentes a serem impingidas a cada 

vez que uma criança de uma determinada família figura na lista dos “desobedientes”: 

advertência por escrito, suspensão do benefício por um mês com pagamento em dobro no mês 

seguinte, interrupção do benefício por 60 dias com o retorno do pagamento após esse prazo; 

nova interrupção do beneficio; e, aos renitentes, cancelamento do benefício. 

                                                 
61 POCHMAN, Marcio. Políticas de Inclusão Social. São Paulo: Cortez, p. 79. 

62 POCHMAN, Marcio. Op. Cit., p .76. 

63ANGÉLICO, Fabiano. Projeto Reforça Requisitos do Bolsa Família. 
www.pnud.org.br/pobreza_desigualdade/reportagens/index.php?id01=1721&lay=pde Acesso em: 13.01.06 

64 ASCOM/MDS. Patrus Ananias faz palestra para Procuradores de Justiça 
sobre controle do Bolsa Família. Disponível em: www.mds.gov.br Acesso em: 05.02.06 
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As quatro etapas anteriores à imposição da penalidade mais gravosa dão a 

aparência de brandura ao sistema, o que poderia torná-lo alvo de crítica pelos mais 

circunspetos tendentes a considerar qualquer deslize dos beneficiários como prova de desídia. 

Entretanto, uma visão multidimensional da pobreza considera, inclusive, as limitações sociais 

e psicológicas derivadas dessa condição. Por isso, as punições iniciais são flexíveis, 

justamente, porque o objetivo não é excluir as famílias do benefício, pelo contrário, o intuito é 

convencê-las, através dos meios coercitivos disponíveis, a cumprir com as condicionalidades.  

A intenção do programa de facilitar o empoderamento dos indivíduos para ser 

concretizada precisa mais do que coagir os contemplados, é necessário escutá-los e65 levar-

lhes acompanhamento psicossocial, capaz de gerir melhor a inserção social destas famílias. 

Com fulcro nesse entendimento, o Gestor de Condicionalidades do Bolsa Família anunciou 

que será lançado nos primeiros meses de 2006, projeto-piloto de realização do 

acompanhamento das famílias através de profissionais especializados.66 

Vale destacar ainda que nem só de freqüência à escola se perfazem as 

condicionalidades. É imposição do Bolsa Família também o controle da saúde da família, 

através da vacinação das crianças, da realização de exames pré-natais, da verificação da 

estatura e peso do neonatos e do cumprimento das instruções dos médicos do Programa Saúde 

na Família – PSF.  

Como o Estado não pode exigir o desfrute de um direito social se não o prestar, já 

se disse que, ao impor tais contraprestações sociais, o Estado está reforçando as próprias 

obrigações. Quanto ao direito à saúde, é lugar comum expor o quanto o sistema público de 

saúde é deficiente, por isso, buscou-se identificar, ao menos, se, na comunidade das 

                                                 
65 ROMANO, Jorge O. e ANTUNES, Marta. Introdução ao debate sobre empoderamento e direitos no combate à 

pobreza. In ROMANO, Jorge O. e ANTUNES, Marta (orgs.) Empoderamento e direitos no combate à 
pobreza, p. 6. Disponível em: www.actionaid.org.br Acesso em: 20.12.05. 

66 ANGÉLICO, Fabiano. Projeto Reforça Requisitos do Bolsa Família. 
www.pnud.org.br/pobreza_desigualdade/reportagens/index.php?id01=1721&lay=pde Acesso em: 13.01.06 
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contempladas, existia PSF para orientar no controle das doenças e nas recomendações 

relativas a pré-natal, cuidados com neo-natos, etc.  

Tabela 8 – Há Programa Saúde na Família na Comunidade? 

Respostas Freqüência Percentual Válido 

Sim 241 78,80% 

Não 65 21,20% 

Total 306 100% 

Fonte: Pesquisa própria (mai.-jun./05) 

Se o resultado referente ao PSF foi satisfatório, o mesmo não se pode dizer sobre 

a disponibilidade de programas sobre alimentação adequada. Afiançar a segurança alimentar e 

nutricional perpassa por bem mais do que injetar recursos para tornar possível a compra de 

alimentos, se refere também ao ensino do como se alimentar para o qual se reitera aqui a 

crítica já exposada de que é ineficaz ensinar técnicas de reaproveitamento dos alimentos se 

tais métodos não estiverem conectados com a realidade e os anseios de consumo derivados da 

metódica da sociedade atual, que atinge tanto aqueles com recursos para gastar, quanto os 

despossuídos.  

Tabela 9 – Há Programa sobre Alimentação Adequada na Comunidade? 

Respostas Freqüência Percentual Válido 

Sim 73 24,2% 

Não 229 75,8% 

Total 295 100% 

Fonte: Pesquisa própria (mai.-jun./05) 

 

Diante desse quadro, não surpreende o fato de que a contraprestação relativa à 

participação em programas de segurança alimentar e nutricional não tenha sido sequer citada 

entre as 144 mulheres que elencaram quais obrigações entendiam como condicionalidades 
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impostas pelo Estado aos participantes do Bolsa Família.  

Se as condicionalidades estão conectadas ao objetivo de promover a cidadania das 

famílias beneficiárias, a preocupação com o a possibilidade de o programa se converter num 

desestímulo ao trabalho se atém ao mesmo objetivo. No entanto, embora o estudo do Cebrap 

já citado tenha identificado uma retração dos rendimentos provenientes do trabalho da 

população miserável, a pesquisa empírica não detectou uma relação de desânimo às atividades 

laborais proveniente do recebimento do benefício.  

Tão somente 11 mulheres (5,5%) expressaram ter se sentido menos estimuladas a 

procurar trabalho após o programa e apenas 4 (3,3%) disseram não ter interesse em procurar 

emprego porque o dinheiro do benefício já era suficiente.  

Tabela 10 – Após o Bolsa Família, como Você se Sente em Relação à Procura de 

Emprego? 

Respostas Freqüência Percentual Válido 

Mais estimulado a procurar trabalho 62 29,40% 

Menos estimulado a procurar trabalho 11 65,40% 

A mesma coisa 138 5,20% 

Total 211 100% 

Fonte: Pesquisa própria (mai.-jun./05) 

 

Em idêntico sentido, apesar de mais de 60% dos paulistanos contemplados por 

programas sociais de transferência de renda estarem desempregados ou em ocupações 

eventuais, 74,1% deles “têm interesse em participar de atividades por conta própria para 

geração de renda”.67 Voltando à pesquisa empírica, praticamente 70% dos companheiros das 

entrevistadas trabalham.  

                                                 
67 POCHMAN, Marcio. Políticas de Inclusão Social. São Paulo: Cortez, p. 37. 
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Tabela 11 – Seu Companheiro Trabalha? 

Respostas Frequência Percentual Válido 

Sim 144 66,70% 

Não 72 33,30% 

Total 205 100% 

Fonte: Pesquisa própria (mai.-jun./05) 

 

As 68 que responderam à questão subseqüente, “seu marido está à procura de 

trabalho”, disseram que 39 maridos estão à procura de trabalho e 29, não. Destes últimos, 7 

fazem “bicos”, ou seja, apenas 12 deles podem se supor ociosos. Se o percentual for calculado 

tendo por base o número de maridos (224), os 12 ociosos corresponderiam a 5,35% do total. 

Além disso, a pesquisa empírica detectou que 90,25% das famílias possuem, aos menos 01 

pessoa trabalhando (os atuantes na informalidade foram tidos como trabalhadores ).  

Tabela 12 – Quantos na sua Família Trabalham? 

Respostas Freqüência Percentual Válido 

1 162 67,50% 

2 57 23,75% 

3 13 5,41% 

4 4 1,67% 

5 1 0,42% 

mais de 5 3 1,25% 

Total 240 100% 

Fonte: Pesquisa própria (mai.-jun./05) 

Ainda que a pesquisa não tenha detectado, o risco da “armadilha do desemprego” 

tende a incidir com o decorrer do tempo e o incremento do valor. Atualmente, o maior valor 

pago pela esfera federal, R$ 95,00, é incapaz de suprir as necessidades vitais de uma pessoa, 
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quiçá de uma família (em Pernambuco o valor de uma cesta de alimentos por pessoa em 

dez./05 era de R$ 140,31)68 e a maior parte (62,5%) das famílias entrevistadas recebia até R$ 

50,00. 87,6% das entrevistadas estavam, no máximo, há três anos como participantes do 

programa o que não lhes concede a propalada segurança de recebimento do valor, pois haviam 

começado a recebê-lo neste governo e, em virtude da histórica descontinuidade das políticas 

sociais, é do senso comum a incerteza quanto à perenidade dos programas. 

Tabela 13 – Quanto Você Recebe do Bolsa Família por mês? 

Respostas Freqüência Percentual Válido 

até R$ 15,00 75 24,80% 

entre R$ 15,00 e R$ 30,00 58 19,10% 

entre R$ 30,00 e R$ 50,00 57 19,00% 

enrtre R$ 50,00 e R$ 95,00 109 36,10% 

acima de R$ 95,00 3 1,00% 

Total 302 100,00% 

Fonte: Pesquisa própria (mai.-jun./05) 

 

Tabela 14 –Há Quanto Tempo Você Está No Programa? 

Respostas Freqüência Percentual 

Até 1 ano 104 34,66% 

Até 2 anos 99 33,00% 

Até 3 anos 60 20,00% 

Até 4 anos 27 9% 

Até 5 anos 8 3% 

                                                 
68 DIEESE. Quanto se trabalha para comer. Disponível em: 

<http://www.dieese.org.br/rel/rac/trafev06.xml#RECIFE> Acesso em: 02.02.06 
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Mais de 5 anos 2 1% 

Total 300 100% 

Fonte: Pesquisa própria (mai.-jun./05) 

 

Se não parece estar havendo uma retração significativa do trabalho adulto, há uma 

positiva contribuição na redução do trabalho infantil. 262, 95,6% das entrevistadas que 

responderam à pergunta 36 disseram não haver nenhum menor de 14 anos executando 

trabalhos em sua residência e 12 (4,4%) admitiram ter menores desta idade trabalhando.  

No entanto, uma pesquisa de mestrado, realizada por Andréa Rodrigues Ferro, 

tem previsões mais sombrias acerca da questão. A pesquisadora não realizou uma pesquisa 

empírica direta, mas cruzou dados da PNAD para verificar se o Bolsa Escola estava a 

influenciar na diminuição do trabalho infantil. 

É preciso relembrar que o programa da União com vistas à extinção do trabalho 

dos infantes é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, o qual se direciona as crianças 

urbanas e rurais, antes presentes em trabalhos insalubres, degradantes ou que as submetia a 

condições análogas à de escravos. Por isso, tal programa possui regras claras com vistas à 

exclusão das crianças do mercado de trabalho: a família deve se comprometer a não enviar as 

crianças ao trabalho, e o município participante precisa assegurar jornada ampliada nas 

escolas.69 O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, até o presente, é executado em 

separado do programa Bolsa Família, mas a previsão é sua união com o programa em 2006.70  

No entanto, pelo fato de o Bolsa Escola injetar recursos e incentivar a educação 

infantil, se cogitou a possibilidade de ele estar diminuindo o trabalho das crianças, mas a 

mensuração realizada pela autora obteve outra resposta. Segundo ela, as horas de trabalho 

                                                 
69 FERRO, Andréa Rodrigues. Avaliação do Impacto dos Programas de Bolsa Escola no Brasil, p. 31. Disponível: 

<www.periodicoscapes.gov.br> Acesso em: 22.11.05 

70 Disponível em: <www.fomezero.gov.br> Acesso em: 30.11.05 
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diminuem entre 3,7 e 2,4 horas por semana, mas a vinculação ao emprego não.71 Crianças 

pobres estudantes e trabalhadoras recebem em média R$ 14,00 ao mês, se os pais 

conseguirem cadastrá-la no Bolsa Escola e continuar trabalhando, a família terá, ao final do 

mês, R$ 29,00 de acréscimo na renda; caso a criança largue o emprego, terá um acréscimo de 

R$ 1,00. Ainda que o incremento do Bolsa Escola seja pequeno, haveria, na prática com o 

abdicar do emprego, a mesma renda injetada ao fim do mês, o que poderia aparentar um 

benefício, mas mesmo esse fato não tem retirado as crianças do mercado.72 O disparate de 

rendimento é ainda maior, quando das situações mais dramáticas, crianças desvinculadas da 

escola, mas que trabalham recebem, em média R$ 47,00 ao mês, ou seja, R$ 32 a mais do que 

se participassem do Bolsa Escola e se diminuir a jornada e aderir ao Bolsa Escola, receberá 

R$ 18,00 a menos ao final do mês.73 É imprescindível destacar que a mensuração realizada 

pela autora se lastreia na PNAD de 2001, quando as contempladas por transferências de renda 

eram unicamente as crianças com valores de R$ 15,00 por criança, sendo, no máximo, três 

delas contempladas por unidade familiar, possibilitando um acréscimo máximo de R$ 45,00 

na renda familiar. 

Portanto, seria precipitado inferir que as conclusões da autora por serem baseadas 

em estatísticas nacionais, invalidam as respostas obtidas. Afinal, após a ampliação do 

programa de transferência de renda e do incremento de seu valor pôde-se verificar uma 

diminuição significativa dos índices de desigualdade e pobreza entre 2003 e 2004, por que 

não poderia haver também uma retração do trabalho infantil? Para responder a essa pergunta 

se foi buscar a mesma base de dados trabalhada pela autora, a PNAD de 2001 e a de 2003 e se 

                                                 
71 FERRO, Andréa Rodrigues. Avaliação do Impacto dos Programas de Bolsa Escola no Brasil, p. 28. Disponível: 

<www.periodicoscapes.gov.br> Acesso em: 22.11.05 

72 FERRO, Andréa Rodrigues. Avaliação do Impacto dos Programas de Bolsa Escola no Brasil, p. 35. Disponível: 
<www.periodicoscapes.gov.br> Acesso em: 22.11.05 

73 FERRO, Andréa Rodrigues. Avaliação do Impacto dos Programas de Bolsa Escola no Brasil, p. 31. Disponível: 
<www.periodicoscapes.gov.br> Acesso em: 22.11.05 
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descobriu que: em 2001, as crianças que só estudavam correspondiam a 77,65%; em 2003, o 

percentual elevou-se para 79,49% das crianças; já dentre aquelas não estudavam e trabalham 

o percentual decaiu de 3,67% para 3,31%, mesmo fenômeno detectado no segmento das que 

estudam e trabalham de 12,76% caiu para 11,85%.74 

Em relação à dinâmica familiar, como todos os programas latino-americanos 

contemplam preferencialmente as mulheres, o que tem conduzido a maior autonomia das 

mesmas, se ventilou o temor de que isso geraria focos de conflitos e violência intra-familiar. 

Isso não tem se verificado, na maior parte dos casos: 79 (80,60%) das mulheres casadas 

consideram o relacionamento melhor após o Bolsa Família e 14 (14,30%) afirmam ter passado 

a haver mais brigas em casa. Embora, o número de mulheres a apontarem discórdia nas 

famílias por força do programa seja diminuto num país com altos indicadores de violência 

doméstica como o Brasil, é preciso cuidado. Em princípio, essa ocorrência legitima, no 

mínimo, a necessidade de um acompanhamento psicosocial às famílias. 

Já das 250 entrevistadas (80,10% das que responderam) quando instadas a se 

pronunciar se a vida mudou depois do programa disseram: sim. E questionadas se teria trazido 

maior felicidade a família ou gerado discórdia, todas optaram pela primeira assertiva. 

A conclusão é similar a expressa por Gustavo Gordillo o qual assevera, tratando 

em relação aos programas latinos em geral: “não se detectam conflitos no interior dos casais e 

da família pelo papel das mulheres na gestão dos programas. Os casos de violência não são 

efeito do programa”75 (livre tradução da autora). 

Por outro lado, uma outra modificação positiva vem sendo alcançada na dinâmica 

familiar um incremento da efetividade do direito à segurança alimentar e nutricional. Das 274 

                                                 
74 INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS APLICADAS. Políticas Sociais: acompanhamento e análise. 

In Cadernos de Estudos Desenvolvimento Social em Debate, n. 1. Disponível em: <www.fomezero.gov.br> 
Acesso em: 02.12.05. 

75 GORDILLO, Gustavo de Anda. Programas de transferencia directa condicionada: retos y dilemas. Outubro. 
2005. Disponível em: <www.mds.gov.br/ascom/hot_seminariodf/index.htm> Acesso em: 28.11.2005. 
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mulheres que reconheceram comprar mais bens após a adesão ao programa, 238 delas 

(85,90%) compram mais comida que antes. Esse resultado é ratificado pela Avaliação do 

Bolsa Alimentação realizada pelo Ministério do Desenvolvimento Social em 2004, a qual 

observou que as famílias contempladas tendem a destinar maiores recursos ao consumo 

alimentar, especialmente, as famílias em situação extrema de penúria.76 

Já o receio de que as famílias gastassem o dinheiro em aguardente ao invés de 

incrementar a dieta foi desmistificado, ele é maior entre os não-contemplados. E enquanto o 

de carnes, frutas e verduras aumenta nas famílias beneficiárias.77 Não há qualquer sintoma de 

que se o benefício fosse universal as famílias mais pobres não gastariam em alimentos. Até 

porque, dentre as entrevistadas, só 3,3% destacaram os gasto com alimentação como uma 

condicionalidade a ser cumprida, portanto, subsume-se o maior consumo é realizado por 

necessidade e não por força de obrigação. Inclusive, não só a comida, mas outros itens de 

primeira necessidade ocupam os gastos familiares (roupa, material de escola), enquanto, itens 

estruturais como eletrodomésticos, eletrônicos e reformas na casa não fazem parte do 

consumo da maioria das famílias, veja-se: 

Tabela 15 – Passou a Comprar Mais Roupa. 

Respostas Freqüência Percentual Válido 

Sim 170 61,40% 

Não 107 38,60% 

Total 277 100% 

Fonte: Pesquisa própria (mai.-jun./05) 

 

                                                 
76 MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. Avaliação do Programa Bolsa Alimentação: primeira 

fase, p. 12. Disponível em:  <www.mds.gov.br> Acesso em: 05.12.05. 

77 MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. Avaliação do Programa Bolsa Alimentação: primeira 
fase, p. 13. Disponível em: <www.mds.gov.br> Acesso em 05.12.05. 
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Tabela 16 – Passou a Comprar Mais Material de Escola. 

Respostas Freqüência Percentual Válido 

Sim 194 70,3% 

Não 82 29,7% 

Total 276 100% 

Fonte: Pesquisa própria (mai.-jun./05) 

Tabela 17 – Passou a Comprar Mais Eletrodomésticos/Eletrônicos 

Respostas Freqüência Percentual 

Sim 20 7,20% 

Não 256 92,80% 

Total 276 100,00% 

Fonte: Pesquisa própria (mai.-jun./05) 

Tabela 18 – Passou a Comprar Mais para Reforma da Casa. 

Respostas Freqüência Percentual Válido 

Sim 12 4,40% 

Não 263 96,60% 

Total 275 100% 

Fonte: Pesquisa própria (mai.-jun./05) 

As respostas dos paulistanos sobre com o que gastaram o primeiro benefício são 

equivalentes às exaradas acima 38,7% despenderam os recursos com alimentos; 18,3% com 

roupas e sapatos; 14,7% com o pagamento de conta (água, luz); 12,1% com material escolar; 

9,4% com remédios; 2,4% com material de limpeza e higiene; 1,1% com eletrodomésticos e 

moveis; 1,1% com reforma da casa; 0,5% com ajuda a parentes ou amigos e 1,8% indicaram 

outros gastos não descritos na pesquisa.78  Tendência essa que se perpetuou ao longo do 

                                                 
78  POCHMAN, Marcio. Políticas de Inclusão Social. São Paulo: Cortez, p. 74. 
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programa, pois “com a garantia e regularidade dos benefícios durante um determinado 

período, os beneficiários puderam se comprometer com as contas da casa assumindo 

responsabilidades que antes eram impossíveis.” 

Se o intuito das condicionalidades do Bolsa Família é se diferençar dos programas 

meramente assistencialistas e assegurar que o programa se converta num facilitador do 

empoderamento dos contemplados,  as pessoas precisam ter pleno conhecimento de quais são 

as condicionalidades a que estão compelidas. 158 mulheres disseram desconhecer quais eram 

as condicionalidades e 144 asseveraram estar informadas sobre quais eram as 

condicionalidades. 

Aquelas que admitiram ter o conhecimento das condições impostas foram 

chamadas a elencar espontaneamente quais seriam elas. 11 condicionalidades foram 

apontadas das quais apenas uma, indicada por 02 mulheres é incorreta (qual seja: não ter 

emprego). Todas as demais são fragmentos ou derivações das reais condições, observe-se: 

crianças na escola, vacinar as crianças, ter renda baixa, comprar alimentos, cuidados médicos, 

cuidar bem da criança, trabalhar, fazer pré-natal, criança não trabalhar e não gastar com 

bebidas alcoólicas. A  informação mais difundida é a necessidade de a freqüência à escola das 

crianças. 85 mulheres indicaram a freqüência isoladamente e outras 25 em conjunto com 

outras condições. Ou seja, em conjunto 110 mulheres, que correspondem a 77% das respostas 

válidas a questão 24, correlacionaram a necessidade de enviar as crianças à escola com o 

recebimento do BF.  

Tabela 19 – Quais São as Condições Impostas pelo Governo para se Receber o Bolsa 

Família? (respostas espontâneas) 

 

Respostas Freqüência Percentual Válido 

Crianças na escola 85 59,4% 
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Crianças na escola e vacinadas 4 2,8% 

Crianças na escola e renda insuficiente 4 2,8% 

Crianças na escola e adultos desempregados 1 0,7% 

Crianças na escola e gastos com alimentação 3 2,1% 

Crianças na escola e cuidados médicos 5 3,5% 

Crianças na escola e bem cuidadas 1 0,7% 

Crianças na escola e pré-natal 2 1,4% 

Crianças na escola e sem trabalhar 2 1,4% 

Crianças na escola e gastos com criança 3 2,1% 

Renda insuficiente e cuidados médicos 1 0,7% 

Renda Insuficiente e cuidar bem da criança 1 0,7% 

Renda Insuficiente e adulto trabalhar 1 0,7% 

Gastar com alimentos para as crianças 1 0,7% 

Adulto ter emprego e cuidados médicos 1 0,7% 

Trabalhar e cuidar bem das crianças 1 0,7% 

Cuidados médicos 4 2,8% 

Vacinar as crianças 1 0,7% 

Ter emprego 3 2,1% 

Cuidar bem da criança 31 0,7% 

Renda insuficiente 8 5,6% 

Gastar com a criança 3 2,1% 

Não ter emprego 2 1,4% 

Não gastar com bebidas 1 0,7% 

Comprar alimentos 2 1,4% 
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RendaBaixa, Criança ñ Trabalhar e Gastar c/ a 

Criança 1 0,7% 

Crianças na escola, Comprar alimentos e gastar 

com criança 1 0,7% 

Total 143 100% 

Fonte: Pesquisa Própria. Mai.-jun./05 

 

Quanto às modificações a serem operadas em prol da melhoria do programa as 

entrevistadas, em sua maioria, optaram pelo aumento do número de beneficiárias (202/66%), 

aumento do valor (252/82,40%) e mais atenção na seleção dos contemplados (217/70,90%). É 

peculiar o fato de que apesar delas elegerem como primordial o aumento de beneficiárias, 

também tenham uma preocupação quase idêntica com uma melhor seleção das pessoas 

contempladas. Detecta-se que no julgamento pessoal da entrevistadas, há pessoas 

merecedoras excluídas do programa e outras que nele não deviam constar, mas estão a receber. 

Supõe-se que essa insatisfação deriva, em grande parte, da falta de informação. A 

maioria das mulheres quando instadas ao final da pesquisa se gostariam de perguntar algo 

para sanar possíveis dúvidas, diziam não entender porque elas próprias ou alguma conhecida 

que precisavam recebiam X e outras eram contempladas com valores maiores, ou como e 

quando aconteceria o aumento do seu valor já que várias pessoas na comunidade já o tinham 

percebido. (O aumento a que se referiam reflete a junção paulatina dos programas de 

transferência de renda anteriores para a formação do Bolsa Família.) 

A pesquisa foi realizada antes da política de recrudescimento da fiscalização 

implantada pelo governo federal em julho/agosto, talvez por isso a maior parte das 

entrevistadas tenha dito nunca ter sido fiscalizada.  

Tabela 20 –  Alguém já apareceu para fiscalizar o Bolsa Família? 
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Respostas Freqüência Percentual Ref. TotalEntrevistas 

Sim 23 7,4% 

Não 288 92,6% 

Total 311 6,3% 

Fonte: Pesquisa própria (mai.-jun./05) 

Muito já se discutiu acerca da melhor opção focalização ou universalização de um 

programa de distribuição de renda para o Brasil. A pesquisa não dispõe de meios hábeis para 

inferir todos os acertos e erros da focalização operada em Pernambuco. Entretanto, para trazer 

um indicativo optou mensurar a renda dos contemplados com o Cartão Alimentação 

(conhecido popularmente pela alcunha Fome Zero) para aferir se estão adequados à regra 

estabelecida (renda per capita igual ou inferior a R$ 50,00). Para tanto se realizou uma 

estimativa, todas as famílias entrevistadas têm filhos, dessas 86 tem renda mensal até R$ 

150,00, considerando estes dados todas estas deveriam ter sido contempladas com o cartão 

alimentação, mas só 10 (11,62%) o foram.   

Tabela 21 – Razão entre as Famílias que Dispõem de Renda Menor R$ 150,00 e o 

Recebimento do Fome Zero (Cartão Alimentação). 

Renda < R$ 150,00 

  

Respostas  
Freqüência Percentual Válido 

Recebia Fome Zero 

(Cartão Alimentação) 
10 

11,62% 

Recebia Fome Zero 

(Cartão Alimentação) 
76 

87,7% 

Total 86 100,00% 

Fonte: Pesquisa própria (mai.-jun./05) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É comum encontrarmos, em meio aos argumentos jurídicos, escapadas para fora do 

mundo do direito. Geralmente críticas – da iniqüidade da nossa distribuição de renda, 

do governo que não cumpre suas obrigações constitucionais, dos políticos que só 

pensam no próprio interesse etc. –, essas incursões terminam inevitavelmente com as 

tradicionais exortações em termos de “urge”, “faz-se mister”, “é imprescindível” etc. 

que a sociedade se mobilize, que os cidadãos se conscientizem, que a justiça, enfim, 

reine sobre a terra. 1 

A observação acima norteou as considerações a seguir desenvolvidas, pois, como 

dito pelo Prof. Luciano Oliveira, quando se ousa propor um trabalho jurídico com conotações 

sociais muitas vezes acaba-se por perder o rumo em exortações despidas de qualquer 

significado prático. Para não se embrenhar nesses erros, após breve intróito se exporá, através 

de tópicos, as principais conclusões obtidas quando da visualização do texto em seu conjunto. 

Por isso, é imperioso destacar: cada item desenvolvido no corpo deste estudo possui um 

arremate próprio e eles não serão repetidos aqui. 

A proposta esboçada ao longo do texto foi a de analisar o direito à renda de 

cidadania, o qual vem sendo objeto de intensas discussões nos últimos anos, principalmente 

através dos autores congregados em torno da Rede para a Terra pela Renda Básica (Basic 

Income Earth Network) que visualizam tal prerrogativa como o reconhecimento de que todos 

os indivíduos merecem fruir de uma parcela da riqueza social e dela retirar, ao menos, o 

suficiente às suas necessidades básicas. 

O desfrute desse direito se consubstancia no recebimento por todos os nacionais 

(ou residentes legais por certo interregno) em receber do Estado uma contraprestação 

periódica desvinculada de qualquer análise pessoal sobre o recebedor ou da imposição de 

                                                 
1 OLIVEIRA, Luciano. NÃO FALE DO CÓDIGO DE HAMURÁBI!  In: OLIVEIRA, Luciano. Sua Excelência, 

o Comissário e outros ensaios de Sociologia Jurídica. Rio de Janeiro: Letra Legal, 2004, p. 142. 
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qualquer contraprestação ao mesmo.  

Apesar dos programas de transferência de renda serem adotados, hodiernamente, 

em grande parte dos países ocidentais e terem passado a compor a agenda política de 

consideráveis países da América Latina no final do século passado, o Brasil é o primeiro país 

a ter uma legislação instituidora de uma Renda de Cidadania. Os programas de transferência 

de renda executados nos outros locais, com exceção do Alasca, são focalizados em certos 

grupos em situação de vulnerabilidade social selecionados, entre outros critérios, pelo estrato 

de renda a que pertencem e condicionados a observação de certas obrigações. 

A legislação brasileira, Lei 10.835, ao criar a Renda de Cidadania previa o início 

de sua execução para janeiro de 2005. No entanto, em fevereiro de 2006, tal diploma não foi 

sequer regulamentado e embora certos estudiosos vejam o Bolsa Família como o início da 

execução da Renda de Cidadania não há qualquer documento oficial a comprovar (ou indicar) 

tal intento. 

As conclusões a seguir apresentadas demonstrarão que ao longo do trabalho o 

direito à renda cidadã foi detectado como o programa de transferência de renda mais 

adequado à realidade brasileira, apesar disso, por força de certas idiossincrasias nacionais, 

propõem-se certas relativizações ao pressuposto da incondicionalidade que provavelmente 

desgostará os defensores mais puristas da RC. 

1. terminologia: a escolha do termo Renda de Cidadania se verificou, em especial, 

por trazer um sentido positivo. Uma RC não aparenta ser algo temporário, ou ganho por força 

de qualquer situação particular desabonadora, mas um valor concedido em virtude de uma 

característica inerente aos nacionais de um dado local, a cidadania. Reitera-se aqui a alcunha 

Bolsa Família não obedece a estes parâmetros. O vocábulo bolsa da a idéia de algo temporário 

e assistencial, não faz o valor se revestir da aura de um verdadeiro direito e quando aliado à 

palavra família essa conotação de ajuda se apresenta mais reforçada. Então, caso o Bolsa 



 

 

202 

Família seja, na pretensão de seus executores, o passo inicial em direção a RC, é preciso 

mudar-lhe o nome. Em verdade, o programa deveria passar a se chamar, de logo, Renda de 

Cidadania, deixando claro o caminho a ser trilhado na ampliação das transferências 

monetárias; 

2. quanto aos programas focalizados: quando da narração dos programas de 

transferência condicional de renda executados em outros contextos, demonstrou-se que em 

certos casos (México, e.g.) eles vêm obtendo indicadores de sucesso. Como é, em grande 

medida, o verificado no Brasil com o decréscimo dos índices de desigualdade em 2003 e 2004, 

em virtude da assimilação das transferências monetárias. Entretanto, estes não são sucessos 

sustentáveis. A tendência é que quanto mais as pessoas passem a ter certeza de que 

continuarão a receber o beneficio e que isso está indissociavelmente ligado ao fato delas se 

manterem em um patamar de rendimento X, passe a se verificar os efeitos nefastos da 

“armadilha do desemprego”, criando uma classe de indivíduos dependentes da ajuda (e não 

direito) estatal, e condenando os programas de transferência a passarem do ideal inovador 

para a mesma fórmula assistencial anteriormente rejeita sob nova roupagem. 

Ora, foi debatido que a opção de se determinar tempos de permanência 

previamente definidos não é válida porque as pessoas podem continuar em situação de 

penúria por motivos alheios à própria vontade. Em indêntico sentido, a condicionante para 

que a pessoa, após certo espaço de tempo, prove a continuidade do estado de pobreza, tem o 

mesmo efeito negativo da permanência sem prazo definido mais vinculada a baixa renda. No 

Brasil, por força da histórica descontinuidade dos serviços sociais, é provável que essa 

consciência seja criada ao longo do tempo com a continuidade do programa, especialmente, 

na ocorrência de uma outra vertente política passar a adminsitrar o Poder Central e mesmo 

com tal mudança o programa persistir. Isso repassaria aos cidadãos a idéia de que, 

independente do direcionamento político dos lideres da nação, o programa está assegurado. 
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3. quanto ao Bolsa Família: a crítica do Bolsa Família foi realizada com base na 

pesquisa empírica pessoalmente realizada e noutros dados observados, coletados e trazidos à 

baila. As principais questões são: a) nos locais pesquisados há problemas de focalização, 

especialmente comprovados quando da comparação da renda dos beneficiários com os 

cadastrados no Cartão Alimentação; b) as regras precisam ser melhor explicadas, pois se 

detectou descontentamento em muitas mulheres por não entenderem porque determinada 

pessoa recebia mais que outra (com a RC todos recebam igual quantia essa insatisfação não se 

verifica); c) não houve aumento do consumo de bebidas alcoólicas pelos cadastrados no BF; d) 

a situação de discórdia nos seios familiares foi apontada por número pequeno de entrevistadas, 

mas, pela gravidade dos índices de violência doméstica no país, não deve ser desconsiderada, 

ao contrário, advoga pela necessidade de um apoio psicossocial às famílias; e) as compras 

derivadas do recebimento do valor concedido são ligadas a itens de consumo referentes ao 

suprimento das necessidades básicas (alimentação, educação e vestuário); f) não obstante 

existirem outras pesquisas apontando aumento da dependência estatal das classes em situação 

de pobreza, os dados obtidos neste trabalho não detectaram a aludida retração do emprego. 

Ora, as dificuldades relativas a focalização e divulgação do programa e a 

possibilidades de haver desestimulo ao emprego são sanadas em um programa universal onde 

todos são contemplados com os mesmos valores. Se num programa focalizado não se 

verificou aumento do consumo de bebidas alcoólicas, não há motivo para se imaginar que ele 

existiria num programa universal e perene no qual  as pessoas passem a desfrutar não só de 

uma majoração dos rendimentos como também de um sentimento de segurança derivado da 

certeza de que a tal direito lhe é garantido em todo o decurso de vida. Em relação a violência 

doméstica, como o valor seria individualizado as mães receberiam por si e seus filhos, mas o 

marido também teria sua cota pessoal o que poderia contribuir para minorar as discordâncias. 

4. Renda de Cidadania e direito ao trabalho: certos autores assumem a RC 
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como uma prerrogativa através da qual  o indivíduo dispoõe do seu tempo sem a necessidade 

de estar atrelado à execução de um trabalho. Todavia, de acordo com a lei 10.835, o valor da 

RC não pretende ser um óbice/desestimulo ao trabalho, pois objetiva apenas suprir 

necessidades ligadas à saúde, à educação e à alimentação dos indivíduos. Como o Estado não 

está por ela desobrigado de prestar direitos sociais, SEU valor está conectado ao consumo de 

itens essenciais (alimentos, materiais escolares, remédios, e.g.) e não à necessidade de todos 

disporem de condições para fruir de todos os bens relativos a tais direito pela via privada. 

Ao assegurar de modo perpétuo o desfrute do valor, a RC amplia o poder de 

negociação dos trabalhadores, numa época em que o desemprego grassa e os sindicatos têm 

seu poder de negociação enfraquecido. Por outro lado, seu recebimento não é temerário, nem 

vinculado a patamares definidos de renda, o que possibilita às pessoas buscarem melhores 

condições de vida.  

Durante o estudo se destacou que a pobreza não é somente escassez de recursos, é 

também uma posição na qual as pessoas, após um longo tempo de penúria, perpetuado por 

vezes através de gerações, aprende com ela conviver e dela não consegue imaginar saída. 

Ocorre que, ao ter a certeza do recebimento de uma tal pecúnia por mês de modo perpetuo, as 

pessoas podem se sentir incentivadas a planejar e almejar uma outra vida. Logicamente, tal 

efeito será mais consistente se for concedido em conjunto a um apoio psicossocial às pessoas, 

para que elas entendam a dimensão do direito que lhes está sendo afiançado. 

Tudo isso leva a crer que a Renda de Cidadania influi positivamente na relação 

trabalhista, mas nem por isso assume que o recebimento do direito deve estar ligado 

obrigatoriamente à prestação de um trabalho. Ao compelir as pessoas ao trabalho para o 

recebimento da RC acaba-se por interferir na esfera de liberdade individual, tornar o trabalho 

um fardo, retirar a possibilidade das pessoas negociarem melhores condições de trabalho e, 

sobremaneira, possibilita aos empregadores ter maior poder sobre os trabalhadores, pois ao 
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lhes conceder o emprego estão também lhes assegurando o direito à RC. Já o incentivo ao 

trabalho se apresenta como admissível, mas este ponto será tratado quando da discussão a 

respeito da imposição de contraprestações sociais logo a seguir.  

5. universalização versus focalização: um dos pressupostos imanentes da teoria 

da Renda de Cidadania é a universalização das transferências. Entretanto, em virtude da 

focalização proposta pela maior parte dos programas sociais e pelos organismos financeiros 

internacionais ao conceder empréstimos, este é um dos pontos mais polêmicos da RC.  

Por isso, o critério da universalidade foi submetido a numerosos testes antes de ser 

admitido como a melhor opção: a) demonstrou-se ser um programa universal capaz de gerar 

maior coesão social, pois dota pobres e remediados de um sentimento de segurança de ter 

sempre aquele rendimento assegurado e entre remediados e ricos dissemina, no mínimo, uma 

sensação de estar não só financiando o Estado, mas também sendo objeto de suas políticas 

sociais (e diretamente); b) verificou-se a universalização como um modo de garantir a 

valorização do trabalho e não seu desestímulo; c) ao se pressupor ser a universalização e a 

focalização princípios derivados do princípio fundamental da igualdade, submeteram-se 

ambos à aplicação de parâmetros racionais de utilização da técnica hermenêutica da 

ponderação e se identificou também aí a universalização como mais adequada ao anseio 

constitucional de tratar todos igualmente e com dignidade. 

6. o conflito legal: a lei 10.835 e a 10.836 se baseiam em premissas diferentes e, 

por serem ambas válidas e vigentes, revelam a existência de uma antinomia no ordenamento, 

a qual, para ser afastada, impõe a modificação das normas. O modo mais adequado seria a 

revogação da lei do Bolsa Família, a reformulação do programa, inclusive com a modificação 

de seu nome e a edição de um decreto regulamentador da lei 10.835/04, com as modificações 

propostas ao programa, especialmente os critérios de universalização a serem seguidos e o 

prazo para cumprimento de cada uma das etapas. Mas, admite-se um processo menos 
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traumático ainda que pressuponha uma formação jurídica imperfeita: a adição da lei 10.836 

para pôr expressamente em seus termos que o BF se trata do início da execução da Renda de 

Cidadania e mais se estabelecer a modificação paulatina do nome do programa para já se 

assumir desde já alcunha RC e estabelecer parâmetros universalizantes nos moldes da 

proposta a seguir delineada; 

7. O caminho para a universalização: alguns cálculos sobre os gastos 

necessários a implantação da RC foram efetuados para se verificar quanto à possibilidade de 

dotação orçamentária capaz de financiá-la ou não. Foi visto que uma Renda de Cidadania no 

valor de R$ 50,00, contemplando de imediato todos os brasileiros, seria menor do que o gasto 

do país com juros. Ou seja, apesar de não ser um programa barato, sua execução é possível 

mediante orquestramento de recursos destinados a concretizar este direito. 

Viu-se também que a economista Lena Lavinas comprova ser a RC 

universalizável a partir dos pobres a forma mais barata de incidir nos índices de desigualdade 

de pobreza. No entanto, por considerar o teste de meios incompatível com a RC e entender a 

lógica de focalizar para universalizar como indefensável, ela propõe a ampliação através da 

concessão do valor a todas as crianças e adolescentes. O recebimento se daria através das 

mães, que seriam as responsáveis legais e já estariam identificadas nas políticas aplicadas em 

diversos loci como melhores administradoras da pecúnia concedida. 

Ousa-se discordar. Não se refutará a alegação com argumentos econômicos, pois 

eles já foram por ela ofertados ao demonstrar ter a RC o melhor custo-benefício da categoria, 

mas em pressupostos outros: a) não parece justo excluir as famílias pobres que não tenham 

filhos; b) pessoas em situação de penúria atualmente contempladas seriam excluídas por não 

terem filhos; c) a legislação estabelece a ordenação da universalização a partir dos setores 

mais necessitados; d) injetar recursos primeiramente nos setores pauperizados influi mais 

significativamente na redução da desigualdade. 
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Ora, ao se admitir a focalização em prol da futura universalização e ao 

condicioná-la a um teste de meios, aparenta estar-se edificando uma defesa em contradição 

com todo o acima exposto, porém disso não se trata. Em virtude da impossibilidade de se 

universalizar de uma só vez o programa propõe-se:  

a) perspectivas de universalização nos tempos mais curtos possíveis as 

possibilidades da Lei de Responsabilidade Fiscal e a disponibilidade orçamentária. Destaca-se, 

de logo, que essa “janela” orçamentária não está ligada à tentativa de se escusar da prestação 

de direitos sociais via reserva do possível. Não. A política de distribuição de renda já atingiu 

um patamar em que sua retração seria um retrocesso social inadmissível, por isso, trata-se 

apenas de universalizar respeitando os parâmetros legais e com vistas ao compromisso de 

constante ampliação; 

b) a universalização em torno das 11,2 milhões de famílias pobres, se cumprida a 

meta do governo, será obtida em finais de 2006. A partir daí, o conceito de pessoa capaz de se 

habilitar ao programa deveria ser ampliado de forma a contemplar os indivíduos e não as 

famílias e atingir o mais rápido quanto possível pessoas pertencentes a famílias com 

rendimentos de até um salário mínimo per capta por mês. A maior parte dos lares brasileiros 

não tem tal rendimento, sobretudo os lares mais pobres. Por isso, ao se estabelecer o teste de 

meios num padrão “alto” garantir-se-ia a todos que se pode e deve buscar melhores condições 

de trabalho. Assim, a ampliação poderia ser proposta em três etapas: renda per capita de meio 

salário mínimo, de dois terços do mínimo e do mínimo. Ao se atingir tal alvo, ampliar-se-ia 

ainda mais o valor, até o ponto em que possam ser admitidas quaisquer pessoas, 

independentemente de seus rendimentos. 

8. As condicionalidades não são incompatíveis com a RC: o estabelecimento de 

contraprestações sociais ao exigir uma resposta dos habilitados aos programas e, em 

conseqüência, realizar ingerências sob suas vida, é tido como incompatível com a concessão 
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de um direito a renda cidadã pelos seus defensores, que consideram impossível a RC se 

revestir da aura de um verdadeiro direito se estiver atrelada a obrigações a serem adimplidas. 

Esse estudo se direciona em outro sentido. Historicamente, no Brasil, as políticas 

sociais foram engendradas com o cunho assistencialista e acabaram por acostumar políticos e 

população num círculo vicioso de dependência, mera minoração temporária dos efeitos de 

uma vida de privações e se mostraram ineficazes no transmudo real da situação destas pessoas. 

A Renda de Cidadania pretende contribuir com o favorecimento do 

desenvolvimento da condição de agente dos indivíduos. O alvorecer dessa condição depende 

de uma ambiente propício ao empoderamento.  

Apesar de parecer contraditório se valorar a condição dos indivíduos por si 

próprios regerem sua vida e se concordar com a imposição dos direitos sociais, ela se justifica 

porque: a) a situação de pobreza persistente e a deficiência dos serviços públicos faz com que 

as pessoas não se sintam estimuladas a certas ações. Procurar educação quando não se têm 

possibilidade de emprego ou lutar contra o mosquito da dengue quando não se dispõe de 

saneamento básico pode parecer supérfluo para um contingente considerável de pessoas; b) ao 

obrigar os cidadãos a certas ações, o Estado também se obriga a prestar esses serviços com 

qualidade e aumenta inclusive a pressão popular em busca da eficiência desses serviços; c) as 

condicionalidades podem ensejar punições e do modo como elas estão estruturadas pelo 

programa Bolsa Família são coerentes. Mas, é preciso considerar que o apoio psicológico e 

social é muito mais eficiente na busca do fortalecimento da condição de agente. Por isso, 

devem ser criadas regras de reinserção das famílias excluídas, caso estas aceitem participar de 

atividades de apoio por um prazo de tempo definido (6 meses, e.g.); d) a perspectiva da 

educação formal e da formação de consciência através do assessoramento outorgado por 

psicólogos e assistentes sociais deve estar voltada para uma perspectiva libertadora capaz de 

despertar sonhos e anseios esquecidos ou encobertos pela situação de pobreza, instando as 
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pessoas a buscarem também dentro de si modos de obtenção de melhorias de vida.  

Como o teste de meios, a imposição de direitos sociais é uma regra transitória. A 

Renda de Cidadania é a melhor opção de programa de transferência de renda. Disso não se 

pode inferir, entretanto, ser desnecessária a criação de um ambiente favorável a sua 

assimilação. É preciso se preparar o Estado e a população para que numa relação conjunta e 

dialógica se edifique uma sociedade capaz de distribuir parte da sua riqueza com seus 

cidadãos através da Renda de Cidadania e de mais e mais direitos sociais necessários ao 

melhor tipo de vida imaginável, para o maior número possível e, no mínimo, uma vida digna 

para todos. 

Por fim, resta expor que esse trabalho pretende contribuir para que não se permita 

em silêncio que uma norma capaz de ajudar a engendrar um estado brasileiro mais justo e 

paritário seja esquecida no limbo do ordenamento jurídico nacional. A renda outorgada um 

programa social financiado e executado pelo Estado deve ter em vista a promoção da 

cidadania, da justiça e da inclusão social. Valores estes que compõem o fundamento da 

República Brasileira e portanto, devem nortear a atuação estatal.  

A instituição da Renda de Cidadania nos moldes como aqui propostos está 

totalmente amoldada a estes parâmetros e contribui sobremaneira para a efetivação da 

condição de agente dos indivíduos. Por isso, a lei 10.835 precisa ser regulamentada e 

efetivada com a maior brevidade possível. 
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ANEXO A – TERMO DE COMPROMISSO APROVADO PELO COMITÊ DE ÉTICA 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO PARA ESCLARECIMENTO 

DAS CONDIÇÕES DA PESQUISA AOS ENTREVISTADOS. 

TERMO DE COMPROMISSO LIVRE E ESCLARECIDO 
Eu, ________________________________________, RG_____________________, 
CPF____________________________________, residente e domiciliada 
___________________________________________________________________ 
Concordo em participar de coleta de informações para a pesquisa A RENDA DE 
CIDADANIA: uma análise jurídica da lei 10835/04 à luz dos princípios constitucionais e da 
atual política pública rumo a sua concretização, o programa Bolsa Família. 
De responsabilidade da pesquisadora IVANILDA MARIA FIGUEIREDO DE LYRA 
FERREIRA, com endereço na Rua Pe Anchieta, 42, apto 102, Torre, Recife/PE, Que 
contratou os pesquisadores ALINE MODESTO ARAÚJO, CLEOMAN FERNANDES DA 
SILVA FILHO e EFIGÊNIA MARIA DAS DORES TABOSA CORCEIRO para executarem 
junto com ela a pesquisa, Que tem como objetivo analisar como o Bolsa Família tem 
influenciado na vida das pessoas beneficiárias. 
Tenho conhecimento que não há risco algum em minha participação nesta entrevista, que 
minhas declarações serão tratadas com confidencialidade e que as informações coletadas 
podem ajudar na melhoria do programa para a comunidade. Além disso, fui informada que ao 
final da entrevista poderão ser dadas informações pela pesquisadoras que esclareçam minhas 
dúvidas a respeito do programa ou caso elas não saibam ou não possam responder já que são 
pesquisadoras independentes sem ligação com o Governo, elas informarão o local (telefone e 
endereço) onde posso buscar as informações. 
 
________________________________     _____________________- ___________ 
ENTREVISTADO    ASSINATURA  DATA 
_______________________________ ____________________ ______ 
TESTEMUNHA    ASSINATURA  DATA 
_______________________________ ____________________ ______ 
TESTEMUNHA    ASSINATURA  DATA 
_______________________________ _____________________ ________ 
ENTREVISTADOR    ASSINATURA  DATA 
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ANEXO B – QUESTIONÁRIO APLICADO NAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS POR 

BOLSA FAMÍLIA. 

 

QUESTIONÁRIO 

 

Nome:_________________________________________________________________ 

End.:__________________________________________________________________ 

Cidade:_____________________ Bairro:_______________Tel.:__________ 

 

1. VOCÊ RECEBE BOLSA FAMILIA?   

(    ) SIM  (    ) NÃO (    ) NS/NR 

 

2. VOCÊ É CASADA(O) OU MORA COM ALGUÉM?  

(    ) SIM  (    ) NÃO     (    ) NS/NR 

 

3. O FATO DE VOCÊ RECEBER O BENEFÍCIO MUDOU ALGO NO SEU 

RELACIONAMENTO COM SEU COMPANHEIRO/MARIDO?  

 (    ) SIM     (    ) NÃO     (    ) NS/NR 

 

4. SE RESPONDEU SIM A PERGUNTA ANTERIOR: O QUE MUDOU? 

 

(   ) o relacionamento ficou melhor porque 

não dependemos dele o tempo todo. 

(   ) nós nos separamos porque ele queria o 

dinheiro para ele. 

(   ) ele trabalha menos agora. (   ) ele parou de trabalhar e procurar 

emprego. 
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(   ) NS/NR  

 

5. SEU MARIDO/COMPANHEIRO TRABALHA? 

(    ) SIM     (    ) NÃO     (    ) NS/NR 

 

6. SE A RESPOSTA  FOI NÃO, ELE ESTÁ A PROCURA DE TRABALHO?  

(    ) SIM     (    ) NÃO     (    ) NS/NR 

 

7. SE A RESPOSTA A PERGUNTA 6 FOI  NÃO. PORQUE ELE PAROU DE 

PROCURAR EMPREGO? 

(   ) não adianta procurar, não 

existem empregos 

(   ) o dinheiro que 

recebemos  do 

programa já dá pra 

viver 

(   ) NS/NR 

(   ) ele trabalha no mercado 

informal (vendedor 

ambulante...)  

(   ) ele prefere 

trabalhar fazendo uns 

“bicos” 

 

 

8. QUANTOS FILHOS VOCÊ TÊM? ___________________     (   ) NS/NR 

 

9. QUANTOS FILHOS MENORES DE 14 ANOS? _____________  (   ) NS/NR 

 

10. TODOS OS SEUS FILHOS ENTRE 7 E 14 ANOS VÃO A ESCOLA? 

(    ) SIM     (    ) NÃO     (    ) NS/NR 
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11. VOCÊ SABE SE SEUS FILHOS ENTRE 7 E 14 ANOS VÃO SEMPRE A ESCOLA? 

(    ) SIM     (    ) NÃO     (    ) NS/NR 

 

12. SE RESPONDEU SIM A PERGUNTA ANTERIOR: O QUE VOCÊ CONSIDERA UM 

BOM MOTIVO PARA SEU FILHO FALTAR A ESCOLA? 

 

(   ) doença (   ) muito trabalho em 

casa para ser feito 

(   ) oferecem a ele um 

bico para que ele ganhe 

dinheiro 

(   ) não deixo que eles 

faltem 

(   ) NS/NR  

 

13. VOCÊ JÁ TEVE ALGUM PROBLEMA PELAS FALTAS NA ESCOLA DE ALGUM 

DE SEUS FILHOS?  

(    ) SIM     (    ) NÃO     (    ) NS/NR 

 

14. SE RESPONDEU SIM, QUE PROBLEMA? 

(   ) a professora me 

chamou e disse que se 

meu filho não fosse a 

escola ia perder a bolsa 

(   ) um funcionário da 

prefeitura me chamou e 

disse que se meu filho não 

fosse a escola ia perder a 

bolsa 

(   ) perdi 

uma parte do 

dinheiro por 

isso 

(    ) 

NS/NR 

 

 

15. QUANDO VOCÊ SE CADASTROU ALGÚEM PEDIU DINHEIRO PARA 

CADASTRÁ-LA MAIS RÁPIDO? 
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(    ) SIM     (    ) NÃO     (    ) NS/NR 

 

16. VOCÊ TEM ALGUM FILHO ENTRE 0 E 2 ANOS? 

(    ) SIM     (    ) NÃO     (    ) NS/NR 

 

17. ANTES DE RECEBER O BOLSA FAMÍLIA VOCÊ OU SUA FAMÍLIA RECEBIAM O 

FOME ZERO?  

(    ) SIM     (    ) NÃO     (    ) NS/NR 

 

18. ALGUÉM JÁ APARECEU PARA FISCALIZAR O BOLSA FAMILIA?  

(    ) SIM     (    ) NÃO     (    ) NS/NR 

 

19. SE RESPONDEU SIM: QUEM APARECEU? 

(   ) Assistente 

Social 

(   ) 

Promotor 

(    ) Outro:  (    ) NS/NR 

 

20. VOCÊ TRABALHA?  

(    ) SIM     (    ) NÃO     (    ) NS/NR 

 

21. SE RESPONDEU NÃO A PERGUNTA 20, VOCÊ ESTÁ A PROCURA DE EMPREGO? 

(    ) SIM     (    ) NÃO     (    ) NS/NR 

 

22. SE A RESPOSTA A PERGUNTA 21 FOI NÃO. POR QUE VOCÊ PAROU DE 

PROCURAR EMPREGO? 
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(   ) não adianta 

procurar, não 

existem empregos 

(   ) o dinheiro que 

recebo do programa 

já dá pra viver 

(     )  nunca 

trabalhei 

(   ) NS/NR 

(   ) trabalho no 

mercado informal 

(vendedor 

ambulante...)  

(   ) meu marido 

trabalha e eu preferi 

ficar com meus 

filhos 

(   ) prefiro trabalhar 

fazendo uns “bicos” 

 

 

23. VOCÊ SABE QUAIS SÃO AS CONDIÇÕES DO GOVERNO PARA RECEBER O 

BOLSA FAMÍLIA? 

 

(    ) SIM     (    ) NÃO     (    ) NS/NR 

 

24. QUAIS SÃO?  

___________________________________________________________________________

______________________ 

SE NÃO SOUBE RESPONDER, QUAIS DESSAS OPÇÕES É/SÃO CONDIÇÕES PARA 

RECEBER O BOLSA FAMÍLIA? (NULA) 

 

(     ) Filhos menores de 14 anos na escola  (     ) fazer pré-natal    (     ) participar do programa 

saúde na família  

(     ) participar de programas sobre alimentação adequada   (    ) ter emprego    (    ) não ter 

emprego    (    ) procurar emprego 

 

25. VOCÊ CUMPRE COM ESSAS CONDIÇÕES? (NULA) (    ) Com todas   (     ) Com 
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Algumas    (    ) não cumpro    (    ) NS/NR 

 

26. AQUI NA CIDADE TEM PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA?  

(    ) SIM     (    ) NÃO     (    ) NS/NR 

 

27. AQUI NA CIDADE JÁ TEVE ALGUM PROGRAMA SOBRE ALIMENTAÇÃO 

ADEQUADA? 

(    ) SIM     (    ) NÃO     (    ) NS/NR 

 

28. TEM VAGA PARA TODOS OS SEUS FILHOS NA ESCOLA?  

(    ) SIM     (    ) NÃO     (    ) NS/NR 

 

29. A ESCOLA É PERTO DE SUA CASA? 

(    ) SIM     (    ) NÃO     (    ) NS/NR 

 

30. MUDOU ALGUMA COISA NA SUA VIDA APÓS O PROGRAMA?  

(    ) SIM     (    ) NÃO     (    ) NS/NR 

 

31. SE RESPONDEU SIM A PERGUNTA 25: O QUE MUDOU? 

(   ) minha  família ficou mais feliz (   ) minha família passou a brigar o tempo todo pelo 

dinheiro     (    ) NS/NR  

 

32. O PROGRAMA LHE AJUDOU A COMPRAR ALGO QUE VOCÊ NÃO COMPRAVA 

ANTES?  

(    ) SIM     (    ) NÃO     (    ) NS/NR 
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33. SE A RESPOSTA A PERGUNTA 32 FOR SIM: O QUÊ VOCÊ COMPRA AGORA 

QUE NÃO COMPRAVA ANTES? 

 

(   ) feijão, arroz, farinha, 

fubá. 

(   ) carne, frango (   ) queijo, 

presunto 

(    ) 

TV/Rádio 

(   ) iogurte, congelados (   ) leite   

(   ) Roupas e  Sapatos (   ) ventilador, cama, 

guarda-roupa 

(   ) material 

escolar 

(    ) 

NS/NR 

(   ) Videocasste/DVD (   ) reformar a casa (   ) fogão, 

geladeira 

 

 

34. APÓS COMEÇAR A RECEBER O BOLSA FAMÍLIA COMO VOCÊ SE SENTIU  EM 

RELAÇÃO A PROCURA DE EMPREGO? 

 

 

 

(   ) mais estimulado  a 

procurar trabalho 

(   ) a mesma coisa (   ) menos 

estimulado a 

procurar 

trabalho 

(   )NS/NR 

 

35. QUANTAS PESSOAS DA SUA FAMÍLIA TRABALHAM? ________  

 

36. ALGUM MENOR DE 14 ANOS DA SUA FAMÍLIA TRABALHA?  
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(    ) SIM     (    ) NÃO     (    ) NS/NR 

 

37. QUANTO VOCÊ RECEBE MENSALMENTE PELO PROGRAMA? 

__________________ 

 

38. HÁ QUANTO TEMPO VOCÊ ESTÁ NO PROGRAMA(EM MESES)?  

______________ 

 

39. QUANTO DE DINHEIRO NO TOTAL SUA FAMÍLIA POR MÊS? (INCLUINDO O 

BOLSA FAMÍLIA E EMPREGO) _________________ 

 

40. O QUE VOCÊ ACHA QUE DEVIA MUDAR PARA O PROGRAMA MELHORAR? 

(   ) haver mais cuidado 

na seleção das pessoas 

(   ) aumentar o número 

de pessoas beneficiadas 

(   ) aumentar o valor 

(   )  melhorar a 

divulgação/explicação do 

Bolsa Família 

(   ) aumentar o número 

de caixas de retirada 

(   ) instruir os 

funcionários das 

Lotéricas para que eles 

saibam ajudar e dar 

informações 
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ANEXO C – LEI CRIADORA DO PROGRAMA RENDA DE CIDADANIA. 

LEI No 10.835, DE 8 DE JANEIRO DE 2004. 

Institui a renda básica de cidadania e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o É instituída, a partir de 2005, a renda básica de cidadania, que se constituirá no direito 

de todos os brasileiros residentes no País e estrangeiros residentes há pelo menos 5 (cinco) 

anos no Brasil, não importando sua condição socioeconômica, receberem, anualmente, um 

benefício monetário. 

§ 1o A abrangência mencionada no caput deste artigo deverá ser alcançada em etapas, a 

critério do Poder Executivo, priorizando-se as camadas mais necessitadas da população. 

§ 2o O pagamento do benefício deverá ser de igual valor para todos, e suficiente para atender 

às despesas mínimas de cada pessoa com alimentação, educação e saúde, considerando para 

isso o grau de desenvolvimento do País e as possibilidades orçamentárias. 

§ 3o O pagamento deste benefício poderá ser feito em parcelas iguais e mensais. 

§ 4o O benefício monetário previsto no caput deste artigo será considerado como renda não-

tributável para fins de incidência do Imposto sobre a Renda de Pessoas Físicas. 

Art. 2o Caberá ao Poder Executivo definir o valor do benefício, em estrita observância ao 

disposto nos arts. 16 e 17 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000 - Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 
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Art. 3o O Poder Executivo consignará, no Orçamento-Geral da União para o exercício 

financeiro de 2005, dotação orçamentária suficiente para implementar a primeira etapa do 

projeto, observado o disposto no art. 2o desta Lei. 

Art. 4o A partir do exercício financeiro de 2005, os projetos de lei relativos aos planos 

plurianuais e às diretrizes orçamentárias deverão especificar os cancelamentos e as 

transferências de despesas, bem como outras medidas julgadas necessárias à execução do 

Programa. 

Art. 5o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 8 de janeiro de 2004; 183o da Independência e 116o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 




