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RESUMO 

 
O trabalho se insere no debate contemporâneo sobre as mudanças no mundo do 

trabalho, considerando as formas atuais de produção e reprodução social do sistema 

capitalista e da classe trabalhadora, cujo enfoque volta-se para as intervenções do 

Estado no que tange às formas de enfrentamento da pobreza e às propostas de 

desenvolvimento econômico focados à implementação dos chamados Arranjos 

Produtivos Locais (APLs). Tem como objeto central o estudo das mediações existentes 

entre a assistência social e trabalho a partir da aproximação empírica das condições de 

vida e de trabalho das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família (PBF) no 

município de Toritama, estado de Pernambuco. Este município é reconhecido pela 

fabricação de artigos de vestuário em jeans, configurando-se como um dos Arranjos 

Produtivos Locais (APL) existentes no Brasil. Possui algumas particularidades que 

chamam a atenção de pesquisadores da área social, principalmente no que se refere à 

co-existência de altos índices de ocupação e níveis que expressam o elevado grau de 

dificuldades sociais vivenciadas por seus munícipes. O objetivo desse estudo buscou 

compreender a relação entre produção de riqueza e proteção social, a partir do acesso 

a bens e serviços públicos e exercício dos direitos sociais da população de Toritama, 

demandante de serviços e benefícios da Política de Assistência Social, tendo como 

questão norteadora: Quais são as atuais condições de reprodução da força de trabalho 

das famílias inseridas no PBF a partir de sua inserção no arranjo produtivo local na 

cidade de Toritama/PE? A hipótese de estudo é a de que pode ocorrer uma mudança 

parcial nas condições de reprodução da população beneficiária do PBF pela ampliação 

do acesso ao consumo privado de bens e serviços. No entanto, estas famílias 

permanecerão com dificuldades em acessar as políticas sociais de Proteção Social.  

Para a coleta de dados entrevistamos 50 beneficiários titulares do Programa Bolsa 

Família, com o questionário elaborado previamente que continha questões abertas e 

fechadas a partir da opção por uma amostra não-probabilística por quotas. Ao término 

do trabalho, chegamos à confirmação de nossa hipótese, a partir de duas mediações 

que se mostram enquanto tendências da relação entre produção e reprodução do 

capital e dos trabalhadores: (1) assistencialização da Seguridade Social; (2) análise 

ideo-política da função do PBF, enquanto medida de subsistência dos trabalhadores 

frente ao contexto de precarização do trabalho por meio do APL/Toritama. 

Palavras-chave: trabalho, reprodução social, assistência social, programas de 

transferência de renda. 



ABSTRACT 
 

The work interferes in the contemporary debate about changes in the world of work, 

considering the current forms of social production and reproduction of the capitalist 

system and the working class, whose focus goes back to the interventions of the State 

regarding to the ways of confrontation with poverty and economical development 

proposals focused on the implementation of so-called “Arranjos Produtivos Locais” 

(APLs). It has as central objective the study of existing mediation between social 

assistance and work from the empirical approximation of the conditions of living and 

working of beneficiary families from the “Bolsa Família” Program (PBF) (a monetary 

award to poor families) in the municipality of Toritama, in the State of Pernambuco. This 

city is recognized by the manufacture of jeans clothing, setting itself as one of 

the”Arranjos Produtivos Locais” (Local Productive Arrangements) in Brazil. It has some 

features that call the attention of researchers in the social area, especially regarding to 

the co-existence of high levels of occupancy and that expresses the high level of social 

difficulties experienced by its residents. This study sought to understand the relationship 

between production of wealth and social protection, from access to public goods and 

services and the exercise of social rights from the people of Toritama, demanding 

services and benefits from Social Welfare Policy, with the guiding question: What are 

the current conditions of reproduction of the workforce of the families included in PBF 

from their insertion into the local productive arrangement in the city of Toritama - PE? 

The hypothesis of the study is that a change can occur in conditions of partial 

reproduction of the population receiving the PBF for the widening of access to the 

private consumption of goods and services. However, these families will have difficulties 

in accessing social policies of Social Protection. For data collection holders interviewed 

50 recipients of the Bolsa Família Program, with the questionnaire prepared in advance 

containing open and closed questions from the choice of a non-probability sample by 

quotas. At the end of the work, we got the confirmation of our hypothesis, based on two 

mediations as trends show that the relationship between production and reproduction of 

capital and workers: (1) Assistance Social Security, (2) analysis of the ideological-

political function of the PBF, as a measure of living for workers facing the precarious 

context of the work by the APL in Toritama.  

 
 
Key-words:  work, social reproduction, social assistance programs to transfer income.
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Que tristes os caminhos, se não fora 
A presença distante das estrelas!” 
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INTRODUÇÃO 

 

 O presente trabalho se insere no debate contemporâneo sobre as mudanças no 

mundo do trabalho, considerando as formas atuais de produção e reprodução social do 

sistema capitalista e da classe trabalhadora, cujo enfoque volta-se para as intervenções 

do Estado no que tange às formas de enfrentamento da pobreza e às propostas de 

desenvolvimento econômico focados para a implementação dos chamados Arranjos 

Produtivos Locais (APLs).  

 Tem como objeto central o estudo das mediações existentes entre trabalho e  

assistência social a partir da aproximação empírica das condições de vida e de trabalho 

das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família no município de Toritama, estado 

de Pernambuco. Este município é reconhecido pela fabricação de artigos de vestuário 

em jeans, situado no “Pólo de Confecções do Agreste”, onde se incluem também os 

municípios de Caruaru e Santa Cruz do Capibaribe, configurando-se como um dos 

Arranjos Produtivos Locais (APL) existentes no Brasil. 

 A motivação que originou este projeto de pesquisa tem por base a minha 

experiência profissional, quando se tornam mais intensos os questionamentos acerca 

da relação entre trabalho e política de assistência social. Foi a partir da minha inserção 

na execução da política de assistência social, via Programa da Economia Solidária e 

conselhos de direitos, que essa relação passa a apresentar materialidade, requerendo 

habilidades técnico-operacionais e teórico-metodológicas particulares do Serviço Social 

para intervenção, mas também exigindo uma leitura crítica das competências que vêm 

assumindo o Estado e a Sociedade Civil frente ao aumento do desemprego.  

Partindo da realidade empiricamente observada comecei a perceber alguns nexos 

que indicavam a relevância que a política de Assistência Social vem assumindo com a 

ampliação do desemprego de longa duração. Ao realizar um levantamento bibliográfico 

sobre o tema que trata das relações entre trabalho e assistência social na 

contemporaneidade percebi que diversos autores têm dado uma atenção especial às 

relações entre o aumento do desemprego e a ampliação dos programas de assistência 

social, principalmente para os impactos da crise e da reestruturação capitalista e a 



implementação do neoliberalismo sobre o desenvolvimento das políticas de proteção 

social. 

À medida que o desemprego de longa duração se amplia, resultado imediato das 

transformações societárias em curso gera novas necessidades e demandas que a 

política de assistência social é desafiada a responder. Nesse sentido, os programas de 

renda mínima passam a ganhar destaque, ao lado dos programas de trabalho e renda 

para desenvolver estratégias de intervenção sobre essa expressão da “questão 

social”1.  

Assim, cada vez mais discussões sobre empreendedorismo, economia solidária, 

geração de renda, cooperativismo e outras formas de intervenção sobre o desemprego 

têm tomado parte no debate atual sobre a operacionalização da política de assistência 

social. Por conseqüência, assistimos a uma crescente procura por programas e 

serviços assistenciais por parte da população considerada economicamente ativa que, 

pelas dificuldades de acesso ao trabalho protegido, passa a solicitar recursos 

assistenciais para a garantia de reprodução da força de trabalho.  

Realidades como essas passam a ser profundamente questionadas com o 

ingresso no curso de Mestrado e se fortalecem a partir da inserção nos debates 

promovidos pelo Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Trabalho (GET/UFPE), 

principalmente após a implementação de projeto de extensão intitulado “Questão social 

nos Arranjos Produtivos Locais – a realidade de Toritama - PE”.  

 Foi a partir da aproximação com a realidade local da cidade de Toritama, que 

pude retomar as reflexões iniciadas, focando minhas observações na execução da 

política de assistência social in loco e sua relação com as atividades produtivas da 

cidade. Ressalta-se que uma das ações prioritárias da Secretaria de Assistência Social 

do Município está voltada para o acompanhamento das famílias que requerem o 

ingresso e/ou transferência de cadastro no Programa Bolsa Família.  

 O município de Toritama possui algumas particularidades que chamam a 

atenção de pesquisadores da área social, principalmente no que se refere à co-

existência de altos índices de ocupação e níveis que expressam o elevado grau de 

dificuldades sociais vivenciadas por seus munícipes. Com base nos dados estatísticos 

nacionais e informações empíricas do contato com gestores e trabalhadores daquele 

município foi possível apreender algumas dessas particularidades que se relacionam 
                                                 
1 Para fins conceituais, trata-se a “questão social” com base na definição apresentada por Iamamoto 
(2003), qual seja: “enquanto parte constitutiva das relações sociais capitalistas, é apreendida como 
expressão ampliada das desigualdades sociais: o anverso do desenvolvimento das forças produtivas. 
Sua produção/reprodução assume perfis e expressões historicamente particulares na cena 
contemporânea” (p. 58). 



ao nosso objeto de estudo.  

 Nas primeiras visitas que a equipe do GET realizou ao município afim de 

compreender a intervenção do poder público na cidade, técnicos e gestores afirmam se 

deparar com os seguintes problemas sociais: trabalho infantil, inclusive através da 

prostituição devido ao aumento do comércio na cidade; alto índice de mortalidade por 

neoplasias e problemas respiratórios devido à produção do jeans; problemas no 

saneamento e no abastecimento de água; dificuldades financeiras de arrecadação 

municipal porque a maioria dos empreendimentos são informais; condições de moradia 

precárias; demandas por qualificação profissional.  

 Tais “problemas” não elidem a afirmação de que quase a totalidade da 

população está ocupada, e nesse sentido, não se registram, como é predominante em 

outros municípios do Estado, demandas referentes ao desemprego, uma vez que 

quase a totalidade da população economicamente ativa (PEA) está ocupada: 97,7%. 

Destes, 90,36% se encontram na informalidade e somente 9,64% trabalham com 

carteira assinada ou estão nas categorias de militares e estatutários2. Nas observações 

e entrevistas realizadas, pode-se constatar que a maioria não possui carteira assinada, 

trabalham na informalidade sendo, na sua maior parte, remunerados por produção, 

com média salarial de R$ 370,863. Nota-se haver uma diferenciação salarial entre 

homens e mulheres: os primeiros possuem uma média de R$ 446,23 e as últimas R$ 

269,03.  

 Observa-se, também, um expressivo aumento da população da cidade. Entre 

1998 a 2007 o número de habitantes que era de 19.334 passou para 29.897, 

correspondendo a um aumento de 65%, bastante superior à média estadual, o que 

significa a existência de um forte processo migratório na região4. Toritama é o menor 

município do estado, contando com uma área física de 34,6 km², demonstrando uma 

alta concentração demográfica: 567,10 hab/km²5, muito superior à média de 

Pernambuco², que é de 80,3 hab/km². 

O percentual de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) no município entre 

1991 e 2000 foi de 41,9%, índice superior ao brasileiro (31%) (OLIVEIRA, 2007). No 

entanto, o crescimento da produtividade e da população vêm acompanhado de uma 

visível precarização das condições de vida. Conforme levantamento realizado por 

                                                 
2  Ambos dados retirados do site do IBGE: www.ibge.gov.br. Ano: 2008. 
3 Informações obtidas no site do IBGE: www.ibge.gov.br. Ano: 2008. 
4  Dados censitários mostram que o crescimento populacional no estado de Pernambuco ficou em 10%.  
5  Conforme informações obtidas através do site www.toritama-jeans.com/cidade-toritama-pe, acessado 
em 28/07/08. 



Araújo (2006), a respeito do Índice de Desenvolvimento Humano6  entre as cidades que 

compõe o Pólo de Confecções do Agreste, fica evidente que Toritama teve uma 

variação muito abaixo do resto do país e do estado de Pernambuco. Enquanto o 

município de Caruaru obteve variação de 10,1% entre 1991 e 2000, e Santa Cruz do 

Capibaribe teve percentual de 13,7%, Toritama aumentou somente 4,2%.  

A partir de uma aproximação imediata com essa realidade, chamou-nos à 

atenção as dificuldades de acesso às políticas de proteção social, o que nos leva a 

indagar sobre as relações existentes entre o aumento populacional, as condições e 

modo como o processo produtivo ocorre e a intervenção do Estado para dar conta das 

expressões da “questão social” que ali se particularizam.  

 Mediante esses dados podemos perceber a co-existência contraditória que 

permite à Toritama de um lado, ser um município com uma população voltada quase 

que exclusivamente para a produção, atraindo força de trabalho externa e gerando 

aumento nos índices de crescimento econômico; e por outro, promove uma distribuição 

desigual da riqueza coletivamente produzida.  

  A partir dessa caracterização, o objetivo desse estudo buscou compreender a 

relação entre produção de riqueza e proteção social, a partir do acesso a bens e 

serviços públicos e exercício dos direitos sociais da população de Toritama, 

demandante de serviços e benefícios da Política de Assistência Social. 

 Considera-se que as famílias inseridas nos programas de assistência social têm 

sua reprodução garantida através do Programa Bolsa Família (PBF), mas também pelo 

salário que recebem via inserção produtiva no APL/Toritama, cabe-nos uma indagação 

que serviu como ponto de partida para nossa investigação: Quais são as atuais 

condições de reprodução da força de trabalho das famílias inseridas no PBF a partir de 

sua inserção no arranjo produtivo local na cidade de Toritama-PE?  

 Podemos observar que estudos voltados a essas questões se mostram urgentes 

para dar visibilidade aos processos que decorrem desta iniciativa que atingem 

diretamente a condição e modo de vida dos trabalhadores e não somente para 

contribuir na discussão sobre os arranjos produtivos locais na perspectiva de 

desenvolvimento econômico e geração de emprego e renda. 

 Portanto a hipótese que trabalhamos para dar conta da problemática a ser 

                                                 
6 “O IDH foi proposto pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), e divulgado 
pela primeira vez no Relatório de Desenvolvimento Humano de 1990, sintetiza de certa forma a 
discussão sobre os índices sintéticos de desenvolvimento, ocorrida nos 30 anos precedentes. Trata-se 
de um indicador baseado na média aritmética simples de três indicadores relativos a aspectos 
fundamentais da condição de vida – a esperança de vida ao nascer, o nível educacional e o PIB per 
capita” (ROCHA, 2003, p. 23-24). 



investigada é a de que pode ocorrer uma mudança parcial nas condições de 

reprodução da população beneficiária do PBF à medida que se inserem na produção, 

uma vez que o incremento na renda familiar permite a ampliação do acesso ao 

consumo privado de bens e serviços. No entanto, permanecerá com dificuldades em 

acessar as políticas sociais para o provimento de serviços essenciais, assim como as 

políticas de Seguridade Social, uma vez que Toritama apresenta insuficiências para o 

provimento do bem-estar de seus munícipes, e a intervenção do poder público não tem 

sinalizado mudanças concretas significativas para transformar o modo e as condições 

de vida da população. pois a intervenção do poder público não tem sinalizado 

mudanças concretas significativas para transformar o modo e as condições de vida da 

população.  

 A realidade local é reflexo das atuais propostas para as políticas sociais no país, 

calcadas nas orientações dos organismos multilaterais, ou seja, na ampliação de ações 

voltadas à efetivação do neoliberalismo, as quais se voltam para a privatização dos 

serviços sociais, principalmente nas áreas de saúde e previdência, em detrimento da 

universalização das políticas de Seguridade Social. 

 Por se inserir no contexto das mudanças e exigências do capital, as ações 

governamentais estão centradas na liberação de condicionalidades para o capital, 

fortalecendo a informalidade no município, o que favorece às empresas em termos de 

redução de custos com o emprego da força de trabalho na produção em detrimento de 

melhorias para a classe trabalhadora. Isso significa afirmar que o ingresso da família no 

mercado de trabalho não necessariamente fornecerá condições para que a mesma 

supere seu grau de pobreza e por isso se desvincule dos programas sociais. 

 Podemos concluir que tais medidas levam à reprodução da pobreza e das 

relações de classe na sociedade capitalista, porque a ideologia construída é a de que 

as famílias, individualmente, devem se responsabilizar por sua reprodução, cuja 

intervenção estatal deve ser mínima para que o capital possa se apropriar ao máximo 

da força de trabalho empregada nos APLs. 

 Para dar conta da proposta de pesquisa, o método empregado na pesquisa foi o 

dialético crítico, baseado na teoria marxiana. Para a coleta de dados utlizamos a 

técnica de entrevista, mediante visita domiciliar e contanto com o questionário 

elaborado previamente que continha questões abertas e fechadas. Priorizamos 

entrevistar 50 beneficiários titulares que participavam do Bolsa Família residentes em 

Toritama. As visitas domiciliares foram realizadas a partir do acesso a um relatório do 

CadÚnico disponibilizado pela Secretaria de Assistência Social do município e de mapa 



da região central da cidade adquirido por intermédio de agente comunitário. O 

questionário continha questões abertas e fechadas, cuja tabulação dos mesmos 

desenvolvemos a partir do agrupamento de perguntas com temas relacionados.  

 Ao término de análise dos dados, elencamos dois temas para aprofundamento 

que se destacaram frente as respostas dos questionários. O primeiro consiste no que já 

se denominou “assistencialização da seguridade social”, afirmando tendência já 

apontada na década de 1990 por Ana Elizabete Mota em seu livro “Cultura da Crise e 

Seguridade Social”, porém, acrescentando outras mediações oriundas da realidade 

pesquisada voltada para a função que a assistência social vêm ocupando frente às 

demais políticas que compõe a Seguridade Social. E o segundo refere-se a uma 

análise do ideo-política da função do Bolsa Família, enquanto medida de subsistência 

dos trabalhadores frente ao contexto de precarização do trabalho por meio do 

APL/Toritama. 

 Portanto, no primeiro capítulo nos dedicaremos a uma reflexão teórica acerca 

das atuais transformações no mundo do trabalho e crise do capital, principalmente a 

partir da década de 1970 e seus impactos sob as propostas de enfrentamento à 

pobreza, em que destacaremos os programas de renda mínima. 

 No segundo capítulo aprofundaremos as bases teóricas e políticas que fundaram 

as propostas dos programas de renda mínima no Brasil e no mundo. E no terceiro e 

último capítulo, buscaremos relacionar os dados apreendidos a partir da realidade 

pesquisada com o objeto em estudo. Nesse capítulo apresentaremos, detalhadamente, 

a metodologia empregada, evidenciar os dados que mais nos chamaram a atenção 

com vistas a subsidiar as principais conclusões deste trabalho.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

CAPÍTULO 1 – TRABALHO E SEGURIDADE SOCIAL 
 

 

1.1 Crise do capital e as transformações no mundo do trabalho 

 

Os estudos sobre o mundo do trabalho são cada vez mais freqüentes devido à 

configuração do capitalismo no século XXI que desencadeia processos que levam a 

maior concentração de renda e desigualdades sociais. No capitalismo mundializado7, o 

desemprego e a precarização do trabalho tornaram-se determinações inerentes ao 

modo de produção das riquezas. Na periferia do capitalismo, com a exacerbação das 

contradições capitalistas, a classe trabalhadora tem sido alvo de políticas voltadas para 

a diminuição do desemprego, seja por meio de cursos de qualificação, projetos de 

geração de emprego e renda e/ou incentivos aos mircro e pequenos empreendimentos.  

Apesar do dissenso em torno dos modelos estatísticos para mensurar o nível de 

emprego, os pesquisadores dessa área são consensuais em afirmar que o desemprego 

é um fator estrutural da sociedade contemporânea. Dados da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) têm apontado para um contingente de cerca de 800 

milhões de trabalhadores desempregados no mundo. Nos países centrais, que até 

meados da década de 1970 traziam consigo a marca do pleno emprego, a taxa de 

desemprego tem ficado em torno de oito ou nove por cento, percentual que há duas 

décadas era considerado inadmissível.  

Em países periféricos, como o Brasil, essa realidade tem assumido feições ainda 

mais extremas. As estatísticas do DIEESE (2005) mostram que em 12 anos o 

desemprego cresceu 74,8% chegando atingir cerca de 9 milhões de brasileiros na 

atualidade. E tais dados tem se agravado após a crise econômica desencadeada pela 

“bolha imobiliária” nos Estados Unidos no final de 2007, fazendo com que os países em 

todo o mundo venham sofrendo com o período de recessão do capital, elevando 

                                                 
7 Concordamos com Chesnais (1996) quando o autor prefere adotar o termo capital mundializado no 
lugar de globalização, pois nos apresenta que essa diferenciação é necessária por conter origens 
divergentes em termos de perspectivas ideológicas. Para o autor, a globalização refere-se ao discurso 
neoliberal que faz um chamamento aos dirigentes industriais e políticos americanos e europeus em 
busca de uma cooperação entre os interesses comuns. Já o termo mundialização, busca diminuir a falta 
de nitidez conceitual dos termos global e globalização, principalmente porque “a palavra 'mundial' 
permite introduzir, com muito mais força do que o termo 'global', a idéia de que, se a economia se 
mundializou, seria importante construir depressa instituições políticas mundiais capazes de dominar o 
seu movimento” (p. 24). 



drasticamente, e em uma enorme rapidez, as taxas de desemprego assim como a 

diminuição de investimentos no capital produtivo. Fato que tem levado os trabalhadores 

a realizarem acordos coletivos para não perderem seus empregos, conjugando 

medidas de redução de jornada de trabalho, salário e férias coletivas forçosamente.  

Os números mostram que a questão do desemprego tem se tornado um dos 

problemas centrais da sociedade atual. Mas, para compreender essa realidade, 

necessitamos ir além da imediaticidade das estatísticas e apreender um conjunto de 

múltiplas mediações que ligam o desemprego às complexas determinações da 

sociedade capitalista, a partir das mediações entre capital e trabalho. 

Sabemos que o desemprego de uma parcela dos trabalhadores é produto da 

dinâmica inerente do capital. Desde que o capitalismo se consolidou enquanto modo de 

produção, através da revolução industrial, da divisão social e técnica do trabalho e da 

generalização do trabalho assalariado, que a expansão das riquezas veio 

acompanhada pelo desemprego de uma parcela considerável dos trabalhadores. Como 

ressalta Tavares (2004), o desemprego é parte constituinte do capital, que necessita 

sempre de uma força de trabalho sobrante para impulsionar e desenvolver a 

acumulação de riquezas. 

Assim, a própria consolidação desta sociedade gerou mecanismos que expulsam 

os trabalhadores das fábricas criando o que Marx denomina de “exército industrial de 

reserva” ou superpopulação relativa. Esse contingente de desempregados representa 

um estoque de trabalhadores sempre disponíveis para as demandas do capital. No 

interior desse reservatório de força de trabalho se desenvolvem mecanismos que 

empurram os salários dos empregados para baixo, pressionam para que eles 

trabalhem com mais intensidade e por mais tempo, criam uma grande massa humana 

pronta a ser convocada quando assim desejar o capital e condenam uma parte da 

classe trabalhadora à ociosidade forçada. 

Essa superpopulação relativa existe sob diferentes formas. Marx distingue três: 

líquida8, latente e estagnada. A primeira refere-se àqueles trabalhadores que ora estão 

inseridos no processo de produção, ora são repelidos. Já a segunda compõe-se 

daqueles trabalhadores que se encontram na iminência de migrarem da área rural para 

a urbana. E a estagnada constitui-se por trabalhadores que se encontram com 

capacidade de trabalho, mas que vivem da ocupação irregular, cujas condições de vida 

caem significativamente, é assinalada “pelo máximo tempo de serviço e mínimo de 

salário” (MARX, 1988, p. 199). 

                                                 
8  A classificação “líquida” pode também ser encontrada em outras traduções como “flutuante”. 



Maranhão (2008) nos apresenta as conseqüências da ampliação dessa 

superpopulação que para o capital, possui efeitos positivos, uma vez que  

Compõe a produção global do capital social total, ao passo que: 1) 
dinamiza os ciclos de rotação de capital (D – M – P ... – M' – D') 
deixando à disponibilidade dos diversos investimentos e créditos 
capitalistas uma quantidade sempre renovável de força de trabalho; 2) 
barateia o custo da força de trabalho, ao despejar continuamente no 
mercado uma grande quantidade de oferta dessa mercadoria; 3) 
aumenta a produtividade através da intensificação da extração de mais-
valia absoluta e relativa, fazendo com que os trabalhadores se 
autopoliciem e trabalhem com mais constância (p. 106) (grifos do autor). 

 

Mas, para os trabalhadores 

Os efeitos da ampliação da superpopulação relativa são diametralmente 
opostos e se caracterizam: 1) pela intensificação da exploração, 
expondo os trabalhadores às formas mais bárbaras de superexploração, 
sob pena de perderem seu único meio de subsistência, o salário; 2) pelo 
rebaixamento salarial, devido ao crescimento da oferta da mercadoria 
força de trabalho; 3) pela pressão exercida sobre a organização política 
dos trabalhadores, que, cada vez mais preocupados com a subsistência, 
são pressionados a abrir mão da luta política (MARANHÃO, 2008, p. 
107) (grifos do autor). 

 

Portanto, o desemprego na sociedade capitalista deve ser entendido não como 

produto exterior ou mero distúrbio involuntário do sistema de produção, mas antes, 

como produto histórico necessário da acumulação ou do desenvolvimento da riqueza 

no sistema capitalista. Marx (1988) já explicava tal fenômeno a partir do que denominou 

a “Lei Geral da Acumulação Capitalista”. Nas palavras do autor:  

O pauperismo constitui o asilo dos inválidos do exército ativos dos 
trabalhadores e o peso morto do exército industrial de reserva. Sua 
produção e sua necessidade se compreendem na produção e na 
necessidade da superpopulação relativa, e ambos constituem condição 
de existência da produção capitalista e do desenvolvimento da riqueza 
(p. 200). 
 

Vale ressaltar que como toda contradição capitalista, a dinâmica do desemprego 

responde por particularidades históricas e seu aumento ou sua retração são 

determinados por vários fatores. Talvez o mais importante desses fatores seja a 

existência ou não de força política que se contraponha ao capital, por parte dos 

trabalhadores organizados. Mas, de todas as formas como se consolidou o capitalismo 

em diferentes países, “não há exemplo de economia capitalista sem desemprego; suas 

taxas podem variar, aumentando ou diminuindo, mas o capitalismo 'real' [...] sempre 

registrou um ineliminável contingente de trabalhadores desempregados” (NETTO; 

BRAZ, 2006, p. 132).  

E assim sendo, “essa superpopulação relativa não resulta da ação individual de 



um ou outro capitalista, mas deriva da dinâmica mesma da reprodução ampliada 

(acumulação); reprodução ampliada é, pois, reprodução do exército industrial de 

reserva” (NETTO; BRAZ, 2006, p. 133). Ou seja, é a reprodução das mesmas 

condições de divisão de classe e de acumulação privada de capital, onde “apenas uma 

parte da mais-valia apropriada pelo capitalista é empregada para cobrir seus gastos 

pessoais; outra parte é reconvertida em capital, isto é, utilizada para ampliar a escala 

de sua produção de mercadorias” (NETTO; Braz, 2006, P. 125). 

O sistema capitalista, desde seus primórdios, vivencia e supera crises que não 

possuem uma única causa, sendo o resultado da dinâmica contraditória do modo de 

produção capitalista e da correlação de forças entre as classes. Os principais 

determinantes que impulsionam uma crise podem ser assim enumerados: anarquia da 

produção, queda da taxa de lucros e/ou subconsumo das massas de trabalhadores 

(NETTO; BRAZ, 2006). Para Harvey (2005), as crises do capital podem desencadear 

os seguintes processos: (1) penetração do capital em novas esferas de atividade; (2) 

expansão dos pontos de troca dentro do sistema de produção e diversificação da 

divisão do trabalho; (3) a criação de novos desejos e novas necessidades; (4) a 

facilitação e o estímulo para o crescimento populacional num índice compatível com a 

acumulação em longo prazo; (5) expansão geográfica para novas regiões.  

 Complementa o autor,  

o capitalismo apenas consegue escapar da sua própria contradição por 
meio da expansão. A expansão é, simultaneamente, intensificação (de 
desejos e necessidades sociais, de população totais e assim por 
diante) e expansão geográfica. Para o capitalismo sobreviver, deverá 
existir ou ser criado espaço novo para a acumulação (p. 64) (grifos do 
autor). 

 

Desde a década de 1970, o sistema capitalista passa por mudanças referentes ao 

período de crise, na qual uma grande massa de trabalhadores foi expulsa dos seus 

postos de trabalho e o desemprego assumiu proporções inigualáveis em todos os 

países. Uma das argumentações mais freqüentes entre os teóricos liberais sobre os 

motivos da crise referem-se à consolidação do Estado de Bem-Estar instituído em 

diversos países após a Segunda Guerra Mundial. Com base nessas razões, o capital 

buscou estabelecer, desde esse período, medidas econômicas e sociais que 

combatessem a “causa” da crise.  

Behring e Boschetti (2006) afirmam que o que ocorreu foi uma crise clássica de 

superprodução, crise esta inerente ao sistema capitalista que presidiu, historicamente, 

de momentos cíclicos de acumulação e estagnação. Afirmam as autoras: 



O já presente agravamento do problema do desemprego (não nas 
proporções atuais) pela introdução de técnicas capital-intensivas e 
poupadoras de mão-de-obra, a alta dos preços de matérias-primas 
importantes, a queda de volume do comércio mundial, e um poder de 
barganha razoável dos trabalhadores empregados, advindo do ainda 
recente período de pleno emprego no capitalismo central: todos esses 
elementos que estão na base da queda da demanda global (de um 
ponto de vista keynesiano) e da erosão inexorável da taxa média de 
lucros (p. 116). 

 

Esta crise, para Netto e Braz (2006), decorre do ciclo econômico do capital, em 

que podem distinguir-se quatro fases: a crise, a depressão, a retomada e o auge. E 

para a retomada das altas taxas de acumulação pelo capital após essa recessão, os 

mesmos autores revelam que foi necessário uma estratégia articulada sobre um tripé: 

(1) Reestruturação produtiva (afim de evitar superprodução e diminuição dos conflitos 

de classe); (2) Financeirização (empréstimo aos países endividados com base em 

condicionalidades); (3) Ideologia Neoliberal (pacote de reformas voltados para a 

liberação da economia em detrimento da intervenção do Estado e das políticas sociais). 

Tais medidas não espantaram a “onda longa recessiva”, pois conseguiu retomar as 

taxas de lucro, porém, sem retomar o crescimento das décadas anteriores. Também 

elas não se deram de forma linear e seqüencial, mas compuseram, ao longo das 

últimas décadas, uma série de ações de cunho social, econômico e político que afetou 

principalmente a classe trabalhadora.  

 No que tange à reestruturação produtiva, Antunes (2006) aponta que: 

 1) Instaura-se no âmbito da gestão dos processos produtivos inovações tanto na 

produção como nas relações de trabalho; 

 2) Há influência do modelo japonês ohnismo/toytismo que se constitui em uma 

revolução técnica que operou a indústria japonesa. Opera sob quatro fases: (i) a 

capacidade do trabalhador operar várias máquinas simultaneamente e num nível 

máximo de intensidade; (ii) a empresa tendo que responder à crise financeira mundial, 

aumenta a produção sem a contratação de novos trabalhadores; (iii) importação de 

técnicas de gestão dos EUA tipo just in time9 e kanban10. (produzir somente o 

necessário e no menor tempo/ reposição de produtos somente depois de sua venda); 

(iv) expansão do método kanban para subcontratadas e fornecedoras.  Essas 

transformações servem para atender à concorrência intercapitalistas e também como 

forma de controle do movimento operário.  

 4) Ocorre incrementos tecnológicos no processo produtivo, provocando a 
                                                 
9 Melhor aproveitamento do tempo de produção. 
10 Controle de qualidade de estoque. 



extinção de milhares de postos de trabalho e a possibilidade do capital em aumentar 

suas taxas de lucratividade, por meio da extração da mais-valia relativa e absoluta.  

 5) Passa-se à flexibilização dos processos de trabalho, dos mercados e dos 

padrões de consumo, em contraposição aos modelos de produção em massa que 

predominou as formas de produção durante décadas. Surgindo setores novos na 

produção como os serviços financeiros, novos mercados, inovação comercial, 

tecnológica e organizacional.  

6) A economia mundial é caracterizada pela transferência da base industrial dos 

países desenvolvidos para localidades onde o custo da força de trabalho é mais barato. 

A partir do exposto, podemos afirmar que “o desemprego em massa não resulta 

do desenvolvimento das forças produtivas, mas sim do desenvolvimento das forças 

produtivas sob as relações sociais de produção capitalista” (NETTO; BRAZ, 2006, p. 

134) (grifos dos autores).  

Gradativamente, com a mundialização do capital e a quebra das barreiras 

nacionais desenvolve-se uma economia mundial baseada no baixo custo da força de 

trabalho, oferecendo às empresas transnacionais uma hiperoferta de força de trabalho 

e impulsionando formas de organização do trabalho baseadas no subemprego informal 

e na precarização. Conforme Chossudovsky (1999)  

A reestruturação da economia mundial sob as instituições financeiras 
sediadas em Washington nega cada vez mais aos países em 
desenvolvimento a possibilidade de construir uma economia nacional: a 
internacionalização da política macroeconômica transforma países em 
territórios econômicos abertos e economias nacionais em “reservas” de 
mão-de-obra barata e de recursos naturais (p. 30).    

 

 A determinação do nível salarial dos países em desenvolvimento não é somente 

marcada pelas condições do mercado de trabalho nacional. Conforme Chossudovsky 

(1999) deve-se também aos salários predominantes nos locais de mão-de-obra barata: 

Assim, o nível dos custos do trabalho está condicionado à existência de 
um “pool global de reserva de mão-de-obra barata” constituído pelos 
“exércitos de reserva” em diferentes países. Esse “excedente de 
população mundial” condiciona a migração internacional do capital 
produtivo no mesmo ramo industrial de um país para outro: o capital 
internacional (o comprador direto ou indireto da força de trabalho) 
muda de mercado de trabalho nacional. Do ponto de vista do capital, 
esses “exércitos de reserva” estão integrados em um único pool 
internacional de reserva, em que os trabalhadores, em diferentes 
países, são levados a uma competição aberta entre si (p. 69-70). 

 

O “perfil” do trabalhador também se altera. Passa a ser multifuncional, 

polivalente, qualificado. No campo teórico, surgem as teses sobre “o fim do trabalho” e 



“trabalho imaterial”, dualidade entre “formal” e “informal”, “auto-empresariamento”. 

Amplia-se, inclusive, o conceito de “empregabilidade”, que conforme Minarelli (1995), 

que escreve um “manual” para o comportamento e perspectiva dos trabalhadores no 

período de mudanças no mundo do trabalho, define: “empregabilidade é a condição de 

ser empregável, isto é, de dar ou conseguir emprego para os seus conhecimentos, 

habilidades e atitudes intencionalmente desenvolvidos por meio de educação e 

treinamento sintonizados com as novas necessidades do mercado de trabalho” (p. 11). 

E acrescenta:  

Segurança sempre esteve associado a um bom emprego. Tudo isso 
está mudando. Atualmente, formar um profissional com essa 
mentalidade pode conduzi-lo a um beco sem saída, em pouco tempo. 
Os indivíduos precisam ser tão flexíveis quanto as empresas nos anos 
90, O momento exige que repensemos nosso conceito de segurança 
profissional para adequar as nossas expectativas ao momento histórico. 
Trata-se de uma revolução de conceitos e comportamentos (p. 19). 

 

Tais afirmações corroboram as posições de Mota e Amaral (1998), quando 

apresentam os impactos da reestruturação produtiva no Brasil: 

A marca da reestruturação produtiva no Brasil é a redução de postos de 
trabalho, o desemprego dos trabalhadores do núcleo organizado da 
economia e a sua transformação em trabalhadores por conta própria, 
trabalhadores sem carteira assinada, desempregados abertos, 
desempregados ocultos por trabalho precário, desalento etc. [...] Essa 
estratégia [neoliberal]  consolida-se, no Brasil, como estruturadora de 
uma cultura moderna, tendo como principais vetores a competência e a 
eficiência do setor privado, a (des)responsabilização do Estado com a 
proteção do  trabalho, a empregabilidade e as parcerias do capital com 
o trabalho, concretizando a difusão massiva de idéias e valores que 
reconceituam as reivindicações e conquistas históricas das classes 
trabalhadoras (p. 35). 

 

Portanto, os processos de reestruturação produtiva não se basearam 

unicamente em promover melhorias no âmbito do processo de produção de 

mercadorias. A proposta também invade o cotidiano e a consciência dos trabalhadores, 

buscando redefinir, também, as formas de subordinação do trabalho ao capital: “Se, 

historicamente, o trabalho sempre esteve subordinado, o que de 'novo' emerge é a 

tentativa de obter o consentimento ativo dos trabalhadores ao atual processo de 

recomposição do capital” (MOTA; AMARAL, 1998, p. 36) (grifos das autoras). 

 Em relação a esse processo, Antunes (2002) aponta que para além da 

reorganização das suas formas de dominação societal, o capitalismo buscou  

[...] gestar um projeto de recuperação da hegemonia nas diversas 
esferas da sociabilidade. Fez isso, por exemplo, no plano ideológico, 
por meio do culto de um subjetivismo e de um ideário fragmentador que 
faz apologia ao individualismo exacerbado contra as formas de 



solidariedade e de atuação coletiva e social (p. 48). 
 

Para Teixeira (2007), a reestruturação produtiva recompõe a unidade das 

diferentes fases do processo de trabalho, recriando um novo tipo de trabalhador 

coletivo combinado:  

Este não mais existe como elemento de um coletivo, em que ele era 
apenas parte, ligada às demais por meio da malha da divisão técnica de 
ocupações. O novo trabalhador coletivo combinado existe agora na 
figura de cada trabalhador particular que, ao lado dos demais, encarna e 
realiza a unidade das diferentes fases do processo produtivo. Noutros 
termos, cada trabalhador individual é um trabalhador coletivo combinado 
(p. 41). 

 

 Ou seja, “a parcealização, que caracteriza o trabalho coletivo desde que a 

maquinaria foi introduzida no processo de trabalho, não está restrita a um sistema 

articulado que exige a reunião dos trabalhadores em um mesmo local” (TAVARES, 

2004, p. 142).   

 No âmbito da produção, as principais mudanças operadas são tratadas por 

Vasapollo (2005) no contexto em que “passou-se da grande indústria que abrigava em 

seu interior todos os processos de produção, para um modelo de descentralização 

produtiva” (p.18). Processo esse que o autor denomina de:  

Outsourcing, ou seja, externalizando-se as fases e processos 
produtivos com o fim de aumentar a eficiência e a produtividade da 
empresa e diminuir custos [...] No modelo pós-fordista, a produção não 
começa nem termina na empresa, mas começa e termina fora dela 
mesma (p.21-24) (grifos do autor). 

 

 Vasapollo, ainda referindo-se às mudanças deste processo, argumenta que as 

condições de mercado provocam uma “espécie de tipicidade do trabalho atípico11”, que 

com a flexibilização das relações e contratos trabalhistas, “torna precário não apenas o 

trabalho, mas também toda a vida social” (2005, p. 38). É um projeto de sociedade, 

“que cria novas necessidades, de uma concepção qualitativamente diferente de 

                                                 
11

 Trabalho atípico Vasapollo (2005) considera aquele que foge do trabalho padrão, ou seja, que o 
horário previsto é de tempo integral; que a assunção para os trabalhadores empregados e o início da 
atividade autônoma para os trabalhadores independentes tem tempos e lugares determinados; e que há 
uma grande diversidade de posição e papel entre quem trabalha como empregado e que é 
independente. Todos esses quesitos desaparecem no trabalho atípico. Krein (2007), ao debater a 
realidade brasileira, classifica as formas de contratação atípicas em cinco grupos. (1) destinada à 
substituição eventual ou provisória de trabalho a trabalhos sazonais: contrato de safra, o temporário via 
agência de emprego e por obra certa; (2) voltados a estimular a contratação por meio da redução do 
custo e da ampliação das facilidades para despedir: contrato temporário, o do primeiro emprego e o 
parcial; (3) visando facilitar a inserção de grupos com maior vulnerabilidade no mercado de trabalho: 
“contrato aprendiz” para o público jovem, “primeiro emprego” e aos portadores de deficiência física; (4) 
destinado a prevenir possíveis passivos trabalhistas no futuro: trabalho voluntário; (5) grupo de 
servidores públicos não-efetivos demissíveis e os contratos por tempo determinado nas três esferas de 
governo. 



desenvolvimento, do surgimento de novas atividades, a maioria delas precárias e 

pertencentes ao setor terciário” (p. 104). Em levantamento realizado por Krein (2007), 

com base em dados nacionais, o autor nos mostra que entre 1995 e 2005 o 

crescimento da contratação atípica foi de 158,6%, e que quase 2/3 dos desligados/as 

ficaram menos que um ano no emprego. 

Do ponto de vista das formas de contratação, por exemplo, o autor afirma que a 

flexibilização buscou  

Ampliar uma regulação privada, ou seja, fortalecer a perspectiva de um 
mercado auto-regulável que fizesse uma alocação dos postos de 
trabalho, na crença de que a redução do custo da recisão do contrato e 
a fragilização das regras de rompimento do vínculo do emprego seriam 
fatores de solução do crescente problema do desemprego. Portanto, 
seja do ponto de vista da dinâmica econômica e do mercado de 
trabalho, seja do ponto de vista político, produziu-se um cenário 
desfavorável a uma regulação pública do trabalho (KREIN, 2007, p. 
130). 

 

O chamado “setor informal” ganha cada vez mais adeptos, possuindo uma 

funcionalidade nessa dinâmica da reestruturação produtiva. Tavares (2004) debate o 

aspecto produtivo da informalidade tanto para a produção quanto reprodução do 

capital. Busca compreender este fenômeno para além das argumentações hoje 

disseminadas: o setor informal “ora é explicação, ora é solução para a pobreza” (p. 33). 

Nas palavras da autora: 

As atividades de sobrevivência são colocadas no âmbito das políticas 
de assistência e os demais trabalhos por conta própria são encarados 
como empresa [...] O máximo que o mercado oferece à chamada 
pequena empresa é trabalhar para uma grande empresa. Assim, o 
pequeno empresário ao invés de ter no capitalista o seu patrão, poderá 
chamá-lo de ‘cliente’. A idéia não é mais fortalecer o setor mediante 
política de emprego, mas ressuscitá-lo na sua capacidade de gerar 
ocupações a baixo custo para os extremamente pobres (p.34-35). 

  

Igualmente, ao tratar do setor informal, Alencar (2008) afirma que se antes era 

considerado um atraso para o desenvolvimento do país, hoje é visto como uma virtude 

inserido na dinâmica da acumulação capitalista, cuja relação entre grandes empresas e 

pequenas produções significa a “libertação de encargos fiscais e sociais” (p. 123). 

Netto e Braz (2006) ao referirem-se à reestruturação produtiva, sintetizam os 

argumentos: 

De uma parte, a produção ‘rígida’ (taylorista-fordista) é substituída por 
um tipo diferenciado de produção, que da forma anterior mantém a 
característica de se realizar em grande escala; todavia, ela destina-se a 
mercados específicos e procura romper com a estandartização, 
buscando atender variabilidades culturais e regionais e voltando-se 
para as peculiaridades de ‘nichos’ particulares de consumidores. De 



outra, o capital lança-se em um movimento de desconcentração 
industrial: promove a desterritorialização da produção – unidades 
produtivas (completas ou desmembradas) são deslocadas para novos 
espaços territoriais (especialmente áreas subdesenvolvidas e 
periféricas), onde a exploração da força de trabalho pode ser mais 
intensa (seja pelo seu baixo preço, seja pela ausência de legislação 
protetora do trabalho e de tradições de luta sindical). Tal 
desterritorialização acentua ainda mais o caráter desigual e combinado 
da dinâmica capitalista (p. 216) (grifos dos autores). 

 

 Sendo assim, a reestruturação produtiva apresentou ganhos nas taxas de 

lucratividade de grandes capitais. Muitas empresas foram “engolidas” pelas 

transnacionais, devido às dificuldades de concorrência, além dos alarmantes índices de 

desemprego e subemprego já apresentados. 

 Aliado à tais mudanças no cenário do trabalho, uma das outras respostas do 

sistema capitalista ocorreu por meio da mundialização do capital via processo de 

globalização e financeirização da economia. O movimento de concentração e 

centralização do capital tem formado, desde então, grandes monopólios de empresas, 

responsáveis pela produção mundial e forte acúmulo de riquezas. Para Chesnais 

(1996) “a esfera financeira representa o posto mais avançado do movimento de 

mundialização do capital, onde as operações atingem o mais alto grau de mobilidade, 

onde é mais gritante a defasagem entre as prioridades dos operados e as 

necessidades mundiais” (p. 239). 

 Netto e Braz (2006) afirmam que a financeirização do capital tem seu ponto de 

partida em 1973 quando “resulta da superacumulação e, ainda, da queda da taxa de 

lucro dos investimentos industriais registrada entre os anos setenta e meados dos 

oitenta” (p. 231). É quando no processo de reprodução ampliada do capital, parte 

capital-dinheiro, extraído do processo de realização da mais-valia retorna para 

investimentos produtivos, mas uma parte dela permanece no circuito da circulação, 

buscando valorizar-se nesta esfera. Explicam os autores: 

A existência de uma certa massa de capital sob a forma de capital 
dinheiro é indispensável à dinâmica do capitalismo e essa massa é 
remunerada através de juros. À medida que o capitalismo desenvolveu, 
um segmento de capitalistas passou a viver exclusivamente desse 
capital que conservam sob forma monetária – trata-se da camada de 
capitalistas rentistas, que não se responsabilizam por investimentos 
produtivos. O que vem se passando no capitalismo contemporâneo é o 
fabuloso crescimento (em função da superacumulação e da queda da 
taxa de lucros) dessa massa de capital dinheiro que não é investida 
produtivamente, mas que succiona seus ganhos (juros) da mais-valia 
global – trata-se, como se vê, de uma sucção parasitária. A esse 
fenômeno se agrega, no capitalismo contemporâneo, o brutal 



crescimento do capital fictício12 [...] Assim como o capitalismo não pode 
funcionar sem uma determinada massa de capital conservada enquanto 
capital dinheiro, também não pode funcionar sem capitais fictícios – 
mas, do mesmo modo que contemporaneamente aquela massa cresceu 
de forma espetacular, igualmente cresceu, de modo assombroso, o 
montante de capital fictício. Esse crescimento tem sido de caráter 
nitidamente especulativo, ou seja: não guarda a menor correspondência 
com a massa de valores reais (p. 231-132) (grifos dos autores). 

 

 Portanto, assistimos a uma nova modalidade de angariar lucros. Por um lado, os 

rentistas passam a lucrar a partir de juros, ou seja, sem lidar diretamente com a 

produção, mas a origem para o pagamento desses juros vem da produção. Por tais 

razões, não se pode afirmar que dinheiro gera mais dineiro (D-D') por si só. Há uma 

mediação importante nesse processo: o capitalista que investe na produção só 

conseguirá pagar os juros a partir da extração da mais-valia da classe trabalhadora. 

Para Iamamoto (2007), “o que é obscurecido nessa nova dinâmica do capital é o seu 

avesso: o universo do trabalho – as classes trabalhadoras e suas lutas –, que cria 

riqueza para os outros, experimentando a radicalização dos processos de exploração e 

expropriação” (p. 107). 

 Assim, a esfera da circulação não gera valores sem que haja uma ligação com a 

esfera produtiva. “Tais lucros formam-se sucessivamente a transferências provenientes 

da esfera da produção, onde são criados o valor e os rendimentos fundamentais 

(salários e lucros)” (CHESNAIS, 1996, p. 241). Conforme explica Iamamoto (2007): “a 

esfera estrita das finanças, por si mesma, nada cria. Nutre-se da riqueza criada pelo 

investimento capitalista produtivo e pela mobilização da força de trabalho no seu 

âmbito, ainda que apareça de uma forma fetichizada” (p. 109). 

 Fruto também do desmonte dessa nova forma de acumulação encontraremos a 

aparição de  

formas de centralização do capital monetário de instituições financeiras, 
às vezes de origem bem antiga, mas que até então haviam 
permanecido em situação subalterna aos grandes bancos e grandes 
grupos. São os fundos de pensão, isto é, os grandes fundos de 
aposentadorias anglo-saxões e japoneses; os fundos mútuos, isto é, 
fundos comuns de aplicação e gestão de carteiras de títulos; bem como 
as companhias de seguros mais orientadas para os sistemas de seguro 
de vida e de aposentadoria complementar [...] Essas instituições 
financeiras não bancárias comandam massas financeiras tão elevadas, 

                                                 
12 O que seriam “as ações, as obrigações e os outros títulos de valor que não possuem valor em si 
mesmo. Representam apenas um título de propriedade, que dá direito a um rendimento” (KOSLOV apud 
NETTO; BRAZ, 2006, p. 232). “Os rentistas e os possuidores de capital fictício (ações, cotas de fundos 
de investimentos, títulos da dívida pública) extraem ganhos sobre valores freqüentemente imaginários – 
e só descobrem isso quando, nas crises do 'mercado financeiro', papéis que, à noite 'valiam X, na bela 
manhã seguinte passam a 'valer' -X, ou, literalmente, a não valer nada” (NETTO; BRAZ, 2006, p. 232) 
(grifos dos autores). 



que, perto delas, as dos grandes bancos são pequenas, quando não 
“nanicas”. São esses operadores financeiros, de tipo qualitativamente 
novo que têm sido, de longe, os principais beneficiários da “globalização 
financeira” (CHESNAIS, 1996, p. 291-292). 

 

 Os fundos de pensão passam a assumir funções creditícias do sistema bancário, 

passando a realizar empréstimos às empresas, competindo com os juros dos bancos: 

“elas dedicam-se a fazer crescer os rendimentos monetários que concentram em suas 

mãos, oriundos de contribuições patronais sobre o salário e poupança forçadas dos 

assalariados” (IAMAMOTO, 2007, p. 112). Associado a essas novas formas de 

acumulação, a autora ainda destaca o crescimento da dívida pública, sob o qual o 

capital financeiro também avança. Este é “formado por parte dos lucros dos 

empresários e do trabalho necessário de trabalhadores, que são apropriados pelo 

Estado sob a forma de impostos e taxas” (p. 113). E que,  

Sob o efeito de taxas de juros elevadas, superiores à inflação e ao 
crescimento do produto interno bruto, o endividamento dos governos 
cresce exponencialmente. O aumento da taxa de juros representa uma 
solução de partilha da mais-valia a favor da oligarquia financeira 
rentista, permitindo sua redistribuição social e geográfica (IAMAMOTO, 
2007, p. 117). 

 

 Sendo assim, o mercado financeiro nutre-se dos recursos do Estado, ditando 

normas de adequação por meio  

dos programas de ajustamento estrutural contra o desenvolvimento, 
imposto pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) e pelo Banco 
Mundial, aos países devedores. Eles impõe ao re-escalonamento dos 
empréstimos condicionados à aplicação de políticas econômicas 
favorecedoras da entrada de divisas necessárias ao pagamento da 
dívida (IAMAMOTO, 2007, p. 118) (grifos da autora). 

  

 Segundo Salvador e Boschetti (2006), o Brasil pagou mais de R$ 157 bilhões

 em juros da dívida no ano de 2005. Isso corresponde, a nada menos que quatro 

vezes o gasto da União com políticas de saúde no mesmo ano e dez vezes mais do 

que foi aplicado na política de assistência social. Para os autores, 

No capitalismo contemporâneo, particularmente no caso brasileiro, 
ocorre uma apropriação do Fundo Público da seguridade social, para 
valoração e acumulação do capital vinculado à dívida pública. Em outras 
palavras, parcelas consideráveis dos recursos da seguridade social 
acabam sendo desvirtuadas das suas finalidades e impedem maior 
investimento e ampliação de direitos (p. 54). 

 

 No nosso entendimento, estas são medidas voltadas à exportação de recursos 

dos trabalhadores em detrimento do desenvolvimento da produção nacional e de 

ampliação das políticas sociais que alargam o fosso histórico de dependência dos 



países periféricos aos países centrais, reproduzindo-se assim, as contradições que 

cada vez mais mantêm vivas as desigualdades sociais,  concentração de renda e os 

processos de pauperização.  

 Sustentamos no nosso estudo que mudanças significativas nos processos 

produtivos e de acumulação de riquezas estão diretamente relacionados com a esfera 

da política e da intervenção do Estado nessas últimas décadas. Como já mencionamos 

anteriormente, o argumento principal dos liberais para justificar a crise desencadeada a 

partir do final dos anos 1960 foi o modelo de intervenção do Estado, o chamado 

“Estado de Bem-Estar Social”13.  

 No atual estágio de correlação de forças, “o capitalismo contemporâneo 

particulariza-se pelo fato de, nele, o capital estar destruindo as regulamentações que 

lhe foram impostas como resultado das lutas do movimento operário e das camadas 

trabalhadoras” (NETTO; BRAZ, 2006, p. 225). Não somente no âmbito da produção, 

onde ocorreram mudanças voltadas para a intensificação da exploração da força de 

trabalho, mas também na esfera ideológica houve estratégias por parte do capital em 

diminuir e/ou anular o conflito de classes. Exemplos nítidos desse movimento vamos 

encontrar com a desmobilização dos sindicatos e a flexibilização dos direitos 

trabalhistas, no sentido de estabelecer o consenso na sociedade de que a proposta 

neoliberal era a única alternativa para superação da crise. 

 Esses pressupostos neoliberais, amplamente divulgados como a “saída” para a 

crise demandam um Estado que tenha como ideário econômico e político o princípio da 

economia de mercado, a regulação estatal mínima e a formação de uma cultura que 

deriva a liberdade política da liberdade econômica. O neoliberalismo implantou-se, de 

forma mais efetiva nos governo de Thatcher na Inglaterra (1979) e Reagan nos 

Estados Unidos (1980), sendo que na América Latina o processo já havia se iniciado no 

Chile, com Pinochet (1973) e Bolívia (1985), mas eram consideradas experiências 

isoladas14. 

                                                 
13  Para Pereira (2008), citando Mishra, nos apresenta que traço distintivo do “Welfare State” foi a 
questão do pleno emprego, fruto de um contrato social sustentado por princípios e diretrizes sócio-
econômicos keynesianos. Afirma a autora que para, de fato, ter existido o Estado de Bem-Estar Social 
eram necessárias “medidas capazes de modificar as forças do mercado e garantir aos cidadãos pelo 
menos três coisas: um mínimo de renda, independente de sua inserção no mercado de trabalho; 
segurança social contra contingências sociais, como doenças, velhice, abandono, desemprego; e oferta, 
sem distinção de classe e status, de serviços sociais básicos” (p. 38). 
14 Na América Latina, uma das estratégias adotadas ocorreu no que foi denominado de Consenso de 
Washignton. Foi a partir de uma reunião no ano de 1989 nos Estados Unidos ocorrida entre o governo 
norte-americado e funcionários do Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Mundial e o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), cujo objetivo era realizar uma avaliação das reformas 
econômicas empreendidas nos países da região. As conclusões desse evento é o que veio a ser 
denominado de Consenso de Washignton. Nesta reunião “ratificou-se a proposta neoliberal que o 



 Os eixos norteadores do neoliberalismo consistem na privatização, enquanto 

justificativa para pagamento da dívida externa; desregulamentação das atividades 

econômicas, principalmente na redução das tarifas para importações e à entrada de 

capital estrangeiro; reforma do Estado, voltada para investimentos no mercado em 

detrimento das políticas sociais; reestruturação produtiva; e política social voltada para 

focalização em detrimento da universalidade e trato da “questão social” a partir da sua 

refilantropização15.  

 A ideologia neoliberal  

Compreende uma concepção de homem (considerado atomisticamente 
como possessivo, competitivo e calculista), uma concepção de 
sociedade (tomada como um agregado fortuito, meio de o indivíduo 
realizar seus propósitos privados) fundada na idéia da natural e 
necessária desigualdade entre os homens e uma noção rasteira de 
liberdade (vista como função de liberdade de mercado) [...] Essa 
ideologia legitima precisamente o projeto do capital monopolista de 
romper com as restrições sociopolíticas que limitam a sua liberdade de 
movimento (NETTO; BRAZ, 2006, p. 227). 

 

 Nesta concepção, cabe ao Estado atender àquelas reivindicações que são 

aceitáveis para o capital e para o grupo dominante, em defesa do livre jogo do mercado 

de uma compreensão da pobreza como algo natural, sobre a qual o Estado não deve 

interferir (OLIVEIRA, 2008). 

 Podemos afirmar que nesse processo, não somente se destacam as 

transformações no processo produtivo e nas relações de trabalho, como também o 

capital, em âmbito global, se organiza de forma a manter e/ou criar instituições que 

venham a legitimar seus interesses. Conforme Netto e Braz (2006), 

A política conduzida por essas “elites orgânicas”16, notadamente a partir 

                                                                                                                                                             
governo norte-americano vinha insistentemente recomendando, por meio das referidas entidades, como 
condição para conceder cooperação financeira externa, bilateral ou multilateral” (BATISTA, 1994, p. 5). 
Atualmente já se debate a “Terceira Via”, que surge a partir de uma avaliação dos organismos 
multilaterais sobre os limites do neoliberalismo, mas também na negação da construção da antiga social-
democracia. Tal “caminho alternativo” prevê: “um Estado mais próximo do povo e a incorporação de 
necessidades e demandas, assim como sua participação nos processos de planejamento, 
monitoramente e avaliação de programas, facilitariam a realização e a consolidação das reformas [...] 
Essa nova forma de parceria procura também a harmonia e a concórdia entre os interesses públicos e 
privados sob movimentos mais sutis de ordenamento e condição de interesses sociais, em um processo 
de conformação social que tem como objetivo final a manutenção dos interesses do capital” (NEVES, 
2005, p. 74-75).   
15 A ênfase da refilantropização da questão social é analisada por Yasbeck (2004) enquanto uma das 
estratégias adotada pelos liberais que “entendem necessária a filantropia revisitadas, a ação 
humanitária, o dever moral de assistir aos pobres, desde que este não se transforme em direito ou em 
políticas públicas dirigidas à justiça e à igualdade” (p. 36), sendo que tal perspectiva embasou fortemente 
as propostas de programas sociais na década de 1990, a exemplo do  Programa Comunidade Solidária. 
Se, naquela década, essa era a concepção de enfrentamento a pobreza por parte do capital, hoje 
assistimos a outros processos que também desvinculam a luta de classes da origem da questão social. 
Tais perspectivas serão melhor aprofundadas no segundo capítulo.  
16 Aqui os autores fazem referência à concentração do poder econômico e político em empresários, 



dos anos setenta do último século, passou a operar-se também através 
de instituições, agências e entidades de caráter supranacional – como o 
Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e os organismos 
vinculados à Organização das Nações Unidas. Assim, além de seus 
dispositivos próprios, o grande capital vem instrumentalizando 
diretamente a ação desses órgãos para implementar as estratégias que 
lhe são adequadas. O poder de pressão dessas instituições sobre os 
Estados capitalistas mais débeis é enorme e lhes permite impor desde a 
orientação macroeconômica, freqüentemente direcionada aos 
chamados “ajustes estruturais”, até providências e medidas de menor 
abrangência. (p. 225). 

  

 Em nome da “modernização”, o argumento empregado pelas classes dirigentes 

latino-americanas era de que a crise econômica não tinha raízes externas, mas sim, 

que se devia a fatores internos, tanto no que confere às políticas nacionalistas quanto 

às autoritárias praticadas por seus governos. Conseqüentemente, tratava-se de uma 

reforma necessária no âmbito do Estado. “Passou-se simplesmente a admitir como 

premissa que o Estado não estaria mais em condições de exercer um atributo 

essencial de soberania, o de fazer política monetária e fiscal” (BATISTA, 1994, p. 11).  

 É necessário destacar que as propostas neoliberais ultrapassaram o âmbito da 

economia. Devido à constatação da acentuada pobreza presente nos países latino-

americanos, o Banco Mundial e o BID propuseram a não responsabilização do Estado 

em termos de políticas sociais. Nesse caso, a recomendação era a de descentralizar 

ao máximo o setor público: 

Por meio da municipalização dos recursos oficiais e pela mobilização 
das organizações não-governamentais [sendo] a única maneira de 
superar as burocracias nacionais, entendidas como obstáculo por 
excelência à modernidade (BATISTA, 1994, p. 15-16). 

 

 Foi com base nessas diretrizes que se implantou as medidas adotadas pelos 

governos após a promulgação da Constituição Federal de 1988. Conforme Bravo 

(2006),  

O processo constituinte e a promulgação da Constituição de 1988 
representou, no plano jurídico, a promessa de afirmação e extensão dos 
direitos sociais em nosso país frente à grave crise e às demandas de 
enfrentamento dos enormes índices de desigualdade. A Constituição 
Federal introduziu avanços que buscaram corrigir as históricas injustiças 
sociais acumuladas secularmente, incapaz de universalizar direitos, 
tendo em vista a longa tradição de privatizar a coisa pública pelas 
classes dominantes (p. 96-97) (grifos nossos). 
 

 Se por um lado, foi um amplo processo fruto das lutas sociais pela ampliação 

dos direitos, por outro, assistimos às dificuldades de implementação radical do 
                                                                                                                                                             
executivos, analistas, cientistas, entre outros que tomam decisões estratégias em nome do capital e que 
afeta a vida de milhões de seres humanos. 



conteúdo proposto pela “Constituição Cidadã” devido ao momento político e econômico 

que tinha como diretrizes a efetivação do neoliberalismo no Brasil. Vejamos, então, 

como os teóricos analisam a implementação das políticas de seguridade social após a 

CF-88. 

 

 

 

1.2 A seguridade social na década de 1990 

  

 Para entendermos qual a função que as políticas sociais assumem 

contemporaneamente é preciso analisá-las sob o ponto de vista da articulação entre as 

esferas produção material e reprodução social. As políticas sociais só podem ser 

compreendidas historicamente a partir da intervenção do Estado no surgimento da 

“questão social” a partir do modo capitalista de produção, pois “a intervenção 

combinada do Estado, que articula as funções econômicas e as políticas sob o 

capitalismo monopolista, é também o locus da política social” (GRANEMANN, 2006, p. 

13).  

 Com o agravamento da “questão social”, em face das transformações que 

articulam a esfera da economia e da política, os Estados passaram a constituir, ao 

longo da história, políticas sociais para o enfrentamento da pobreza. Com a expansão 

dos direitos sociais, sistemas de proteção social foram se constituindo tanto nas 

economias centrais quanto periféricas voltadas para assegurar a reprodução da força 

de trabalho visando atender os momentos de queda de crescimento econômico e 

lucratividade dos capitais, que por sua vez, ocasiona a “expulsão” dos trabalhadores 

dos postos de trabalho, o que resulta na diminuição do acesso ao consumo devido ao 

empobrecimento das condições de vida da população. 

 Essas políticas sociais, responsáveis pela reprodução da força de trabalho e 

pela manutenção viva da superpopulação relativa para o capital, historicamente se 

originaram a partir das contradições de classe, entre capital e trabalho: por um lado, na 

luta dos trabalhadores por melhores condições de vida e garantias frente às mudanças 

no mundo do trabalho, principalmente em decorrência dos períodos de desemprego; e 

por outro, pela necessidade do capital em determinados momentos em realizar certas 

“concessões” para amenizar os conflitos oriundos da expansão capitalista. 

 Concordamos com Mota (2006) quando a mesma afirma que: 

As políticas de proteção social, nas quais se incluem a saúde, a 



previdência e a assistência social, são consideradas produto histórico 
das lutas do trabalho, na medida em que respondem pelo atendimento 
de necessidades inspiradas em princípios e valores socializados pelos 
trabalhadores e reconhecidos pelo Estado e pelo patronato. Quaisquer 
que sejam seus objetos específicos de intervenção, saúde, previdência 
ou assistência social, o escopo da seguridade depende tanto do nível 
de socialização da política conquistado pelas classes trabalhadoras, 
como das estratégias do capital na incorporação das necessidades do 
trabalho (p. 40). 
 

Cabe destacar, então, o papel que o Estado assume enquanto instituição a 

serviço da reprodução das relações e da ideologia capitalista, porque “os mecanismos 

de regulação dessas instâncias reprodutivas são basicamente dadas pela intervenção 

estatal [...] isto posto, são as políticas econômicas e as políticas sociais os grandes 

mecanismos de regulação dessas instâncias” (NETTO, 1995, p.72).  

A ação estatal está condicionada à estruturação da correlação de forças 

existentes entre capital e trabalho e em determinado momento histórico. Ianni (1979) 

afirma que é baseado na forma como se estrutura materialmente a sociedade e suas 

forças sociais que surge a esfera da superestrutura, que se referem às instituições 

políticas e jurídicas que regulamentarão as relações sociais. A dimensão do Estado 

assume funções de reprodução do sistema capitalista, pois “para Marx, o Estado é, ao 

mesmo tempo, constituído e constituinte nas relações de dependência, alienação e 

antagonismo, que estão na essência das relações capitalistas de produção” (IANNI, 

1979, p. 36). 

Por tais razões é que desde os anos 1990 a política social, no Brasil, passa a ser 

focada para atendimento aos pobres, numa estratégia política para “lidar com os que 

não têm condições de ingressar no mercado de trabalho, e moldando o comportamento 

político, econômico e civil do exército industrial de reserva” (BEHRING, 2008, p. 157). 

Para Mota (2008) trata-se de uma reforma social e moral que busca “transformar o 

cidadão em sujeito de direitos num cidadão-consumidor; o trabalhador num 

empreendedor; o desempregado num cliente da assistência social; a classe 

trabalhadora em sócia dos grandes negócios e as comunidades em células do 

'desenvolvimento local', delas surgindo uma 'sociedade solidária e cooperativa'” (p. 31-

32). 

1.2.1 As políticas setoriais 

 

A política de assistência social instituída a partir da Lei Orgânica da Assistência 

Social – LOAS (Lei n.º 8742/93) junto com as políticas de saúde e previdência social 

compõem a Sistema de Seguridade Social brasileiro. No entanto, a sua promulgação e 



consolidação passaram e passam por momentos de tensionamento de interesses. Por 

um lado, o país vivia um intenso processo de redemocratização, mas por outro, o 

cenário político internacional já estava direcionado à efetivação das orientações 

neoliberais. Portanto, os organismos financeiros internacionais apontavam para a 

necessidade de  

Banir dos países periféricos a idéia de que a proteção social pode ser 
ancorada em um estatuto universal de seguridade e a política pública 
pode ser oferecida a toda a população. Não basta a esses organismos 
acabar com a possibilidade financeira do Estado desenvolver uma 
seguridade social universal, trata-se, também, de criar um ambiente 
ideológico que aponte para outro caminho, indicando as estratégias 
focalizadas e mercantilizadas como única alternativa ao combate à 
pobreza (MARANHÃO, 2004, p. 118) (grifos do autor).  

 

 Uma das medidas imediatamente adotadas após a CF-88 refere-se ao 

orçamento da Seguridade Social, quando o governo estipulou a separação do 

orçamento das três políticas, como se elas fossem independentes e não integradoras 

de um mesmo processo (SALVADOR; BOSCHETTI, 2006). 

 Ao se referir aos atuais processos do capital em busca de consolidar um projeto 

societário desde a última grande crise, Mota (1995) afirma que se busca constituir um 

determinado sujeito político: “o cidadão proprietário e consumidor, produto de uma 

sociedade que concebe a organização econômica e social a partir de um Estado 

mínimo e do mercado máximo”. Até então, isso nos parece consensual entre os críticos 

ao pensamento liberal. No entanto, ela nos apresenta um questionamento relevante:  

Dentro do pensamento liberal, a principal proposta do grande capital 
em relação à Seguridade, aí incluída a Previdência, a Saúde e a 
Assistência, é a defesa do princípio da universalização. Só que o 
princípio de universalização vem mediado por dois mecanismos: o 
mercado e a solidariedade entre classes, constituindo uma modalidade 
de associação entre mercantilização e assistencialização da 
Seguridade Social (p. 58-59). 

 

Portanto, uma afronta direta ao princípio de universalidade proposto para a 

Seguridade Social. O capital, pela necessidade de intensificar a mercantilização dos 

serviços sociais, passa a defender o princípio que todos tem a “liberdade” para comprar 

serviços privados de proteção social. A seguridade social enquanto direito social, de 

responsabilidade estatal, fruto das lutas e reivindicações dos trabalhadores perde seu 

conteúdo histórico, sai da pauta reivindicatória da classe trabalhadora, o que contribui 

para sua diluição e perda de direitos arduamente conquistados. Concomitante a essas 

ações, o capital destina às populações pobres o crescimento dos mecanismos de 

assistência, em detrimento às políticas infra-estruturais de modo a não afetar as 



condições necessárias para a sua reprodução. Em outras palavras: política social para 

pobres e serviços privados para aqueles que podem pagar. 

Os princípios norteadores da Seguridade Social: universalidade da cobertura, 

uniformidade e equivalência entre benefícios, seletividade e distributividade na 

prestação dos serviços, irredutibilidade do valor dos benefícios, diversidades das bases 

de financiamento e caráter democrático e descentralizado da administração/gestão 

deveriam ter provocado mudanças profundas na saúde, previdência e assistência 

social, no sentido de formar uma rede de proteção ampliada (BEHRING; BOSCHETTI, 

2006).  No entanto, essas três áreas sofreram os impactos das políticas privatistas. 

Para Couto (2006) foi a partir das medidas de enfoque neoliberal que “as 

políticas sociais retomam seu caráter liberal residual; a questão da garantia dos direitos 

volta a ser pensada na órbita dos direitos civis e políticos, deixando os sociais para a 

caridade da sociedade e para a ação focalizada do Estado” (p. 70). Sintetiza a autora: 

O projeto de Estado fundado nesse paradigma sustenta o retorno à 
ótica da sociedade civil para reconhecimento dos direitos, dando 
sustentação ao âmbito dos direitos individuais. Já no campo dos direitos 
sociais, retoma a lógica do mercado e da filantropia para o atendimento 
das demandas geradas por eles. Se o indivíduo tem dinheiro, deverá 
comprá-los no mercado, transitando, assim, da ótica do direito para a 
mercadoria. Se não possui condições de comprá-los, deverá acessá-los 
através da benevolência da sociedade, que retoma o papel de 
responsável por atender às demandas sociais. E deverá fazê-lo de 
forma a atender parcialmente suas demandas, retomando o conceito de 
não intervir de maneira a incidir no desejo do progresso, que é imanente 
da relação com o mercado. A regulação que pode e deve ser feita pelo 
Estado é, nesse caso, aquela que fornece as condições efetivas de 
pleno funcionamento do mercado (p. 72). 

 

 Se, por um lado assistimos na década de 1990 à implementação de diferentes 

programas de caráter focalizado no âmbito da assistência social, como o Plano de 

Combate à Fome e à Miséria pela Vida (1993) e ao Programa Comunidade Solidária 

(1995), a saúde e a previdência social também sofreram os impactos da contra-

reforma17 neoliberal. A forma de privatização na saúde e previdência foi associada à 

capacidade dos cidadãos de poderem pagar pelos serviços, via planos privados de 

saúde e fundos de pensão. A assistência passou por um visível processo de 

refilantropização na abordagem da questão social (YAZBEK, 2004). 

 Conforme Behring e Boschetti (2006) a assistência social 

É a política que mais vem sofrendo para se materializar como política 
pública e para superar algumas características históricas como: 

                                                 
17 Tese defendida por Behring (2003) de que o Brasil não vivenciou um processo de reformas no sentido 
da social-democracia, mas sim processos de modernização conservadora, sempre sob o controle das 
classes dominantes com o objetivo de manutenção de uma sociedade de classes.   



morosidade na sua regulamentação como direito (a LOAS só foi 
sancionada em 1993 e efetivada a partir de 1995); redução e 
residualidade na abrangência, visto que os serviços e programas 
atingem entre 15% e 25% da população que deveria ter acesso aos 
direitos; manutenção e mesmo reforço do caráter filantrópico, como 
forte presença de entidades privadas na condução de diversos serviços, 
sobretudo os dirigidos às pessoas idosas e com deficiência; e 
permanência de apelos e ações clientelistas e ênfase nos programas de 
transferência de renda, de caráter compensatório (p. 161-162). 

 

 No entanto, as avaliações de estudiosos da área caminham no sentido de que a 

assistência social, desde que foi instituída enquanto política pública, pouco tem 

impactado as realidades mais cruéis deste país. Na avaliação de Boschetti (2003), que 

se baseia em dados de 2000, afirma:  

A atuação do poder público federal na normatização da política de 
assistência social e, sobretudo na definição dos tipos e da abrangência 
das ações que devem materializar os direitos estabelecidos na Loas, foi 
absolutamente acanhada ante a drástica situação de miséria e 
desigualdade imperante no Brasil. As características estruturais da 
pobreza não sofreram alteração na última década, conforme se 
depreende dos dados do Censo de 2000, divulgados pelo IBGE em abril 
de 2001. Persistem enormes desigualdades de renda entre pobres e 
ricos e elevada concentração da riqueza nas mãos de uma parcela 
mínima da população: os 20% mais pobres ficam com apenas 2,5% da 
riqueza produzida, enquanto os 20% mais ricos ficam com 63,4%; a 
média de rendimento dos 10% mais ricos é cada vez maior que a dos 
40% mais pobres (p. 112-113) (grifos nossos).  

 

 Os dados mais recentes sobre concentração de renda têm mostrado o 

agravamento das desigualdades sociais na realidade brasileira. Pochmann (2008), 

atual presidente do Instituto de Pesquisas Aplicadas (IPEA), divulgou no ano passado 

que os 10% mais ricos do Brasil detém 75,4% de todas as riquezas do país18.   

 Por tais razões, Boschetti (2003) afirma que a assistência passou por um 

processo de originalidade no campo jurídico desde sua promulgação, uma vez que 

instituiu legalmente princípios e diretrizes inéditos; mas conservadorismo também, 

porque as inovações convivem com princípios seculares, como a inaptidão ao trabalho, 

assim como as ações foram mais favoráveis à preservação da situação de 

desigualdades sociais historicamente existentes no país. 

 A partir da constituição da Política Nacional da Assistência Social – PNAS/2004 

e da Norma Operacional Básica – NOB/SUAS/2005 podemos afirmar que houve 

avanços em termos de constituição de um Sistema Único da Assistência Social (SUAS) 

no sentido de buscar efetivar a assistência social como política pública, assegurar 

                                                 
18 Informações obtidas no site www.ipea.gov.br, acesso em 26/03/2009. 



normas para controle e financiamento e promover uma gestão mais unificada das 

ações programáticas. Behring (2008) destaca ainda outros avanços no que cabe à 

assistência social, com o Estatuto do Idoso, a implementação da idade de 65 anos para 

acesso ao Benefício de Prestação Continuada (BPC), o Cadastro Único das famílias 

em potencial para programas sociais e a instituição do Programa Bolsa Família (PBF), 

além da adesão dos municípios ao SUAS: dados de 2007 revelam que 92,7% dos 

municípios brasileiros já se incluem no SUAS, sendo que 25% em gestão inicial, 68% 

em gestão básica e 7% em gestão plena19. 

 Apesar dessas mudanças, há que se destacar o peso que os programas de 

transferência de renda (PRM) possuem frente à assistência social. Segundo dados 

referentes a 2007 apresentados por Behring (2008) a proporção investida nos PRM é 

praticamente dez vezes mais do que é alocado para os demais programas: 90,9% e 

9,1%, respectivamente. Ganha destaque o Programa Bolsa Família (PBF) 

implementado no Brasil desde 2004. Na avaliação da autora, o PBF é uma inovação 

parcial, pois  

Não é direito adquirido, a exemplo do BPC e da aposentadoria rural, 
ficando ao sabor da disposição política do governo; os critérios de 
acesso são focalizados, o que deixou em 2006, 57% dos domicílios 
brasileiros com renda per capita até ½ salário mínimo sem participação 
em nenhum programa de transferência de renda (p. 169). 

  

 Behring (2008) chama a atenção para que: o PNAS não se fundamenta na 

“questão social”, enquanto fruto das contradições entre capital e trabalho, mas sim na 

população em geral, o que pode levar “ao deslocamento em relação à questão do 

trabalho como dimensão fundante das relações sociais [...] que implica em condições 
                                                 
19 Responsabilidades a cada nível: 1) Gestão Inicial: Municiar e manter atualizadas as bases de dados 
dos subsistemas e aplicativos da REDE SUAS, componentes do Sistema Nacional de Informação; Inserir 
no Cadastro Único as famílias em situação de maior vulnerabilidade social e risco, conforme os critérios 
do Programa Bolsa Família; Preencher o plano de ação no sistema SUAS-WEB e apresentar o relatório 
de gestão como forma de prestação de contas; 2) Gestão Básica: além dos já descritos no item anterior, 
acrescenta-se: Participar da gestão do BPC, integrando-o à Política de Assistência Social do município, 
garantindo o acesso às informações sobre os seus beneficiários; Participar das ações regionais e 
estaduais, pactuadas no âmbito do SUAS, quando sua demanda, porte e condições de gestão o exigirem 
e justificarem, visando assegurar aos seus cidadãos o acesso aos serviços de média e/ou alta 
complexidade; Instituir plano de acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações de proteção 
social na rede própria e na rede prestadora de serviços, em articulação com o sistema estadual e de 
acordo com o sistema federal; Identificar e reconhecer, dentre todas as entidades inscritas no Conselho 
Municipal de Assistência Social, aquelas que atendem aos requisitos definidos por esta Norma; 3) 
Gestão Plena: além dos já mencionados, acrescenta-se: Ampliar o atendimento atual dos Centros de 
Referência Especializados de Assistência Social, voltados às situações de abuso, exploração e violência 
sexual a crianças e adolescentes para ações mais gerais de enfrentamento das situações de violação de 
direitos relativos ao nível de proteção social especial de média complexidade; Executar programas e/ou 
projetos de promoção de inclusão produtiva e promoção do desenvolvimento das famílias em situação 
de vulnerabilidade social; Implantar programas de capacitação de gestores, profissionais, conselheiros e 
prestadores de serviços; Prestar os serviços de proteção social especial; estabelecer pacto de resultados 
com a rede prestadora de serviços, com base em indicadores sociais comuns. (MDS, NOB/SUAS, 2005). 



determinadas de vida e de configurações de necessidades20” (p. 168).  

 Mota et al. (2006) complementam que “[...] poder-se-ia argumentar que a 

assistência estaria assumindo a condição de política estruturadora das demais 

políticas, como ocupação e renda, qualificação profissional, desemprego, dentre 

outras” (p. 170). Isto é o que estamos observando, empiricamente, no cotidiano das 

instituições de assistência social. Percebemos o discurso de que a assistência social é 

a política que vai desencadear o combate à pobreza e ao desemprego, por meio da 

adoção de programas de geração de trabalho e renda.  

 No entanto, dados a respeito da sobrevida dessas iniciativas demonstram que 

elas não se sustentam21 e ampliam o grau de informalidade dos vínculos 

empregatícios, o que não gera impactos na sociedade em termos de garantia efetiva de 

proteção social e de queda de desigualdades sociais. Conforme afirma Alencar (2008) 

Estas políticas de emprego restritas a uma atuação sobre o mercado de 
trabalho caracterizam-se mais pelo seu caráter compensatório e 
focalizado do que pelas suas reais possibilidades de criar empregos, 
dado que estão desvinculadas de um projeto de desenvolvimento 
econômico nacional, atuam particularmente sobre o mercado de 
trabalho e focando a sua intervenção sobre determinados segmentos 
sociais (p. 118). 
 

 Na política de saúde, apesar de grande avanço em termos de consolidação de 

um projeto universal através do Sistema Único de Saúde, atendendo juridicamente e 

em grande parte, as reivindicações do movimento sanitarista,  

as questões centrais sobre financiamento do novo sistema ficaram 
pouco definidas, não tendo sido estabelecido um percentual sobre os 
orçamentos dos quais se origina. Com relação aos medicamentos, há 
apenas uma alusão à competência do sistema de saúde para fiscalizar 
sua produção. A saúde do trabalhador não contemplou propostas como 
o direito do trabalhador recusar-se a trabalhar em locais 
comprovadamente insalubres, bem como de ter informações sobre 
toxidade dos produtos manipulados (BRAVO, 2006, p. 98). 

  

 Desta maneira, para o campo da saúde o “pacote” neoliberal estabeleceu: 

afastamento do princípio de integralidade, prioridade da assistência médico-hospitalar 

em detrimento das ações de prevenção, atendimento focalizado para as pessoas 

pobres, fortalecimento da privatização, estímulo ao seguro privado, descentralização 
                                                 
20 Abordaremos essa discussão após a análise dos dados, no capítulo 3. 
21 Em 2005, as  Micro e Pequenas Empresas foram responsáveis por mais de 65% da criação de postos 
de trabalho no Brasil. Conforme levantamento realizado pelo IBGE, ainda em 2005, as empresas de 
pequeno porte (de até 4 pessoas) são responsáveis por 83% do total de empresas cadastradas, e que, 
se somadas às empresas entre 5 a 19 pessoas esse número sobe para 96,9%. No entanto, mostra 
também que o maior número de empresas cadastradas hoje no mercado possui pouco tempo de 
existência (ARAÚJO, 2006). Sendo assim, “embora se dê destaque às experiências bem sucedidas, não 
se pode esconder que, no Brasil, aproximadamente 50% dos pequenos negócios fecham suas portas 
antes de completarem um ano de vida” (TAVARES, 2004, p. 111). 



dos serviços ao nível local, eliminação da vinculação da fonte com relação ao 

financiamento (BRAVO, 2006). 

 A previdência social obteve avanços significativos a partir da CF 88, dentre eles, 

Duarte (2003) destaca:  

i) instituição da equivalência e uniformidade dos planos de previdência 
entre trabalhadores urbanos e rurais, estendendo aos rurais os 
benefícios antes concedidos somente aos trabalhadores urbanos [...]; ii) 
piso de um salário mínimo para todos os beneficiários; iii) redução da 
idade em 5 anos para aposentadorias rurais; a mínima para homens aos 
60 anos e para as mulheres aos 55 anos; iv) garantia de irredutibilidade 
do valor dos benefícios (p. 128).  

 

 No entanto, a partir de suas reformas (1998 e 2003), também se volta para o 

estabelecimento de critérios que “focalizaram ainda mais os direitos na população 

contribuinte, e de baixa renda, restringindo direitos e diminuindo o valor de benefícios, 

provocando a permanência no mercado de trabalho e a não incorporação dos 

trabalhadores pobres inseridos em relações informais” (BEHRING; BOSCHETTI, 2006). 

 Sob a justificativa do governo federal em realizar uma reforma na previdência 

devido ao desequilíbrio financeiro do sistema (DUARTE, 2003), e à gestão de uma 

cultura política da crise que recicla as bases da constituição da hegemonia do grande 

capital (MOTA, 2005) é que foi proposta a Emenda Constitucional da Reforma da 

Previdência. Apesar de controvérsias a essa argumentação, de que a seguridade social 

não seria deficitária, mas sim superavitária22, o resultado foi a Emenda Constitucional 

n.º 20, de 15/12/1998. As principais alterações para os trabalhadores regidos pela 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e, portanto, submetidos ao Regime Geral da 

Previdência Social (RGPS) foram: 

A transformação do tempo de serviço necessário para aposentadoria em tempo 
de contribuição, respeitando o tempo mínimo de 30 anos par as mulheres e 35 
para os homens para aposentadoria integral; a instituição da idade mínima de 
48 anos para mulheres e de 53 anos para os homens para a aposentadoria 
proporcional; um acréscimo no tempo de contribuição para os atuais 

                                                 
22 Conforme dados apresentados por Denise Lobato Gentil (2007): “Os números demonstram que o 
sistema de seguridade social tem-se mostrado superavitário. A diferença positiva entre receita e despesa 
se elevou de R$ 27,3 bilhões em 2000 para R$ 72,2 bilhões em 2006. Mesmo depois da desvinculação 
de 20% das receitas de contribuições – conhecida como DRU – verifica-se um excedente de recursos 
que oscilou de R$ 12,4 bilhões, em 2001, para R$ 38,5 bilhões, em 2006. Conclui a autora: 1) o 
desequilíbrio orçamentário está no orçamento fiscal e não no orçamento da seguridade social ou no 
orçamento da Previdência Social; 2) a seguridade social não recebe recursos do orçamento fiscal, ao 
contrário, parte substancialmente elevada de seus recursos financia o orçamento fiscal; e, 3) não é a 
Previdência que causa problemas de instabilidade econômica e crise de confiança nos investidores, mas 
sim a política econômica que atinge a Previdência, a saúde pública e a assistência social, precarizando 
serviços essenciais à sobrevivência de ampla parcela da população” (p. 32-33). Inclusive Salvador 
(2006) destaca: o orçamento da Seguridade Social é “superavitário e suficiente não só para cobrir as 
despesas com os direitos já previstos, como para permitir sua ampliação. Se isso não ocorre, é porque o 
orçamento da seguridade social é parte da âncora de sustentação da política econômica, que suga 
recursos sociais para pagamento e amortização dos juros da dívida pública” (p. 34). 



segurados, de 40% sobre o tempo que lhes faltava para a aposentadoria 
proporcional, no dia 16/12/98 e acréscimo de 20% para a aposentadoria 
integral; estabelecimento de um teto nominal para os benefícios no valor de R$ 
1.200,00 e a desvinculação desse teto do valor do salário mínimo; os 
benefícios acidentários são igualados aos benefícios comuns da previdência, 
em valores e carências; fim das aposentadorias especiais, à exceção dos 
professores da educação infantil, do ensino fundamental e médio e as dos 
trabalhadores expostos a agentes nocivos à saúde (SALVADOR, 2005, p. 13-
14) (grifos do autor). 

  

 Como já não bastassem tais medidas de perda de direitos trabalhistas 

arduamente conquistados, ainda o Congresso Nacional instituiu a lei n.º 9.876 

(29/11/1999) que definiu novas regras para cálculos dos benefícios23, a partir do que 

passou a ser denominado de fator previdenciário: 

O fator previdenciário determina que o benefício de aposentadorias passe a ser 
calculado de acordo com o montante de contribuições realizadas pelo 
segurado, capitalizadas a uma taxa com percentual variável conforme o tempo 
de contribuição, a idade e a expectativa de gozo do benefício. Inicialmente se 
apura o salário médio de contribuição de julho de 1994 até a data da 
aposentadoria. De maneira gradual, o período de referência vai abranger toda 
a vida laboral do contribuinte e, conseqüentemente, deverá ocorrer uma perda 
real em relação ao critério anterior de cálculo (SALVADOR, 2005, p. 14) (grifos 
nossos). 

 

 Novamente, com base nos argumentos de déficit da Seguridade Social é que 

ocorre a reforma da previdência de 2003, mas com o foco voltado aos servidores 

públicos. A justificativa passou a ser a queda do número de contribuintes em relação 

aos beneficiários inativos, privilégios do sistema, seja pela incorporação à conta da 

Previdência de benefícios assistenciais não contributivos, seja especialmente, pela 

aposentadoria integral do servidor público (SILVA, 2007). O autor nos apresenta quais 

foram as principais mudanças ocorridas: 

Aposentadoria integral desde que cumpridos os requisitos de 10 anos na 
carreira, 20 anos de servidor público, 35 (homem) e 30 anos (mulher) de 
contribuição e 60/55 anos de idade; benefício calculado pela média das 
contribuições para os servidores que não cumprirem exigências para 
aposentadoria integral; [...] teto de R$ 2.400,00 para novos ingressantes no 
serviço público e trabalhadores da iniciativa privada; aposentadoria 
complementar por meio do fundo de pensão; extinção da aposentadoria 
proporcional para servidores que ingressaram até 1998; idade mínima de 55 
anos para mulher e 60 anos para o homem; pensões integrais até o valor de R$ 
1.058,00 e desconto mínimo de 30% sobre a parcela excedente; fim da 
paridade e correção dos benefícios pela inflação para servidores que não 
cumprirem requisitos para aposentadoria integral; paridade parcial para 
aposentadorias integrais com correção restrita ao salário-base; contribuição 
com 11% de inativos atuais e futuros sobre a parcela de benefícios superior a 
R$ 1.058,00; alíquota mínima de contribuição de 11% para União, estados e 
municípios (p. 212) (grifos nossos). 

 

                                                 
23 Uma vez que a EC n.º 20/98 havia retirado os critérios de cálculos dos benefícios de aposentadoria e 
remetidos a lei complementar (SALVADOR, 2005). 



 Sendo assim, passamos, desde os inícios dos anos 1990 por processos 

privatizantes e focalizadores que regulam a relação entre Estado e Sociedade em 

termos de garantias de direitos sociais. A seguridade social, enquanto sistema de 

proteção social, restringe o campo da política pública universal e conclama às 

necessidades ditadas pelo mercado em detrimento do trabalho, seja por meio da 

focalização da assistência social, mercadorização da saúde e previdência e através 

dos planos privados e fundos de pensão. Argumenta Mota (2008a): 

Arma-se a burguesia de instrumentos para esgarçar a histórica relação 
entre trabalho e proteção social, posto que a partir de então a tendência 
é ampliar as ações compensatórias ou de inserção, antes restritas 
àqueles impossibilitados de prover seu sustento e, ao mesmo tempo, 
impõe novas condicionlidades de acesso aos benefícios sociais e 
materiais nos casos de afastamento do trabalho por doenças, 
acidentes, invalidez e desemprego temporário, para não falar da perda 
de poder aquisitivo das aposentadorias e pensões por velhice, morte, 
invalidez e tempo de contribuição/idade. No caso da saúde, a despeito 
do estatuto universal, a realidade aponta para o acesso a serviços 
privados como parte dos benefícios ocupacionais oferecidos pelos 
empregadores e a expansão de planos de saúde populares, com oferta 
precária e restrita a serviços ambulatoriais de baixo custo operacional. 
(p. 137) (grifos da autora). 

  

 Concordamos com Mota (2007), quando a mesma afirma que “no Brasil a 

adoção da concepção de seguridade social não se traduziu na universalização da 

proteção social” (p. 141), pelas razões que elencamos: as características excludentes 

do mercado de trabalho, o grau de pauperização da população, o nível de 

concentração de renda e as fragilidades do processo de publicização das ações do 

Estado. Podemos até ponderar que no plano jurídico houve avanços exemplares, mas 

os processos e decisões políticas e econômicas não acompanharam as perspectivas 

progressistas do momento histórico. O que se processou foi um “pacote” de medidas 

contra-reformistas que atingiram duramente a Seguridade Social na América Latina, 

que era composto por:  

Política econômica regressiva, que favorece o capital financeiro em 
detrimento do capital produtivo, elevadas taxas de juros, aumento da 
carga tributária com maior tributação sobre os rendimentos oriundos do 
trabalho e do consumo e menos do capital, política fiscal conservadora 
que privilegia pagamento dos juros da dívida pública, determinados 
pelos acordos firmados com o Fundo Monetário Internacional. Essas 
medidas de ajuste fiscal têm implicações negativas para as políticas 
sociais de um modo em geral e para a seguridade social de modo mais 
específico, que passam a sofrer “reformas” com orientação liberal e 
reestruturam os modelos construídos na América Latina e Caribe até 
então (BOSCHETTI, 2008, p. 183-184). 

  

 Longe da configuração e do desenho assumido pela Seguridade Social até aqui 



analisada, não podemos esquecer que é o trabalho, suas condições (sob o capital) e 

relações (assalariado/alienado) que têm centralidade na constituição dos sistemas de 

seguridade social. Por isso mesmo, sustentamos a idéia de que as políticas de 

proteção social são referenciadas por princípios e valores da sociedade salarial (MOTA, 

2006, p. 41).24 

 Vejamos, então, como ocorreu historicamente essa relação entre seguridade 

social e trabalho para analisar quais são as atuais mediações adotadas pelo Estado e 

pelo capital para dar conta da “questão social”, principalmente no âmbito da assistência 

social que cada vez mais tem atendido os considerados trabalhadores pobres. 

 

 

1.3 Particularidades da relação entre Trabalho e Assistência Social na história 

brasileira 

 

 Buscaremos responder a essa reflexão dialogando com diferentes autores. 

Destacaremos as obras de Boschetti (2003 e 2006) na tentativa de buscar as origens 

da relação entre trabalho e assistência social que servirão de subsídio para as análises 

dos próximos capítulos.  

 Para compreender como a assistência social atende, ou não, aos “aptos” e 

“inaptos” ao trabalho, é necessário, inicialmente, conhecer como foram implementadas 

as medidas de Seguridade Social no Brasil. Numa tentativa de breve exposição, 

buscaremos elencar os principais acontecimentos históricos em termos da garantia dos 

direitos sociais no que tange à relação capital e trabalho. 

 De 1889 a 1923 foram promulgadas algumas leis que manifestavam 

preocupação com o trabalho infantil e protegia, assim como garantia o direito de 

sindicalização a algumas categorias de trabalhadores. Foi com a aprovação da Lei Eloy 

Chaves, em 1924, que passa a ser “reconhecida como o ponto de partida do sistema 

de previdência social” (BOSCHETTI, 2006, p. 12). A referida lei foi que criou as 

primeiras Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs). “Esta lei estabeleceu as bases 

sobre as quais foi construído o sistema previdenciário brasileiro: a lógica de seguro e a 

proteção do mundo do trabalho” (BOSCHETTI, 2006, p. 15). A lógica do seguro ainda 

muito voltada à garantia de renda para as futuras aposentadorias e pensões e ainda 
                                                 
24 Inclusive a autora explicita: “Em geral, os sistemas de proteção social são implementados através de 
ações assistenciais para aqueles impossibilitados de prover seu sustento por meio do trabalho, para 
cobertura de riscos do trabalho, nos casos de doenças, acidentes, invalidez e desemprego temporário e 
para a manutenção da renda do trabalho, seja por velhice, morte, suspensão definitiva ou temporária da 
atividade laboraliva (p. 41) (grifos da autora). 



bastante enraizado nas diretrizes mutualistas: 

Até 1930, não se verificava uma distinção nítida entre assistência social 
e previdência; pelo contrário, os termos “seguro” e “previdência” ainda 
nem eram utilizados nas legislações. Era, sobretudo, o espírito de uma 
proteção condicionada a uma contribuição prévia e vinculada ao critério 
de substituição de renda (pelo menos no que concernia às 
aposentadorias e pensões) que definia o modelo previdenciário 
(BOSCHETTI, 2006, p. 18). 

  

 A partir de 1930 é que “o Estado passou a intervir mais direta e regularmente na 

organização econômica e social, que emergiu uma tendência de definição de termos do 

modelo de proteção social” (BOSCHETTI, 2006, p. 18). É quando se distinguem 

“assistência” e “previdência”. O primeiro entendido no âmbito de benefícios e serviços, 

como assistência médica e diferentes auxílios e o segundo voltado exclusivamente 

para aposentadorias e pensões. No caso da política de saúde, esta não era 

considerada um direito nem dever público, pois restringia em 8% do total dos gastos 

orçamentários dos CAPs. É nesse período que diferentes regulamentações trabalhistas 

são efetivadas, mas “tais modificações nas relações de produção foram acompanhadas 

de profundas mudanças na área social, sem, contudo, alterar o princípio de base: a 

proteção social deveria, primeiro, resguardar o mundo do trabalho” (BOSCHETTI, 

2006, p. 20). 

 Essa lógica de assegurar a reprodução da força de trabalho é o que fundou a 

constituição do sistema de proteção social como estratégia do capital em manter viva e 

“apta” a população para trabalhar, ou seja, a grande massa de trabalhadores que 

estava se formando nos maiores centros urbanos motivados pelo processo de 

industrialização do país.  

 De igual modo, era necessário diminuir o tensionamento de classes oriundo das 

reivindicações dos trabalhadores por melhores condições de trabalho e de vida, dando 

respostas à “questão social” que surgia: “As respostas governamentais à questão 

social que emergiu no processo de industrialização se situam, igualmente, no objetivo 

de integração da classe trabalhadora ao sistema capitalista” (BOSCHETTI, 2006, p. 

71). E ainda: “a garantia dos direitos condicionados ao trabalho por meio da 

previdência social revelou-se uma resposta 'adequada' ao capitalismo, no sentido de 

que ela não colocava em questão a propriedade privada e, ao mesmo tempo, garantia 

a reprodução da força de trabalho” (BOSCHETTI, 2006, p. 77). 

 Assim, pode-se afirmar que a previdência social “foi, ao mesmo tempo, o 

resultado do processo de assalariamento provocado pela industrialização e a política 

que permitiu ao governo ter um capital fixo para impulsionar a indústria” (BOSCHETTI, 



2006, p. 80), mas também foi fruto das reivindicações dos trabalhadores que se 

organizavam nos sindicatos. 

 Observa-se que a prioridade do Estado era de assegurar as condições de 

trabalho e não a dos trabalhadores, numa lógica “de cobertura progressiva de certas 

categorias profissionais reconhecidas legalmente pelo Estado e consideradas 

necessárias para o desenvolvimento produtivo da época” (BOSCHETTI, 2006, p. 22). 

Aos “trabalhadores rurais e autônomos, os trabalhadores sazonais, os que se situavam 

no mercado informal e os desempregados não tinham direito a nenhum tipo de 

proteção social” (BOSCHETTI, 2006, p. 22). 

 Com a criação dos IAP (Institutos de Assistência e Previdência) ainda prevalecia 

a lógica do seguro contributivo e restrito às aposentadorias e pensões. Após a 

Constituição Federal de 1934 é que os IAPs passaram “a implementar alguns direitos 

designados como 'auxílios', com nítido caráter assistencial”  (BOSCHETTI, 2006, p. 

33). No ano de 1942 foi criada a Legião Brasileira de Assistência (LBA), “de natureza 

jurídica civil e sem fins lucrativos, essa instituição era ligada administrativamente ao 

Ministério da Justiça e ao Ministério das Relações Exteriores. Inicialmente, seu objetivo 

oficial era apoiar financeira e psicologicamente as famílias dos soldados que haviam se 

alistado na Segunda Guerra Mundial” (BOSCHETTI, 2006, p. 35), mas que também 

passou a assistir “as classes sociais mais desfavorecidas” (BOSCHETTI, 2006, p. 35), 

cujas ações eram desenvolvidas por voluntários, sem caráter técnico e sistemático. A 

LBA era financiada pelas contribuições da previdência: 

Tais elementos reforçam a tese da existência de uma histórica 
imbricação entre assistência social e previdência. As prestações 
previdenciárias foram financiadas por impostos desde a sua origem. Os 
auxílios assistenciais, independente de ser implementados pelas 
instituições previdenciárias ou pela LBA, eram financiados por 
contribuições sociais. Enfim, eram os trabalhadores que financiavam a 
assistência social e era, igualmente, o imposto geral pago por todos que 
financiava alguns benefícios previdenciários reservados aos 
trabalhadores (BOSCHETTI, 2006, p. 35). 

  

 Na Constituição Federal de 1946 foi instituída uma divisão entre aqueles 

trabalhadores que contribuíam para a previdência e que tinham assistência médica e 

auxílios previdenciários; e aos desempregados, era reservada a assistência social, mas 

sem caráter obrigatório, pois esta não era reconhecida como direito social.  

 A proposta baseada no Plano Beveridge que chega ao Brasil, oriunda das idéias 

de construção de Estado de Bem-Estar nos países centrais, é profundamente criticada 

pelos técnicos da área. Para Boschetti (2006), é quando a Previdência sairia do âmbito 

do seguro, para de fato constituir-se como Seguridade Social, o que fora rejeitado. Em 



que pese tais argumentos, a perspectiva contida no governo Dutra era de que 

seguridade social seria a ampliação médica aos trabalhadores segurados. Portanto 

O Brasil não incorporou o termo “seguridade social” nesse período nem 
generalizou a previdência social a todos os trabalhadores e, menos 
ainda, a toda a população. Também não rompeu o vínculo entre 
contribuição e benefícios. Não houve, portanto, nem generalização da 
cobertura ao conjunto da população (universalização), nem 
uniformização dos benefícios, nem unificação institucional 
(BOSCHETTI, 2006, p. 43). 

 

 No entanto, permaneciam desigualdades de benefícios entre as diferentes 

categorias de IAPs e CAPs, conforme a capacidade de pagamento de cada segmento 

e suas pautas reivindicatórias. Foi em 1960, quando criada a primeira Lei Orgânica de 

Previdência Social (LOPS), que os benefícios foram uniformizados. E um dado 

espantoso: na época, somente 23,1% da população economicamente ativa era 

assegurada, o que correspondia a apenas 7,4% da população. Por isso, o que vigorou 

foi a denominada “cidadania regulada” (SANTOS, 1987), pois o acesso aos direitos 

sociais estava vinculado ao mercado formal de trabalho e à contribuição previdenciária. 

No período ditatorial, “a criação de um único instituto estatal inscrevia-se, assim, na 

estratégia que visava subordinar a política previdenciária ao controle do Estado e 

atribuir-lhe um caráter tecnocrático, desprovido de sentido político” (BOSCHETTI, 2006, 

p. 53).  

Entre a aprovação da LOPS em 1960 e o golpe militar em 1964, outros 
benefícios foram introduzidos: o salário-família, cujo montante 
correspondia a 5% do salário mínimo para cada filho menor de 18 anos, 
a gratificação natalina, conhecida como 13º salário, e o Funrural, que 
deveria garantir assistência social aos trabalhadores rurais, mas que sói 
foi implementado em 1971 (BOSCHETTI, 2006, p. 51). 

 

 Em seguida, a previdência assumiu status de ministério, com a criação do 

Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS). Os serviços de prevenção à 

saúde foram destinados ao Ministério da Saúde, enquanto os de assistência médica 

permaneciam no mesmo. A LBA passou a integrar o MPAS e “foi se consolidando como 

instituição vinculada e, ao mesmo tempo, paralela ao sistema previdenciário brasileiro” 

(BOSCHETTI, 2006, p. 52).  Surgiu a Fundação Nacional do Menor (FUNABEM) 

voltada para atividades assistenciais e punitivas a jovens e adolescentes autores de 

atos infracionais.  

A reunião de saúde (assistência médica e auxílio-doença), da 
previdência (aposentadorias, pensões e outros auxílios) e da 
assistência social (assistência social para pessoas pobres) em um 
mesmo ministério foi o primeiro esboço de um sistema de proteção 
social mais amplo, que acabou desembocando na seguridade social, tal 



como preconizado na Constituição de 1988 (BOSCHETTI, 2006, p. 55). 
 

 A partir de então, foi criado o Sistema Nacional de Previdência e Assistência 

Social (SINPAS), em 1977. Seu objetivo era formular e propor as políticas de 

previdência e assistência médica e farmacêutica e de assistência social, bem como 

supervisionar suas instituições. Para Boschetti (2006) 

Certos analistas consideram que a criação do Sinpas insere-se na 
tendência de universalização da proteção social brasileira e na adoção 
de um modelo de “seguridade social”. Nessa perspectiva, o que definiria 
o modelo seria a expansão do caráter assistencial dos benefícios 
previdenciários (sobretudo os auxílios) e a extensão da assistência 
médica aos não-contribuintes (p. 56). 

 

 Mas, a assistência social somente obteve a designação de política social em 

1985 quando passou a compor um plano nacional de desenvolvimento (I PND da Nova 

República) (BOSCHETTI, 2003). A base do financiamento dessas ações esteve desde 

1966 até 1988 calcada na contribuição dos trabalhadores e empregadores, uma vez 

que o Estado reduziu significativamente a sua participação. Aos trabalhadores rurais 

permaneceu a lógica assistencial e não previdenciária. Portanto, permaneceu a lógica 

de seguro em detrimento da seguridade social. Explica-nos Boschetti (2006): 

Entre os contribuintes, os segurados ativos (assalariados autônomos e 
individuais) participavam com 36% das receitas, e as empresas, com 
55,8% o que totalizava 91,8%. Desse total, 81% eram recolhidos na 
folha de salários, o que tornava o financiamento totalmente dependente 
das oscilações do mercado de trabalho e das taxas de emprego e 
ocupação. Não constitui nenhuma novidade, assim, afirmar que 
qualquer retração das atividades econômicas provoca diminuição da 
folha de salários e, conseqüentemente, redução da receita 
previdenciária. A flutuação da receita estava, assim, diretamente 
vinculada às elevadas taxas de desemprego, aos baixos salários e à 
existência de um amplo mercado informal (p. 59). 

  

 Em 1971 é instituído o Programa de Assistência aos Trabalhadores Rurais 

(Prorural) que possibilitou a inclusão desses trabalhadores ao sistema previdenciário-

assistencial. Seu financiamento ocorria com imposto de 2% sobre os produtos rurais, a 

ser pago pelas empresas que comercializavam tais produtos, e o repasse de 2,5% das 

contribuições dos empregados da área urbana. Para a autora: 

O modo de gestão dos recursos do Funrural é um claro exemplo de 
clientelismo político. Em cada Estado da federação, um escritório do 
Funrural se encarregava de inscrever os trabalhadores rurais no 
sistema para recebimento de benefícios (apenas aposentadoria, pensão 
e auxílio-funeral). Mas como as relações de trabalho no campo sempre 
foram marcadas pela informalidade, o reconhecimento legal do 
indivíduo como trabalhador não era automático: dependia de uma 
declaração do empregador e do reconhecimento ou concordância do 



responsável pelo Funrural em cada localidade, o qual, segundo a 
legislação, seria indicado pelo deputado mais votado em cada município 
(BOSCHETTI, 2006, p. 60). 

 

 Em 1977, o governo criou instituições específicas de assistência, saúde e 

previdência no âmbito do sistema. Nessa época, alguns serviços médicos foram 

disponibilizados aos não-contribuintes, mas “mantiveram critérios de seletividade, 

mérito e desigualdade” (BOSCHETTI, 2006, p. 62). Sendo assim, a política de saúde 

foi fortemente criticada, cujos debates demandavam mudanças no sentido da: 

Integração das ações dos três níveis do governo (federal, estadual e 
municipal), descentralização administrativa e desconcentração política 
nos processos de decisão. Antes mesmo do fim do regime militar, no 
período de 1975 a 1984, várias medidas foram tomadas nesse sentido: 
a instauração do Sistema Nacional de Saúde e do Programa de 
Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento (PIASS), em 1975; a 
implementação do Programa Nacional de Serviços de Base de Saúde 
(Prevsaúde), em 1980; a criação do Plano de Reorientação de 
Assistência à Saúde no âmbito da Previdência Social (Conasp), em 
1982; e, finalmente, o estabelecimento das Ações Integradas de Saúde 
(AIS), em 1984 (BOSCHETTI, 2006, p. 64). 

 

 Em termos de política previdenciária, houve, na mesma década, a extensão dos 

benefícios para categorias que não necessariamente tinham salário ou emprego 

estável, como é o caso dos trabalhadores rurais, das empregadas domésticas, 

jogadores de futebol, trabalhadores autônomos e garimpeiros. Foi somente a partir de 

1986, que surgiu o seguro-desemprego, momento em que os desempregados passam 

a receber alguma renda independente de contribuição. Em 1974 as pessoas acima de 

70 anos e de baixa renda começaram a receber a Renda Mensal Vitalícia (RMV)25, cujo 

valor era de meio salário mínimo. Para a autora,  

Essa proliferação híbrida de benefícios previdenciários e assistenciais 
se revelou quase como uma exigência de adaptação do sistema à 
estrutura socioeconômica brasileira. Em um país onde o exercício de 
uma profissão não é acompanhado, necessariamente, pela formalização 
das relações de trabalho, seria um despropósito condicionar o acesso a 
esses direitos à existência de uma carteira de trabalho assinada. O não-
estabelecimento de uma “sociedade salarial” no Brasil determinava 
limites estruturais à universalização da proteção social em sua lógica 
originária, ou seja, na lógica da garantia do direito social a partir da 
ocupação de um emprego com carteira de trabalho assinada 
(BOSCHETTI, 2006, p. 65). 

 

 Após a promulgação da Constituição Federal de 1988 e a instituição das 

                                                 
25 Que com a promulgação da LOAS, a RMV foi substituída pelo Benefício de Prestação Continuada 
(BPC), que tem como critério ser idoso acima de 65 anos e portador de deficiência inapto para o 
trabalho. O benefício é de um salário mínimo e o critério de acesso é o de renda: ¼ de salário mínimo 
per capita. 



políticas que compunham a Seguridade Social, Boschetti (2003) afirma que o sistema 

de Seguridade Social brasileiro sofreu influências tanto do modelo bismarckiano (na 

área da Previdência) quanto do modelo beveridgiano (na Saúde e Assistência Social). A 

característica do primeiro é que seus benefícios cobrem principalmente os 

trabalhadores contribuintes, em que “o acesso é condicionado a uma contribuição 

direta anterior e o montante das prestações é proporcional à contribuição efetuada” (p. 

62). Já o segundo “considerado como um modelo assistencial, ao contrário, os direitos 

devem ser universais, destinados a todos os cidadãos incondicionalmente ou 

submetidos à condições de recursos (testes de meios), mas garantindo mínimos 

sociais a todos em condições de necessidade” (p. 63). Pereira (1995) ressalta que na 

proposta do Relatório de Beveridge a assistência seria uma política que 

gradualmente se tornaria dispensável no sistema de proteção social, à medida que  

as políticas de emprego, de renda, de seguro social fossem se firmando 
e livrando os homens da incerteza econômico-social, agravada pelo 
processo de industrialização acelerado. Então, a Assistência só era 
necessária enquanto as políticas de emprego, de renda, etc., não 
estivessem firmadas, no momento em que elas se firmassem a 
Assistência seria gradualmente afastada (p. 37). 

 

 Em que pesem as considerações acerca da inexistência de uma sociedade 

especificamente salarial, foi com o pressuposto desta que as medidas de proteção 

social foram implementadas, no Brasil. Em seguida, observou-se que a concepção 

integradora de Seguridade Social ficou gravemente prejudicada porque a sua 

implementação foi setorializada, ou seja, para cada uma das políticas havia um 

ministério correspondente e independente (BOSCHETTI, 2003, p. 73), contribuindo, 

ainda mais, para a constituição de um fosso entre as políticas e impedindo a 

construção de uma proteção social universalizadora: 

a previdência e a assistência acabam se constituindo como unidade de 
contrários porque se mantém e se alimentam em um processo cuja 
dinâmica interna é marcada pela polarização. São campos onde uma 
provoca ausência da outra, mas ambas se atraem e se afastam enquanto 
dimensões de um mesmo fenômeno: a necessidade de constituir um 
campo de proteção social que responda às demandas criadas pela 
dinâmica excludente do capitalismo (BOSCHETTI, 2003, p. 77). 
 

 Nas propostas reformadoras da Seguridade Social pré – CF 88 a universalização 

e a eqüidade assumiam um caráter de discriminação positiva. Esta se efetivaria na 

cristalização entre aqueles com condições de contribuição e àqueles fora do mercado 

formal de trabalho. Aos primeiros eram assegurados benefícios previdenciários 

proporcionais à contribuição, cobrindo os possíveis “riscos sociais”. E aos segundos 

eram destinados benefícios com valores fixados e seriam oferecidos em situações 



específicas (BOSCHETTI, 2006). Portanto, para além da divisão entre “aptos” e 

“inaptos” ao trabalho, havia uma cisão entre os “aptos” ou “inaptos” à contribuição 

previdenciária. 

 A assistência social permaneceu com a divisão entre os trabalhadores capazes e 

os incapazes. Nas subcomissões para debater as propostas para a CF, Boschetti 

(2006) destaca que na da assistência social prevaleceu a participação de instituições 

ligadas à família, infância, idoso e pessoas portadoras de deficiência, ou seja, aos 

desamparados. A estes se destina o amparo, a habilitação e a garantia de uma renda 

mínima, pois sua situação não lhes permite trabalhar; mas àqueles que não se 

enquadram “o objetivo é outro: não assistir, mas promover a integração ao mercado de 

trabalho” (BOSCHETTI, 2003). 

O debate sobre a assistência social é, portanto, associado a essa 
categoria de “miseráveis”, ou seja, dos incapazes de assegurar a 
própria sobrevivência em função de sua condição sócio-econômica. O 
debate sobre os “direitos” é, ao contrário, associado ao exercício do 
trabalho, à capacidade de cada um assegurar sua sobrevivência, ou 
ainda, ao termo “cidadania”, indicando a perspectiva de que a 
assistência social não é direito de cidadania nem possui relação com o 
trabalho (BOSCHETTI, 2006, p. 148). 

 

  Sinalizando para uma perspectiva de manter a lógica de política seletiva é que a 

assistência se consolidou enquanto lei.  Tais afirmações vão de encontro ao que estava 

sendo proposto no Diário da Assembléia Nacional Constituinte: “A seguridade social é 

um risco de cobertura coletiva e não de caráter contratual e individual. O financiamento 

da seguridade social se faz direta e indiretamente por toda a coletividade brasileira” 

(BOSCHETTI, 2006, p. 152). Mas, após intensos debates, conseguiu-se avançar em 

termos da política de saúde – que se universalizou – mas os benefícios de substituição 

de renda (como auxílio-doença, as aposentadorias e pensões, o salário-família e o 

seguro-desemprego) ainda foram vinculados ao exercício do trabalho assalariado. 

Especificamente em relação à assistência social, esta foi organizada por dois pilares: 

O primeiro pilar assumiu a forma de ação complementar à previdência, 
pois garantia benefícios mensais de transferência de renda aos idosos 
com mais de 65 anos e às pessoas pobres portadoras de deficiência 
não abrangidos pela previdência. Tais benefícios se sustentavam no 
princípio de cidadania, no sentido de que não eram condicionados a 
uma prévia contribuição direta26. Por outro lado, eles eram 
condicionados a dois critérios: baixa renda e incapacidade para o 
trabalho. O segundo pilar da assistência social tinha o objetivo genérico 
de assegurar o bem-estar das populações mais desfavorecidas. Ele não 

                                                 
26 No entanto a autora destaca: “O preceito que origina o direito às prestações assistenciais está, de fato, 
baseado na intercessão de dois eixos: inaptidão para o trabalho e incapacidade de prover a própria 
subsistência” (p. 272). Ou seja, o direito é fundado por um não-direito (o direito à vida). 



definia nenhum tipo de benefício ou serviço especificamente, mas 
atribuía ao Estado o dever de garantir ajuda e proteção social às 
famílias pobres, às crianças e adolescentes, às pessoas idosas e aos 
portadores de deficiência (BOSCHETTI, 2006, p. 160-161). 

  

 Observa-se que permaneceu a lógica entre seguro e assistência (BOSCHETTI, 

2006). A justaposição entre previdência e assistência provoca uma dupla 

categorização: “é a obrigação do trabalho (assalariado ou não) que garante o direito 

aos benefícios previdenciários de cobertura de riscos sociais; e é a obrigação de se ter 

sérias razões que justifiquem o não exercício do trabalho que garante o direito às 

prestações assistenciais que asseguram transferência de renda” (BOSCHETTI, 2003, 

p. 68). Sendo assim, 

Ao longo dos anos, foi-se constituindo no Brasil um sistema que se 
fundamentava em duas filosofias. A primeira manteve o princípio do 
seguro social para as aposentadorias, pensões e auxílios pecuniários, 
enfim, para todos os benefícios previdenciários. Nessa lógica, eram os 
trabalhadores que constituíam a população segurada e protegida pela 
previdência. Mas, em um país onde a desigualdade econômica e social 
era gritante, a universalização e os princípios de igualdade se 
impunham. A segunda filosofia restringiu esses princípios à assistência 
médica, reconhecida como direito de cidadania. E a assistência social, 
ao contrário dos serviços de saúde, ficou limitada às camadas pobres da 
população, sendo direcionada, na maioria das vezes, para as pessoas 
tidas como inaptas para o trabalho: crianças, idosos e portadores de 
deficiência (BOSCHETTI, 2006, p. 68). 

 

 Para a autora a seguridade social constituiu-se em um modelo misto de proteção 

social. Explica a autora: 

O sistema de seguridade social implementado pela Constituição Federal 
de 1988 instituiu formalmente um complexo previdenciário-assistencial, 
isto é, fundado em duas lógicas de ação social – a assistência social e 
os seguros sociais. Tais lógicas sempre estiveram presentes na história 
da intervenção social do Estado brasileiro, fosse de modo paralelo, 
fosse de modo complementar entre si. Tendo de início implementado 
ações fundamentais predominantemente na lógica do seguro, o Estado 
social brasileiro evoluiu progressiva e lentamente em direção à 
associação entre essa lógica e a assistência, até introduzir esta última 
na ordem do direito e criar formalmente o conceito de seguridade social, 
consolidando, assim, um modelo misto de proteção social. O complexo 
previdenciário-assistencial não é propriamente uma inovação da 
Constituição Federal de 1988, uma vez que a ação pública já atuava na 
área da previdência e da assistência social. O que essa Constituição e 
as subseqüentes legislações de regulamentação fizeram de inovador 
foi, de fato, reconhecer legalmente a assistência social como direito, 
estabelecendo o dever estatal de sua execução, e atribuir funções 
específicas a cada uma dessas duas políticas (BOSCHETTI, 2006, p. 
262). 

  

 A autora ainda afirma que ao lado de tais características, outras emergem no 



complexo previdenciário-assistencial: o princípio da seletividade e focalização27. Na 

LOAS se exemplificaria entre a distinção entre “bons” e “maus” pobres, referindo-se 

àqueles que “anseiam” o trabalho àqueles que não; já na previdência, isso se evidencia 

quando a Lei Orgânica da Previdência de 1991 já anunciava critérios para concessão 

de salário-família o que foi estendido a outros benefícios posteriormente. 

 Para Mota (1995), a Assistência e a Previdência, que antes eram 

complementares, assumem agora uma unidade contraditória frente às transformações 

no mundo do trabalho. Nas palavras da autora: “a condição de reprodução do 

trabalhador coletivo é a própria base do processo de desvalorização do trabalho” (p. 

61). E acrescenta:  

[...] penso que na base da polêmica a Assistência está a nova 
configuração do mundo do trabalho, o esfacelamento do processo de 
formação das classes e a necessidade de se criar antagonismos no 
interior de uma classe que não é antagônica, que é a classe 
trabalhadora. A crise estaria sendo a formadora de uma hegemonia do 
grande capital e nos empurrando, de certa forma, a lutar pelo mal 
menor (p. 62). 

 

 Frente ao debate exposto por diferentes autores, podemos afirmar que o mundo 

do trabalho, sob o modo de produção capitalista determina e de certa forma, explica o 

atual significado das políticas sociais na mediação de conflitos entre Estado e 

sociedade. Ou seja, as transformações decorrentes dos processos de trabalho e da 

apropriação privada de seus bens se relacionam diretamente com a intervenção 

ideológica, política e econômica do Estado no trato da “questão social”.   

 Sendo assim, é o trabalho que mais determina a justaposição entre previdência 

e assistência, porque é o elemento comum que define a capacidade e possibilidade 

destas políticas de garantir o acesso aos direitos (BOSCHETTI, 2003). Afirma ainda a 

autora que “a assistência social é uma política em constante conflito com as formas de 

organização social do trabalho [e que] sempre se debateu para encontrar seu lugar e 

sua identidade ao lado da organização do trabalho” (p. 44). Até mesmo por que: 

Entendemos que, apesar da profunda transformação do valor da força 
de trabalho nas sociedades pré-industriais e nas sociedades 
capitalistas, a relação de atração e rejeição entre assistência e trabalho 
predominante no capitalismo, tem origem anterior à consolidação da 
sociedade de mercado, tendo sido mantida e mesmo aprofundada com 

                                                 
27 Boschetti (2003) define e diferencia os conceitos de “seletividade” e “focalização”. A primeira rege-se 
pela intenção de eleger, selecionar, optar, definir; não são estabelecidas estratégias para ampliar o 
acesso aos direitos sociais, esgota-se em si mesma e conforma-se com a redução e residualidade dos 
atendimentos. A segunda não pode ser entendida como sinônimo de seletividade; ela pode ser 
compatível com a universalização, pois busca diferenciar aquelas que necessitam de atenção especial 
para reduzir desigualdades; a focalização passa a ser negativa, quando associada à seletividade, 
restringe e reduz as ações a poucos e pequenos grupos, desconsiderando o direito de todos.  



o livre mercado, como elemento necessário à sua produção e 
reprodução. E isto porque o valor do trabalho como produtor de riqueza 
sobrepõe-se ao princípio de proteção social ao trabalho (BOSCHETTI, 
2003, p. 58). 

  

 Ao analisar as particularidades da política de assistência social brasileira, afirma 

Boschetti (2003) que o texto contido na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) 

estabelece uma distinção na aplicação do direito entre aqueles considerados capazes 

ou não para trabalhar. A assistência seria prestada para àqueles cuja situação não lhes 

permite trabalhar, como maternidade, infância, adolescência, velhice e deficiência. Já 

para os considerados aptos ao trabalho, a LOAS tem outro objetivo: “não assistir, mas 

promover a integração ao mercado de trabalho” (p. 46). 

 Na argumentação da autora, trabalho e assistência vivem uma contraditória 

relação entre tensão e atração:  

tensão porque aqueles que têm o dever de trabalhar, mesmo quando 
não conseguem trabalho, precisam da assistência, mas não têm direito 
a ela. O trabalho, assim, obsta a assistência social. E atração porque a 
ausência de um deles impele o indivíduo para o outro, mesmo que não 
possa, não deva, ou não tenha direito. Em uma sociedade em que o 
direito à assistência é limitado e restritivo [...] e o trabalho, embora 
reconhecido como direito, não é assegurado a todos, esta relação se 
torna excludente e provocadora de iniqüidades sociais (p. 47). 
 

 No entanto, é visível que tem aumentado cada vez mais o contingente de 

trabalhadores pobres que não conseguem acessar o sistema de proteção social, 

porque suas condições não lhes permitem contribuir para a seguridade social e não se 

“enquadram” nos critérios dos programas assistenciais, ou, quando “se incluem”, são 

alvo de ações paliativas que não geram impactos substanciais de mudanças na sua 

situação de pobreza. A atual configuração da Seguridade Social brasileira  

Deixa completamente descoberto a questão de como assegurar renda 
aos pobres economicamente ativos, ou seja, aqueles que estão em 
condições de trabalhar, mas que são rejeitados ou expulsos do sistema 
produtivo, ou que, mesmo desenvolvendo alguma atividade 
remunerada, esta não é suficiente para permitir que contribuam para o 
sistema de seguridade social (BOSCHETTI, 2003, p. 64-65). 

  

 Propostas como “aumento de postos de trabalho” e/ou “redução da jornada de 

trabalho”, que poderiam tencionar a luta de classes, não entram no alcance das 

análises teóricas e das intervenções dos profissionais, porque há este equívoco de 

leitura da realidade a partir de uma concepção de método: a reprodução se autonomiza 

da produção. Nesta perspectiva: 

A saída para a pobreza tende a ser vislumbrada exclusivamente 
através da construção de identidades coletivas, de novas formas de 



sociabilidade que dêem sustentação a uma moderna concepção de 
cidadania, mantida intocada a organização do mundo do trabalho. Tal 
politicismo resvala, no caso em questão, em um receituário para a 
alteração das políticas sociais assistenciais encurralado no ‘reformismo 
institucional’, de ‘viés técnico-burocrático’, traduzido em propostas de 
‘reforma administrativa’ como solução para as ações voltadas para o 
combate à pobreza (IAMAMOTO In MENEZES, 1993, P. 11). 

 

 Netto (1995) não nos faz esquecer de que a reprodução social é produção e a 

continuidade das três classes fundamentais: a burguesia, os trabalhadores e os 

proprietários fundiários. O que nos faz refletir sobre o lugar que a assistência ocupa na 

sociedade. Por mais que a assistência altere seu modo de gestão e normatização e 

busque se legitimar perante a sociedade como direito social28, ela ocupa o espaço da 

reprodução tão necessária para a manutenção viva da superpopulação relativa e 

também reproduz o sistema de classes advindos do modo de produção e distribuição 

de riquezas. A assistência nunca foi e tampouco será a política que impulsionará 

alterações estruturais que ameacem o sistema vigente. A exemplo disto podemos 

lembrar das ações de “promoção e integração ao mercado de trabalho”, em que sua 

maioria concentra-se no reforço ao trabalho informal e/ou formação de 

microempreendimentos, sem condições de sustentabilidade no mercado concorrencial.  

 Tal perspectiva permanece nas propostas do Banco Mundial para o combate à 

pobreza 

O pressuposto é de que o mercado tende a absorver a pobreza quando 
as condições favoráveis a seu desenvolvimento estão plenamente 
reunidas. Desde que a ordem social e a governabilidade estejam 
asseguradas, os Estados devem melhorar o capital humano dos pobres 
empregáveis a fim de permitir que se integrem na economia como 
trabalhadores e que sejam beneficiários do crescimento, enquanto que 
os pobres não empregáveis, e apenas estes, devam ser alvo das 
políticas de assistência social (MARANHÃO, 2004, p. 117) (grifos do 
autor).  

 

 Conforme discutimos ao longo da exposição, historicamente as políticas de 

proteção social no Brasil caminharam mais no sentido de proteger os trabalhadores 

contra os riscos ligados ao trabalho do que garantir uma padrão mínimo de proteção à 

toda a população29. Paralelo à constituição de um mercado formal de trabalho, houve 

uma grande massa de trabalhadores que ficou “fora” dos direitos trabalhistas, 

basicamente formados por “trabalhadores informais”:  

No Brasil, esse grupo [os pobres economicamente ativos em condições 

                                                 
28 Não estamos aqui negando os avanços na criação do Sistema Único da Assistência Social (SUAS), 
em 2004, mas debatendo o lugar que a assistência social ocupa no âmbito da reprodução social. 
29 Sobre esse debate consultar Boschetti (2006), p. 37. 



de trabalhar], somados àqueles que participam do “mercado informal” 
de trabalho, totaliza a metade (em torno de 51 milhões de pessoas) da 
população ocupada. O complexo previdenciário-assistencial assim 
organizado é injusto e provocador de desigualdades” (BOSCHETTI, 
2006, p. 266). 

 

 Como no Brasil não se consolidou com uma classe trabalhadora fortemente 

organizada ao ponto de tencionar para resultar na constituição de um Estado de Bem-

Estar e de pleno emprego, conforme os pressupostos keynesianos30 firmados nos 

países centrais após a Segunda Guerra, a conformação do mercado de trabalho 

brasileiro permitiu (e inclusive, necessitou) da coexistência do mercado formal-

informal31.  

 A existência desses dois campos fez Oliveira (1987) criticar a razão dualista de 

desenvolvimento e mostrar a todos que este era (e é) um movimento particular de 

constituição do capitalismo no Brasil. Esse modo particular, que permite a convivência 

de ambas os setores, é a explicação para os altos índices de ocupações informais 

historicamente consolidados no país. 

 Estamos percebendo que este “setor informal” que antes era considerado como 

a explicação para o “atraso” no desenvolvimento brasileiro, hoje é visto como 

“alternativa” de combate à pobreza: 

O “setor informal”, que até 1985 era considerado um problema pelos 
organismos internacionais, tornou-se subitamente uma “verdadeira” 
solução para o problema do desemprego. De problema, o “setor 
informal” passou a ser valorizado pelas políticas governamentais como 
uma forma de criar emprego e renda e como um mecanismo produtor 
de solidariedade [...] a LBA, instituição do governo destinada a oferecer 
assistência social, começou a executar vários programas de apoio ao 
“setor informal”. Desde 1986, ela passou a investir nas chamadas 
microempresas sociais, cujo objetivo era garantir recursos às pessoas 
de modo que elas possam manter a própria subsistência e também 
estimular entre indivíduos e  grupos o espírito cooperativo [...] O número 
de microempresas sociais criadas aumentou rapidamente: de 4.836 em 
1986 para 60.182 em 1987. Em 1988, esse número foi multiplicado por 
dois: 126.073 microempresas financiadas com recursos da assistência 
social ocupavam em torno de 260.000 pessoas segundo o relatório da 
LBA (BOSCHETTI, 2006, p. 86) (grifos nossos). 

  

 Complementamos as idéias da autora com as afirmações de Tavares (2004):  

O que antes era atrasado e não fazia parte da organização capitalista 
de produção, agora, em alguns casos, cumpre funções do trabalho 

                                                 
30 Conforme o pensamento keynesiano, “o Estado tem uma função-chave no desenvolvimento 
econômico por meio da ampliação de políticas sociais. Nesta perspectiva, o gasto público não é 
entendido como negativo e gerador de déficits, mas, ao contrário, integra uma política de 
desenvolvimento baseada na tese de que o gasto social tem a função de aumentar as demandas por 
bens e serviços de consumo, e pode gera pleno emprego” (BOSCHETTI, 2008, p. 174). 
31 Desenvolveremos melhor a argumentação no terceiro capítulo. 



coletivo. Ou em outras palavras, o que era problema, agora é solução. A 
coexistência do trabalho informal com o formal, sob mediações que 
ocorrem nas esferas da circulação e da produção, cumpre o papel de 
alcançar o objetivo capitalista (p. 21) 

 

 Podemos perceber que não é tão recente a proposta do “setor informal” como 

alternativa ao desemprego. O que ocorre é uma intensificação da proposta na década 

de 1990, “as iniciativas de apoio e de incentivo às pequenas unidades econômicas 

tornaram-se, a partir da década de 1990, uma das principais ações de enfrentamento 

do desemprego no Brasil” (ALENCAR, 2008, p. 117). Tais propostas vêm em conjunto 

com as iniciativas de implementação de programas de transferência de renda no 

âmbito da assistência social. Portanto,  

o processo de pauperização, em função das particularidades do 
capitalismo subordinado, se dá pelas alterações que provoca no do 
mundo do trabalho; são elas que dimensionam e alteram as demandas 
das políticas sociais de assistência. O aumento progressivo público [da 
assistência] não se desarticula no movimento da economia, porque é 
nesta esfera da vida social onde, fundamentalmente, se realiza a 
exclusão social e política (IAMAMOTO In MENEZES, 1993, p. 10). 
 

 Na década de 1970, observamos que a assistência social, por meio da LBA, 

realizava ações voltadas para o atendimento aos trabalhadores pobres. Ou seja, os 

“aptos” ao trabalho, que historicamente não compunha o público-alvo da assistência 

passam agora a serem titulares de benefício de transferência de renda. Portanto, não é 

novidade no âmbito da assistência social o atendimento a este segmento. A LOAS, o 

SUAS e a NOB/SUAS instituíram as formas de atendimento a essa população. A 

primeira prevê em seus objetivos “a promoção e a integração ao mercado de 

trabalho32” (p. 179) e os incluem nos “projetos de enfrentamento à pobreza” (p.189); no 

segundo inclui entre seus usuários “família e indivíduos [...] com inserção precária ou 

não inserção no mercado de trabalho formal e informal; estratégias e alternativas 

diferenciadas de sobrevivência que podem representar risco pessoal e social” (p. 33); e 

na terceira incluem na proteção social “a segurança social de renda [...] [que] é operada 

por meio da: concessão de bolsas-auxílios financeiros sob determinadas 

condicionalidades, com presença (ou não) de contrato de compromissos” (p. 90-91) e 

no que tange à concepção de benefício de transferência de renda:  

Programas que visam o repasse direto de recursos dos fundos de 
Assistência Social aos beneficiários, como forma de acesso à renda, 
visando o combate à fome, à pobreza e outras formas de privação de 

                                                 
32 Boschetti (2003) traça severa crítica a respeito das ações de promoção ao mercado de trabalho: “Em 
uma sociedade onde o trabalho é, na quase absoluta maioria das vezes, sinônimo de espoliação e 
expropriação, não é a inserção no 'mercado de trabalho' que vai assegurar a desejável redistribuição da 
riqueza socialmente produzidas (p. 275). 



direitos, que levem à situação de vulnerabilidade social, criando 
possibilidades de emancipação, o exercício da autonomia das famílias e 
indivíduos atendidos e o desenvolvimento local (MDS, 2005, p. 15). 

 

 No entanto, há de que se destacar uma diferença substancial entre as propostas 

históricas de proteção social – voltadas aos trabalhadores de carteira assinada – e às 

propostas atuais – a assistência aos trabalhadores pobres. Conforme afirma Boschetti 

(2006) ao citar Lautier (1991), “o desenvolvimento, ou o emprego, no discurso 

governamental, não são mais uma questão de política ou econômica; são 

simplesmente uma questão social” (p. 87). Concebendo o desemprego como algo 

inerente aos trabalhadores pobres e não como uma lógica do próprio sistema 

capitalista, é que a assistência social passa a ser chamada para o provimento dessas 

necessidades em detrimento de políticas estruturadores de uma proposta 

modernizadora para o país. 

 No argumento dos liberais, os direitos vinculados à sociedade salarial não 

garantem a cidadania plena. No entanto, ao invés de incluir o direito ao trabalho entre o 

rol dos direitos sociais, afirma-se que, como não foi (e não é) possível estabelecer uma 

sociedade salarial, se faz necessário “reivindicar uma nova relação entre Estado e 

Sociedade, fundada em uma nova concepção de cidadania” (BOSCHETTI, 2006, p. 

95): 

Aqui pode ser identificada também a resposta à mudança de orientação 
da ação estatal a partir dos anos 70, quando a referência dos direitos 
sociais deixou de ser o trabalho assalariado e passou a ser a “cidadania” 
[...] Desde essa época, a reivindicação de extensão dos direitos sociais 
à população excluída da previdência social (até então reservadas 
apenas aos trabalhadores assalariados) tinha como justificativa o “direito 
de cidadania”, e não o “direito do trabalho” (p. 90-91) (grifos nossos). 
 

 Em um contexto da redemocratização do país, “os direitos sociais passaram a 

ser reivindicados cada vez mais com base no pertencimento à comunidade nacional e 

não com base no direito ao trabalho” (BOSCHETTI, 2006, p. 92). Portanto, a cidadania 

proposta sob os limites da sociedade burguesa não permite a ampliação do direito ao 

trabalho. Inclusive, seguindo os argumentos de Boschetti (2006), concordamos com a 

autora quando a mesma afirma que a proteção social é indissociável do trabalho33. E 

                                                 
33

 Conforme Di Giovanni (apud MIOTO), “o exercício da proteção social se realiza historicamente através 
de três modalidades não excludentes entre si. A primeira – tradicional – calcada nos valores de 
solidariedade, fraternidade e caridade, desenvolvida pela família, pelas redes de vizinhança e através de 
práticas religiosas e dos mais diversos processos de ajuda mútua. A segunda modalidade concerne à 
proteção social exercida pela troca e acontece por meio do conjunto de práticas econômicas realizadas 
desde as relações face a face até a impessoalidade do mercado. Finalmente, a modalidade da 
autoridade refere-se à modalidade política de alocação de recursos e na qual o Estado tem o papel de 
gestor produtor e regulador da proteção” (2008, p. 134). Portanto, observamos a retomada de princípios 



afirma que “nenhum modelo de proteção social, mesmo aqueles que preconizam a 

instituição de programas nacionais e incondicionais de transferência de renda, podem 

ser pensado independentemente da criação e geração de emprego e renda” (p. 285). 

Mas, perguntamos: que tipo de trabalho se pretende alcançar? Pois, se for nos limites 

das propostas burguesas, diríamos que o trabalho precarizado34 é uma forma de 

geração de ocupação. E isso não basta para a superação da pobreza. 

 Em consonância com as propostas neoliberais, desde a década de 1990, o 

Estado brasileiro vem efetivando políticas de transferência de renda como forma de 

combate à pobreza em detrimento do direito ao trabalho. No próximo capítulo 

analisaremos como surgiram tais propostas e suas atuais configurações, 

principalmente apresentando as diferentes abordagens que mostram os avanços do 

Programa Bolsa Família e àquelas que a criticam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                             
de cooperação para ser empregada nas novas modalidades de proteção social, principalmente no 
âmbito da assistência social, retirando, por completo, a função do trabalho na constituição dos sistemas 
de proteção social após a consolidação do capitalismo. 
34  Conforme debatemos no primeiro 1º item deste capítulo. 



 

 

 

 

Capítulo 2 – POBREZA E OS PROGRAMAS  

DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA 

 

  

2.1 Origem dos Programas de Transferência de Renda 
 

 Conforme discutimos no capítulo anterior, desde 1970 o capital imprimiu uma 

reestruturação tanto no âmbito da produção quanto estipulou novas formas de 

reprodução, principalmente no que diz respeito à intervenção do Estado por meio de 

políticas sociais. Se, por um lado, houve a necessidade de ampliação da exploração da 

força de trabalho com o objetivo de geração de mais-valia; também assistimos ao 

aumento da pobreza e da concentração de renda, demandando novas formas de 

enfrentamento à pobreza por parte do Estado.  

Na abertura do século XXI, persistem as contradições fundantes da 
pauperização dos trabalhadores e, portanto, a reprodução das 
desigualdades sociais, mas novas situações surgem, assim como novos 
métodos de enfrentamento. Neste sentido, não apenas as situações que 
seriam designadas como configuradoras da questão social se alteram, 
como se altera a própria definição de questão social vis-à-vis as novas 
modalidades do seu enfrentamento. Pode-se, por exemplo, destacar as 
políticas compensatórias, dentre elas, os programas de renda mínima 
(MOTA, 2008, p. 41) 

 

 Neste contexto, se alarga a concepção de pobreza em que “o problema das 

desigualdades sai do âmbito da relação entre capital e trabalho – característica 

essencial da sociedade capitalista – para o âmbito exclusivo (interno) da classe 

trabalhadora e suas diferenças” (FILGUEIRAS; GONÇALVES, 2007, p. 143). 

 Ivo (2008) aponta as principais características das políticas sociais no final dos 

anos 80: (i) a vocação universalista de um sistema de proteção social mas dividido 

entre aqueles que podem pagar pelos serviços e os que usam a rede pública; (ii) o 

caráter redistributivo da ação pública, abrangendo para pessoas que não contribuíram 

para a previdência, como é o caso dos trabalhadores rurais; (iii) a ênfase às ações de 

combate à pobreza, a partir dos anos 2000, diferenciando as modalidades de 

assistência aos trabalhadores precarizados, trabalhadores inseridos no mercado de 



trabalho com baixa remuneração e aos indivíduos incapazes de trabalhar; (iv) a perda 

do caráter residual do sistema de assistência social, que passa a ser prioridade das 

ações oficiais, porém com objetivos focalizados e voltadas para a descentralização das 

ações; (v) uma reorientação da cidadania que, no plano econômico, passa a agir 

voltada para a integração dos pobres ao mercado, por meio dos programas de 

transferência de renda, com a uma passagem do sujeito do trabalho para o sujeito do 

consumo. 

 Nos moldes de continuidade e não de ruptura com as políticas sociais 

subordinadas à política econômica do governo Lula em relação à gestão de Fernando 

Henrique Cardoso (SIQUEIRA, 2007), há também a permanência da concepção 

hegemônica sobre as desigualdades sociais, as quais podem assim ser sintetizadas, 

conforme Filgueiras e Gonçalves (2007): 

� Transforma a pobreza em uma variável exógena aos mecanismos estruturais 

que reproduzem as desigualdades, bem como à estrutura e dinâmica do atual 

modelo de desenvolvimento capitalista, cuja explicação remete para o âmbito 

das famílias e indivíduos; 

� Há uma desigual distribuição de “capital humano”35 entre os indivíduos e 

famílias, cujo fenômeno da pobreza decorre, fundamentalmente, do maior ou 

menor acesso à educação e saúde. Portanto, a pobreza é explicada pela 

ausência de “capital humano” nos indivíduos e famílias. Estabelece-se uma 

relação direta entre baixa escolaridade e pobreza, havendo uma única 

alternativa: políticas focalizadas de transferência de renda, condicionada a 

ações e iniciativas das famílias voltadas à educação dos filhos e cuidados com a 

saúde; 

� A identificação das desigualdades se dá por meio das informações sobre os 

indivíduos e famílias sem relacioná-las com os rendimentos do capital36. 

Portanto, a distribuição pessoal/familiar da renda diz respeito às desigualdades 
                                                 
35 A idéia de capital humano apóia-se no conceito de “capacidades”, relacionado ao conjunto de bens que 
pode dominar para a expansão da sua liberdade em favor da responsabilidade individual (STEIN, 2008). 
Ou seja, um “culto” ao individualismo em detrimento da coletividade, própria à ideologia neoliberal. Cuja 
idéia de justiça social está baseada em que todo o cidadão deve receber uma compensação para 
permitir que todas as pessoas disponham das mesmas possibilidades de escolha e das mesmas 
ocasiões no curso de suas vidas (EUZÉBY, 2004). No entanto, sabemos que sob o sistema capitalista 
isto é inviável, porque a desigualdade é inerente para a reprodução do sistema e que as possibilidades 
de escolhas estão determinadas por essa condição. 
36 A respeito desta discussão, Salvador (2009) destaca que: “diversos estudos revelam que a carga 
tributária brasileira aumentou muito nos últimos anos. De fato, já é mais alta que a de muitos países 
desenvolvidos. Mas, ao contrário desses países, o Brasil tira a maior parte de sua receita de tributos 
indiretos e cumulativos, que oneram mais o trabalhador e a classe média. Na composição da receita 
tributária, mais da metade da carga provém de tributos que incidem sobre bens e serviços, enquanto a 
tributação sobre a renda não ultrapassa 25% do total” (p. 15). 



existentes entre os trabalhadores que passam a ser classificados como: muito 

pobres, pobres, não pobres e ricos, segundo os níveis de renda; 

� Os estudos sobre desigualdades no âmbito dos rendimentos do trabalho, à 

medida que restringem às disparidades salariais e de outros rendimentos do 

trabalho, excluem qualquer reforma que interfira na distribuição da propriedade 

fundiária, bem como a estrutura e o funcionamento do sistema financeiro; 

� As políticas sociais consideradas mais eficientes e equânimes são aquelas que 

atingem os indivíduos mais necessitados, ou seja, cumprem com o objetivo da 

focalização, que são identificados por linhas de pobreza que subestimam as 

necessidades mínimas de sobrevivência de uma família. Isso leva à redução do 

número real das famílias pobres. Em 2005, 57,3% da população tinha renda 

mensal per capita inferior a um salário mínimo, o que já configura uma situação 

de vulnerabilidade. Mas a focalização se reduz para ½ salário mínimo per capita 

o que dá 30,1% da população.  

 

 A partir dessa análise, podemos perceber que tanto a explicação para a pobreza 

quanto as respostas para o seu enfrentamento não ultrapassam os níveis mais 

imediatos, excluindo suas relações estruturais com o modelo de produção e 

apropriação da riqueza no capitalismo. Ao permanecer no nível da aparência, não se 

alteram as bases fundantes da desigualdade social e da reprodução da pobreza, do 

contrário, elas se perpetuam. 

 Aliada a esse tipo de crítica superficial às origens da pobreza, os autores ainda 

referem-se à interferência do Banco Mundial no Brasil nas últimas décadas, por meio 

de relatórios e documentos, ao estabelecerem essa concepção hegemônica no debate 

sobre as desigualdades e a pobreza.  Além da necessidade de adoção de políticas 

liberais para o crescimento das economias, “o estudo do Banco Mundial afirma a tese 

de que [...]: a pobreza seria um elemento determinante do baixo crescimento das 

economias latino-americanas” (p. 150). E que, portanto, haveria um círculo vicioso: “o 

baixo crescimento impediria a redução da pobreza e esta, por sua vez, seria um 

obstáculo a um crescimento sustentado mais elevado” (p. 150). E ainda: 

O estudo afirma que a razão mais geral que faria da pobreza um 
obstáculo para os países alcançarem um crescimento econômico mais 
vigoroso é o fato de os pobres não conseguirem (ou não poderem) 
participar adequadamente do mercado – seja como empregados (por 
causa da baixa qualificação, que implica desemprego e reduzidas 
remunerações), seja como empreendedores no mercado de bens e 
serviços (em virtude da inacessibilidade aos mecanismos de crédito e 
da baixa produtividade), ou mesmo como consumidores (por falta de 



renda). Em todas essas dimensões, a pobreza desestimularia e 
reduziria o potencial de investimento da economia, impedindo maiores 
taxas de crescimento (FILGUEIRAS; GONÇALVES, 2007, p. 151). 

 

 Desta forma, parece que a pobreza é um fenômeno contemporâneo, em que 

períodos históricos anteriores, desde o surgimento do capitalismo, isso não ocorria. 

Também percebe-se que permanece a lógica liberal, em que o indivíduo é que deve se 

adaptar às exigências do mercado e deve conseguir formas de inserção a partir de 

suas qualidades individuais. 

 A baixa escolaridade passa a ser o motivo principal que origina a pobreza nos 

países da América Latina. Novamente concordamos com Filgueiras e Gonçalves (2007) 

quando os mesmos criticam a concepção de que é a ausência de “capital humano” que 

faz permanecer a pobreza entre as famílias. Nas palavras dos autores:  

Esta [a pobreza] decorreria, fundamentalmente, do reduzido acúmulo de 
“capital humano” por parte dos pobres, especialmente pelo seu baixo 
nível de escolaridade. Estamos diante de um círculo vicioso: a baixa 
escolaridade produz os pobres e a pobreza; esta, por sua vez, impede 
um maior nível de escolaridade. Por meio desse raciocínio circular, que 
transforma uma correlação empiricamente observável – baixa 
escolaridade versus pobreza – em uma relação de causalidade, a 
estrutura e a natureza do modelo econômico existentes não tem 
importância para explicar a criação e reprodução das desigualdades 
sociais e da pobreza (p. 152) (grifos nossos). 

 

 Stein (2008) vai na mesma linha argumentativa quando afirma qual é a 

concepção de enfrentamento à pobreza que consubstancia a necessidade dos 

programas de transferência de renda: “partem da premissa de que uma das razões 

fundamentais da reprodução intergeracional da pobreza é a falta de inversão em capital 

humano nos âmbitos da educação, saúde e nutrição e, para tanto, é necessário 

prevenir os efeitos negativos das perdas e privações nos meios de subsistência” (p. 

199-200). 

 Partindo de tais pressupostos o Banco Mundial vêm traçando diretrizes para o 

combate a pobreza nos países periféricos. Conforme estudo de Stein (2008), mostra 

que diferentes programas de transferência de renda vem se constituindo como 

modalidade de política social entre os países da América Latina e Caribe a partir da 

década de 1990, seguindo a orientação e financiamento do Banco Mundial (BM) e do 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e cumprem os requisitos 

estabelecidos na Declaração dos Objetivos do Milênio.37  

                                                 
37 Conforme PNUD, a Declaração dos Objetivos do Milênio em 2000 resulta no compromisso assumido 
por governantes de 189 países com as Metas de Desenvolvimento do Milênio, a serem cumpridas até o 



 Esses programas buscam atender, prioritariamente, crianças e adolescentes 

com o intuito de garantir-lhes condições para o acesso à educação e à saúde. 

Boschetti (2008) nos apresenta quais são as principais características dos desses 

programas de transferência de renda:  

São todos categoriais, no sentido de serem focalizados em categorias 
(idosos, pessoas com deficiência, jovens, etc.) e/ou em situações vem 
específicas, ligadas à miséria absoluta e vulnerabilidade extrema. Nesse 
sentido são ex post e não ex antes, ou seja, possuem um caráter de 
minimização da situação já instalada e não de prevenção. São 
concedidos mediante diversas condicionalidades, além da comprovação 
da situação de miséria/ pobreza: idade, deficiência, moradia, 
participação em atividades sociais e comunitárias, disposição do 
beneficiário ou de sua família para trabalhar ou realizar atividades de 
inserção social. Seus valores são reduzidos, em geral bem abaixo do 
valor do salário mínimo, de modo que não asseguram a satisfação das 
necessidades básicas e impelem os usuários a buscar outras formas de 
rendimento. Alguns são incorporados à renda, criando um efeito 
perverso: se a soma do benefício e de outras formas de rendimento 
ultrapassar a renda per capita mínima exigida, o beneficiário é excluído. 
Nesses casos, acabam sendo uma armadilha de pobreza, pois impedem 
os beneficiários de melhorar sua renda e condição de vida. Todos 
independem de prévia contribuição direta à seguridade social, o que o 
diferenciam dos seguros sociais e os caracterizam como benefícios 
assistenciais (p. 192). 

 

 Portanto, diferentemente das políticas de caráter universal desenvolvidas na 

maioria dos países centrais no período do Estado de Bem-Estar Social38.Tais propostas 

privilegiam a focalização em consonância com as diretrizes neoliberais impostas pelo 

capital, por meio de suas instituições internacionais, nas últimas décadas.  

A política social focalizada de combate à pobreza nasce e se articula 
intimamente com as reformas liberais e tem por função compensar, de 
forma parcial e muito limitada, os estragos socioeconômicos promovidos 
pelo modelo liberal [...] trata-se de uma política social apoiada num 
conceito de pobreza restrito, que reduz o número real dos pobres, suas 
necessidades e o montante de recursos públicos a serem gastos. Ela 
procura adequar ao permanente ajuste fiscal a que se submetem os 
países periféricos, por exigência do FMI e do capital financeiro para 
garantir o pagamento das dívidas públicas [a juros exorbitantes...] 
(FILGUEIRAS; GONÇALVES, 2007, p. 155-156).  

  

                                                                                                                                                             
ano de 2015, e referem-se aos esforços mundiais para reduzir a pobreza, melhorar a saúde e promover 
a paz, os direitos humanos e a sustentabilidade ambiental. Também surge como conseqüência deste 
documento a definição de novas estratégias dos Organismos  Internacionais para financiamento, dentro 
as quais incluem o alívio da dívida externa dos países no enquadramento global da redução da pobreza. 
Porém, as medidas estão condicionadas à execução de programas integrados de redução da pobreza e 
de reformas econômicas (Stein, 2008) (grifos nossos). 
38 Para Filgueiras e Gonçalves (2007), o Estado de Bem-Estar Social foi resultado de um pacto entre as 
organizações políticas e sindicais dos trabalhadores e os capitalistas. “Tal pacto se sustentou, de um 
lado, na melhor distribuição da renda e dos ganhos de produtividade e, de outro, na aceitação da ordem 
do capital” (p. 154). 



 A política focalizada acaba por constituir uma estratificação social entre os 

próprios trabalhadores: miseráveis, mais pobres, pobres e privilegiados. Estes últimos, 

apresentados por Filgueiras e Gonçalves (2007) como aqueles que têm acesso à 

seguridade social incompleta e limitada: “trata-se de uma política social que desloca a 

disputa entre capital e trabalho, própria das sociedades capitalistas, para o âmbito 

interno da classe trabalhadora” (p. 156). As implicações políticas desse contexto só 

ampliam as dificuldades dos trabalhadores na tomada de consciência de classe e luta 

por garantia e ampliação dos direitos, à medida que fragmenta suas condições, 

colocando-os uns contra os outros na luta pelos benefícios sociais, e como se a 

pobreza fosse um problema de gestão de recursos públicos, sendo necessário focalizá-

los para que os torne mais eficientes. 

 No entanto, não somente nos países periféricos que as políticas de transferência 

de renda se instituíram. A respeito do debate internacional sobre as alternativas de 

proteção social desenvolvida por diferentes países, Faleiros (1997) afirma que se 

centraram-se em três movimentos históricos que podem assim ser resumidos:  

Os seguros, para aqueles que estão inseridos no mercado; o 
movimento do estabelecimento dos mínimos e, em terceiro lugar, o da 
garantia de alguns benefícios para grupos incapacitados para o 
trabalho. Esses movimentos, de forma diferenciada em cada país, 
tentaram contrapor ao socialismo uma intervenção do Estado como 
garantidor da reprodução social e do direito à vida (p. 14).  

 

 Conforme nos apresenta Euzéby (2004a), com exceção da Grécia, todos os 

países europeus dispõem hoje de uma renda mínima garantida ou de dispositivos 

regionais (Espanha), ou locais (Itália). E considera que a forma de enfrentamento à 

pobreza depende da articulação com os outros benefícios sociais. Em geral esses 

programas possuem como contrapartida exigida aos beneficiários a busca de emprego, 

disponibilidade para o trabalho ou aceitação de ofertas de emprego. Na avaliação do 

autor, 

Concebida inicialmente como assistência temporária e medida de 
urgência, a renda mínima garantida (RMG) desviou-se, em graus 
diversos, para medidas de acompanhamento social e profissional (ajuda 
para retorno ao emprego, estágios de formação, acesso a cuidados 
médicos e moradia...); e prova que a lógica da inserção aderiu à lógica 
da assistência (p. 41). 

 

 Boschetti (1997) ao colocar em debate a proposta da Renda Mínima de Inserção 

(RMI) implementada na França enquanto política de combate a pobreza, explica que a 

RMI tem sido objeto privilegiado de análises porque foi concebido não apenas como 

uma medida de assistência social, mas principalmente, como uma política de (re) 



inserção social e profissional. Argumenta a autora que “a relação entre trabalho, 

assistência e renda mínima surge, assim como um objeto privilegiado de análises para 

pensar o futuro dos sistemas de proteção social nos países capitalistas desenvolvidos” 

(p. 26). E defende que desta forma é que existe a possibilidade de não mais se 

constituir a identidade pela via de uma atividade de trabalho estável, mas sim via 

cidadania.  

 Scherer (1997) ao estabelecer sua crítica à proposta da RMI afirma que:  

O que pode acontecer com as RMI, se continuarem desconectadas dos 
processos econômicos, é tornarem-se uma política social de efeitos 
restringidos. Como nos lembra Bruno Théret, as RMI foram 
teoricamente criadas para autodestruirem-se graças à inserção de seus 
usuários no mercado de trabalho. E, se as RMI estão distantes de 
concretizar seus objetivos, podem resvalar para uma forma moderna de 
antiga Lei dos Pobres (p. 103). 

 

 Ainda para Branco (2004), “o RMI tem assim o estatuto de mínimo dos mínimos” 

(p. 64) (grifos do autor), referindo-se ao caso francês que, ao mesmo tempo 

universaliza as garantias sociais, no sentido da expansão do programa, não rompe com 

a visão focalista de atendimento a certos grupos sociais. Na experiência de Portugal, 

há uma continuidade da proposta do RMI, cujo “rendimento mínimo garantido visa 

assegurar aos indivíduos e seus agregados familiares, recursos que contribuam para a 

satisfação das suas necessidades mínimas e para o favorecimento de uma progressiva 

inserção social e profissional” (p. 67).  

 Portanto, as contrapartidas dos cidadãos que recebem esses benefícios 

geralmente se enquadram dentro das seguintes ações: aceitação de trabalho ou 

formação profissional, freqüência escolar, participação em ocupações temporárias que 

favoreçam a inserção no mercado de trabalho, ações destinadas a desenvolver a 

autonomia social do titular e dos familiares (BRANCO, 2004). A aceitação da 

obrigatoriedade de inserção no mercado de trabalho é condição sine qua non para o 

recebimento dos benefícios de transferência de renda. Aqui não menciona a qualidade 

e não parece oportunizar a possibilidade de escolha dos titulares beneficiários aos 

novos trabalhos. Ou seja, os trabalhadores deverão se submeter às condições muitas 

vezes precárias desses trabalhos para não correrem o risco de perder os benefícios.  

 Se esta forma de pensar está correta, qual seja, a de que a ausência de trabalho 

gera as situações de pauperização e que a “porta de saída” para os programas de 

transferência de renda é a via do trabalho, parece que estamos entrando numa espécie 

de “raciocínio circular”, conforme termos empregados anteriormente por Figueiras e 

Gonçalves, como se a existência de um excluiria o outro. 



 O que podemos perceber, a partir das novas configurações do mundo do 

trabalho com a reestruturação produtiva é que ambos se complementam à medida em 

que as condições precárias de acesso ao mundo do trabalho levam as pessoas a terem 

que recorrer aos programas assistenciais para garantir o sustento familiar. Que, por sua 

vez, acredita que as famílias se emanciparão à medida que conseguirem se inserir no 

mercado de trabalho, independente das condições de acesso. No entanto, dadas as 

atuais condições de trabalho e Seguridades Social precários, esses 

trabalhadores não estarão assegurados plenamente nem pela assistência e nem 

pelo trabalho, o que gera um “círculo vicioso” de reprodução das condições de 

pobreza, sem afetar as raízes mais profundas que determinam a pobreza na sociedade 

capitalista. 

 O estímulo e obrigação do retorno ao trabalho parecem prevalecer nas 

propostas dos programas de transferência de renda. Hoven (1997) ao discutir a política 

de renda mínina na Holanda, alerta que “muita atenção foi dada à garantia de um 

rendimento, enquanto foi deixada de lado a garantia do emprego [...] assim, constata-

se na política uma demasiada atenção ao direito a um rendimento, negligenciando o 

direito à participação social em geral e ao trabalho em particular” (p. 77-78).  

 Ou seja, o autor inclui outra dimensão no debate. O direito à renda permitirá ao 

cidadão “ter renda para consumir”, instituindo o cidadão-consumidor, como já apontado 

por Mota (2005) nas configurações atuais do capitalismo. No entanto, o direito ao 

trabalho, que raramente é debatido nas propostas de transferência de renda, nos 

parece ser a mediação possível, ainda que de uma forma hipotética, para incitar 

processos organizativos da classe trabalhadora na perspectiva de construção de 

outro projeto societário. 

 Porque senão, do nosso ponto de vista, as possibilidades do trabalhador em 

realizar mediações universais, humanas, que não somente através de uma relação de 

mercadoria, ficam cada vez mais escassas. Pois a tendência desses trabalhadores em 

se relacionar com a sociedade somente à base do consumo, na qual as relações, os 

serviços, entre outros, precisam, necessariamente, assumir uma condição de troca 

através “do que ganho com isso?”, eleva a esfera privada a patamares maiores e mais 

importantes do que a esfera pública. Esse parece ser o limiar, ou o ponto de conjunção, 

existente entre a proposta de articulação entre programa de transferência de renda e 

trabalho para o pensamento liberal.  

 Por um lado, permanecer o cidadão consumindo, mas sem perder de vista a 

possibilidade do trabalho para que não se torne dependente dos benefícios 



assistenciais e tendo que aceitar qualquer possibilidade de trabalho; por outro, o 

Estado financia o capital, à medida que possibilita à população condições de compra e 

da circulação de mercadorias e disponibiliza a força de trabalho em condições de ser 

empregada ou repelida para a produção.  

 Mantendo a superpopulação viva e ideologicamente coerente com as propostas 

neoliberais, o Estado, representando os interesses do capital, não necessita 

impulsionar reformas de cunho estrutural. A exemplo disto, Branco (2004a) destaca: “a 

alternância desemprego – programas ocupacionais/formação profissional – 

desemprego, como uma das trajetórias típicas dos titulares e beneficiários, revelam as 

dificuldades de uma (re)inserção econômica estável no mercado de trabalho, mesmo 

quando esta se orienta para o mercado social de emprego” (p. 94). 

 Apesar de tecer críticas e os limites que os programas de renda mínima de 

inserção, o autor atribui a ele a “alternativa” para a superação da pobreza, 

O programa de inserção é em tese, simultaneamente, a concretização 
do direito à inserção social traduzido na exigência de geração de 
oportunidades e disponibilização de recursos pela sociedade, e da 
responsabilização dos cidadãos no seu processo de reinserção social 
[...] garantir o direito à inserção social, e não apenas a garantia de 
rendimentos, abre novas perspectivas para o reconhecimento e 
concretização dos direitos sociais de cidadania (BRANCO, 2004a, p. 
98). 

 

 Mas questionamos: a que tipo de inserção? E o fato de haver “inserção” garante 

ao trabalhador melhoria nas condições de vida e proteção social no sentido de se 

emancipar dos benefícios assistenciais? Vejamos as particularidades brasileiras nessa 

discussão. 

 Os marcos iniciais de um sistema de proteção social no Brasil situa-se no 

período entre 1930 e 1943, quando ocorre a passagem do modelo de desenvolvimento 

agro-exportador para o modelo urbano-industrial (SILVA; YASBECK; GIOVANNI, 2008). 

O Estado passa a assumir a regulação de políticas como educação, saúde, 

previdência, habitação, saneamento, entre outras. A implementação de alguma medida 

relacionada aos “mínimos sociais” no âmbito do Estado, encontraremos inicialmente 

com a instituição do salário mínimo em 1934, numa tentativa de “garantir condições de 

alimentação, habitação, vestuário, cuidados médicos e educação para o trabalhador e 

sua família” (p. 33). 

 Posteriormente, os autores considerarão o Seguro-Desempego, instituído em 

1986 como outra forma de instituir mínimos sociais no âmbito do Sistema de Proteção 

Social, assim como o Abono Salarial. A partir da Constituição de 1988 ocorre um 



avanço quando se institui: (1) a elevação dos benefícios mínimos da Previdência 

Social, que foram equiparados ao salário mínimo; (2) a Previdência Social Rural e (3) a 

Renda Mensal Vitalícia39 (SILVA; YASBECK; GIOVANNI, 2008).   

 Já Sposati (1997) afirma que desde 1940 existiram formas de fixar o mínimo 

social no Brasil. É consenso, entre os autores, de que o salário mínimo foi a primeira 

regulação salarial promovida pelo Estado no sentido de estabelecer uma renda mínima. 

A segunda forma, de caráter complementar ao salário visava uma política de subsídios 

àqueles que vivessem em situações diferenciadas no sentido de estabelecer uma 

eqüidade social, a exemplo o salário-família, o auxílio às famílias monoparentais ou às 

famílias com doentes crônicos ou com portadores de deficiência.  

 Uma terceira forma que se compõe como regulação salarial é o salário mínimo 

substituto, o que é o caso do salário-desemprego, auxílio-doença, o salário ao portador 

de deficiência e ao idoso. Uma quarta forma de renda mínima diz respeito a uma 

política de subsídios ou incentivos para acesso a uma política social, tais como: salário 

sobressalente pelo tempo em que a família constrói sua casa, bolsa de estudos, entre 

outros. E por fim encontraremos, a partir da década de 1990, propostas de políticas de 

transferência de renda destinadas às famílias pobres com o objetivo de inseri-las no 

mundo do trabalho como proposta de enfrentamento à pobreza, semelhantes à 

concepção de RMI instituído nos países europeus, dadas as suas especificidades. 

 Conforme já afirmamos, as décadas de 1970 e 1980 são assinaladas por um 

momento em que o mundo do trabalho sofre profundas transformações. É quando o 

sistema capitalista passa por uma crise e institui novas modalidades de produção de 

forma a retomar seus patamares de lucratividade.  

 A incrementação tecnológica adotada nos processos de produção se mundializa, 

assim como a massa de desempregados, elevando os índices de desemprego e a 

precarização das condições de trabalho. Portanto, requisitando aos Estados-nações 

políticas sociais que “amenizem” o impacto dessas transformações para o cotidiano da 

vida dos trabalhadores, cujos “Programas de Transferência de Renda são destacados 

como possibilidades para o enfrentamento do desemprego e da pobreza” (SILVA; 

YASBECK; GIOVANNI, 2008, p. 41). Uma vez que nos parece consensual entre os 

teóricos da área social que “é inegável a centralidade que vêm adquirindo os 

Programas de Transferência de Renda como forma de enfrentamento de situações 

postas pelo processo de reestruturação capitalista caracterizadas pelo desemprego 

estrutural, precarização do trabalho e, conseqüentemente, da disseminação da 

                                                 
39 Que com a promulgação da LOAS passar a existir como Benefício de Prestação Continuada (BPC). 



pobreza” (PEREIRA; GUILHON; SOUSA, 2006, p. 138-139). 

 É quando discussões em torno de uma “renda mínima incondicional” passam a 

ser tema de debates entre os principais teóricos e políticos nesse período. Assim como 

entra na pauta das discussões e propostas as orientações do Banco Mundial para o 

combate à pobreza em consonância com as propostas do Consenso de Washington. 

 Para Sposati (1997),  

O debate sobre a aplicação de programas de garantia de renda mínima 
surgiu há cerca de dez anos num momento em que o modelo político de 
regulação social conhecido por Welfare State, ou Estado de Bem-Estar 
Social, entrou em crise. Assim, à primeira vista, o programa de renda 
mínima se apresentou como uma das alternativas neoliberais de 
desmanche da oferta de serviços sociais estatais próprios do modelo 
keynesiano. Sob tal perspectiva apareceu como uma política 
favorecedora do mercado, na medida em que se propunha processar a 
transferência de numerário à população para consumir serviços sociais 
privados. Nesse caso, se configurou como uma forma de estímulo ao 
consumo do mercado e desestímulo à demanda por serviços estatais (p. 
109). 

  

 Silva, Yasbeck e Giovanni (2008) definem Programas de Transferência de 

Renda como sendo “aqueles destinados a efetuar uma transferência monetária, 

independentemente de prévia contribuição, a famílias, pobres, assim consideradas a 

partir de um determinado corte de renda per capita familiar, predominantemente, no 

caso dos programas federais, de meio salário mínimo” (p. 130). 

 A primeira discussão no Brasil sobre os Programas de Transferência de Renda 

ocorre em 1975, quando da publicação de Antônio Maria da Silveira na Revista 

Brasileira de Economia de artigo sob o título de “Redistribuição de Renda”. Na proposta 

do autor continha o seguinte conteúdo:  

A economia brasileira, conforme estruturada, não atendia às 
necessidades de sobrevivência de todos, mesmo aqueles inseridos no 
mercado de trabalho, não se verificando uma relação adequada entre 
crescimento econômico e bem-estar. Nesse sentido, uma gradativa, 
mas efetiva extinção da pobreza exigia uma intervenção governamental. 
Para isso, apresentou uma proposta fundamentada no Imposto de 
Renda Negativo, de autoria de Friedmann (1962) [...] seria uma 
transferência monetária proporcional à diferença entre um nível mínimo 
de inserção e a renda auferida pelo pobre, tomando por base um nível 
de subsistência como referência para fixação do nível de isenção 
(SILVA; YASBECK; GIOVANNI, 2008, p. 93) (grifos nossos).  

 

 Complementam os autores, ao definirem o que é o Imposto de Renda Negativo:   

Uma proposta que preconiza uma transferência monetária para 
trabalhadores que tenham uma renda anual abaixo de um patamar 
previamente fixado, sendo que os trabalhadores que apresentam um 
montante de renda acima do fixado deverão pagar imposto de renda. 
Significa que se trata de um programa destinado a trabalhadores que 



estejam auferindo alguma renda ao trabalho. Ademais, o montante 
transferido deverá ser o mínimo possível para não desestimular, 
segundo seus idealizadores que se orientam por uma perspectiva de 
caráter liberal, o indivíduo na busca de se inserir no mercado de 
trabalho (p. 93-94). 

 

 No Brasil, o debate em torno da renda mínima tem um marco importante, que 

ocorre no ano de 1991 quando o Projeto de Lei n.º 80 propondo a instituição do 

Programa de Garantia de Renda Mínima pelo Senador Eduardo Suplicy é aprovado no 

Senado Federal40.  

 É quando diferentes programas surgem nos âmbitos dos estados e municípios 

como pioneiras experiências no Brasil. Conforme estudos de Silva, Yasbeck e Giovanni 

(2008) o desenvolvimento de políticas e discussões acerca da renda mínima no país 

“vai da instituição de uma Renda Mínima, representada por um número elevado de 

programas de iniciativa de municípios, Estados e do Governo Federal, à 

implementação de um Programa que se propõe a unificar os Programas de 

Transferência de Renda dispersos nos três níveis de governo, denominado de Bolsa-

Família” (p. 17).  

 No ano de 1995 é o marco inicial da concretização desses programas, quando 

ocorrem iniciativas municipais e estaduais “associadas a exigências de contrapartida 

no campo da educação, da saúde e do trabalho” (SILVA; YASBECK; GIOVANNI, 2008, 

p. 54). Portanto,  

essa temática institui um debate, embora ainda muito restrito, que 
introduziu, definitivamente, na agenda pública brasileira, a possibilidade 
da implementação de Programas de Transferência de Renda, 
permitindo o surgimento de experiências pioneiras em Campinas, 
Brasília, Ribeirão Preto e Santos, seguindo-se de um conjunto de 
propostas em âmbito municipal e estadual, preconizando a transferência 
direta de auxílio financeiro como forma de complementação da renda de 
famílias pobres. Essas famílias seriam identificadas pela fixação de um 
determinado corte de renda, acrescido de outros critérios, em especial, 
a existência de crianças em idade escolar na família e residência desta, 
por um determinado tempo, no respectivo município (SILVA; YASBECK; 
GIOVANNI, 2008, p. 38). 

  

 Somente no ano de 1999, primeiro ano do segundo mandato do presidente 

Fernando Henrique Cardoso, é que foi incluído no Fundo Nacional de Assistência 

Social (FNAS), o Programa de Garantia de Renda Mínima (PGRM), criado pela Lei n.º 
                                                 
40 Conforme CARNEIRO (2006), ao fazer referências aos teóricos que têm debatido os programas de 
transferência de renda no Brasil desde a década de 1990, afirma que essa discussão foi marcada por 
três momentos: o primeiro é quando o trato da temática emerge com a autoria do projeto de Lei n.º 
80/1991; o segundo é inaugurado quando surge a idéia de articular transferência de renda com 
educação; e o terceiro ocorre quando da implementação de experiências pioneiras em Campinas (SP), 
Ribeirão Preto (SP) e Brasília (DF). 



9.533/97 e executado pelo MEC a partir de 1998. Pela primeira vez, desde a instituição 

do projeto de Lei n.º 80/91, ou seja, oito anos depois, é que surgiu um programa de 

âmbito federal. Este programa foi financiado pelo FNAS apenas nos anos de 1999 e 

2000.  

 Em 13 de fevereiro de 2001, a Medida Provisória n.º 2.140, transformada na Lei 

n.º 10.219 de 11 de abril de 2001, dá uma nova configuração ao programa, e passa a 

designá-lo de Programa Nacional de Renda Mínima Vinculada à Educação, 

repassando R$ 15,00 por criança de 6 a 14 anos em famílias com renda domiciliar per 

capita abaixo de meio salário mínimo até o limite de R$ 45,00 por família. Ficou mais 

conhecido como “Bolsa-Escola” a partir de 2001, quando passa a ser financiado pelo 

Fundo de Erradicação e Combate à Pobreza. Conforme Boschetti (2003), “embora 

financiado pelo FNAS durante dois anos, o bolsa-escola sempre foi gerido pelo MEC e 

suas diretrizes nunca foram submetidas ao Conselho Nacional de Assistência Social” 

(p. 90-91). 

 Além dessas medidas que inauguram as “bolsa individualizadas”, foram também 

criados no final do governo Fernando Henrique Cardoso, sem considerar o disposto da 

Loas: Auxílio-Gás (MP n.º 18, de 18/12/2001 e Decreto n.º 4.102, de 24/01/2002) gerido 

pelo Ministério de Minas e Energia, que transfere R$ 7,50 por mês, pagos 

bimestralmente a famílias com renda per capita inferior a meio salário mínimo; e o 

bolsa-alimentação (MP n.º 2.206, de 10/08/2001, Decreto n.º 3.934 de 20/09/2001 e 

Portaria GM/MS n.º 1.770, de 20/09/2001) do Ministério da Saúde, que transfere R$ 

15,00 mensalmente até o máximo de R$ 45,00 para gestantes, nutrizes e/ou crianças 

de 6 meses a 6 anos em risco nutricional (BOSCHETTI, 2003). 

 Há que se destacar, então, os cinco momentos que instituíram os Programas de 

Transferência de Renda no Brasil (SILVA; YASBECK; GIOVANNI, 2008):  

� 1º) aprovação no Senado Federal do PL n.º 80/1991, anteriormente citado, do 

senador Suplicy;  

� 2º) após Campanhas contra a fome no Brasil, Camargo, em artigos de jornais de 

grande circulação chama a atenção quando passa a defender uma proposta de 

Renda Mínima que contemple uma articulação entre renda familiar com a 

escolarização dos filhos, iniciando a perspectiva de ser a família beneficiária e 

não o indivíduo e a vinculação com a educação;  

� 3º) no ano de 1995, quando o debate sobre Programa de Transferência de 

Renda “sai do papel” e se torna experiência concreta em diferentes municípios e 

estados brasileiros;  



� 4º) em 2001, quando temos a transformação do Programa Nacional de Garantia 

de Renda Mínima em Programa Nacional de Renda Mínima vinculado à 

Educação, o Bolsa-Escola e a criação do Programa Bolsa-Alimentação41,entre 

outros e a expansão do Programas de Erradicação do Trabalho Infantil42 e do 

Benefício de Prestação Continuada43;  

� 5º) A partir do governo Lula que em 2003 sinaliza para as seguintes mudanças: 

prioridade no enfrentamento da pobreza e da fome no país, partindo do 

pressuposto de que as políticas sociais são importantes mecanismos de 

enfrentamento à pobreza, implantação de um programa de renda mínima que se 

inicia com um processo de unificação dos programas nacionais de transferência 

de renda, agora passando a se denominar Bolsa Família, elevação dos recursos 

orçamentários para a execução desse programa, sancionado pelo presidente em 

8/01/2004 a Lei da Renda Básica de Cidadania para se iniciar em 2005 

atendendo prioritariamente os mais pobres44. 

 

 Cabem ainda considerações sobre as experiências implantadas nos estados e 

municípios. No caso do Programa de Garantia de Renda Familiar Mínima na prefeitura 

de Campinas45 – SP,  as famílias tinha que freqüentar as atividades de grupo sócio-

educativo e as crianças a escola e o posto de saúde. Os objetivos do programa 

                                                 
41 Este programa foi criado em setembro de 2001 por uma iniciativa do Ministério da Saúde. Ele tinha 
como objetivo combater a mortalidade infantil em famílias com renda per capita mensal de 1⁄2 salário 
mínimo (R$ 130 em 2004). Assim como o Bolsa-Família, o valor do benefício era de R$ 15,00 por criança 
entre 0 e 6 anos ou mulher grávida até um máximo de R$ 45,00 (três crianças). Em termos de 
condicionalidade, a família se comprometeria a atualizar o cartão de vacinação para crianças entre 0 e 6 
anos, e a fazer visitas regulares ao posto de saúde para o pré-natal e enquanto estiver amamentando 
para as mães. Fonte: Soares et al., 2006. 
42 O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil foi criado em 1996.  Ele consiste na transferência de 
renda para as famílias com crianças entre 7 e 15 anos,  trabalhando ou em risco de trabalhar em 
atividades consideradas perigosas e prejudiciais à saúde das crianças, como em carvoarias, na 
plantação de cana-de-açúcar e do sisal. O programa também prevê o repasse de verbas para os 
municípios participantes para que ele amplie as atividades curriculares da escola com a Jornada 
Ampliada. Este último componente visa evitar que as crianças usem seu “tempo livre” para trabalhar. 
Municípios com alta incidência de trabalho infantil em atividades consideradas perigosas foram 
selecionados para começar o programa. O valor do benefício era de R$ 25,00 por criança nas áreas 
rurais e R$ 40,00 nas áreas urbanas. O programa é condicional e as famílias participantes se 
comprometem a não permitir que crianças menores de 16 anos trabalhem e que elas tenham pelo 
menos 75% de presença na escola. Fonte: Soares et al., 2006. 
43 Que constitui na garantia de 1 (um) salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de 
deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la 
provida por sua família, conforme a lei n.º 8,742, de 07/12/1993, que institui a Lei Orgânica da 
Assistência Social (LOAS). Dados atualizados de 2006 demonstram a ampliação desse benefício, em 
que 2007 atendeu a 2.477.485 pessoas, e em abril/2007 já contava com 2.530.022 atendidas. Fonte: 
Soares et al., 2006. 
44 Abordaremos considerações sobre esta lei a seguir. 
45  Caso o leitor desejar aprofundar os casos analisados pelos autores de implantação de Programas de 
Transferência de Renda no Distrito Federal, Ribeirão Preto/SP e Santos/SP favor consultar a bibliografia 
aqui trabalhada. 



voltavam-se para “melhorar o estado nutricional das crianças, oportunizar a 

permanência das crianças na escola, retirar as crianças das ruas, melhorar as 

condições gerais de vida das famílias e oportunizar maior integração familiar e 

participação comunitária” (SILVA, YASBECK, GIOVANNI, 2008, p. 57). No entanto, uma 

das principais dificuldades, senão a principal, era a automização dessas famílias para o 

desligamento do programa. Inclusive, em relatos das famílias os autores destacam 

“algumas preferiam ser encaminhadas a emprego em vez de receber dinheiro” (SILVA, 

YASBECK, GIOVANNI, 2008, p. 61).  

 Dificuldades apontadas pelos técnicos à época aqui merecem destaque porque 

parecem perdurar com o passar dos anos, sendo eles semelhantes às avaliações 

atuais do Bolsa Família, como: dificuldade de integração entre órgãos de política 

pública (como programas de qualificação e geração de renda para onde eram 

encaminhadas as famílias); escassez de equipamentos comunitários (sistema de 

saúde, creche) limitando o atendimento e a melhor inserção dos beneficiários numa 

rede social para atendimento das necessidades básicas; falta de acompanhamento 

sistemático das famílias desligadas como possibilidade de avaliação dos impactos do 

programa sobre as famílias beneficiadas.  

 Mas que em avaliação posterior, no ano de 2003, foi constatada a não-

emancipação econômica da maioria das famílias após o desligamento do Programa. E 

apontaram: “esses programas devem ser instituídos como direito universal dos que não 

possuem condições de sobrevivência no contexto atual de precarização da situação 

socioeconômica do país [...] há a necessidade de ações intersetoriais para 

enfrentamento da pobreza [...] quando esses programas, são considerados como 

direito, não devem exigir contrapartida por parte dos beneficiários” (SILVA, YASBECK, 

GIOVANNI, 2008, p. 71). 

 Em Campinas/SP ainda merece destaque que a “melhoria mais visível é na 

qualidade de vida, expressa pela melhoria nos gastos com alimentação, aquisição de 

material escolar, roupas, móveis e melhoria na habitação” (SILVA, YASBECK, 

GIOVANNI, 2008, p. 63). Ou seja, o programa possibilitou o acesso a bens de consumo 

imediato e mediato, mas não mencionam a participação em políticas sociais de 

proteção social que viessem a assegurar medidas de garantias futuras de permanência 

dessa chamada “qualidade de vida”.  

 Portanto, em relação às principais características dos novos programas sociais,  

A primeira é que destinam-se a crianças e/ou adolescentes de baixa 
renda que vivenciam alguma situação de “vulnerabilidade ou risco 
social”: violência e abuso sexual, trabalho infantil, cumprimento de 



medidas socioeducativas. Trata-se, assim, de programas “curativos”, no 
sentido de agir somente após a emergência da situação a que se 
destinam. O caráter preventivo é no caso do Peti e do Agente Jovem, 
cuja duração é de 2 anos. A segunda característica é que esses 
programas inauguram a “era das bolsas” individualizadas, segmentadas 
por faixa etária (PGRM – 6 a15 anos; Peti – 7 a 14 anos; Agente Jovem 
– 15 a 17 anos), focalizadas em situações de risco social e 
condicionadas a uma contrapartida de seus beneficiários, em geral sob a 
forma de prestação de serviços comunitários ou sociais e, sobretudo, 
desconsiderando as indicações da Loas de criação de benefícios 
eventuais e continuados. A seleção é feita, assim, baseada em critérios 
que elegem categorias vulneráveis e com baixa renda, o que os torna 
restritivos e residuais. A focalização, associada à seletividade, ao eleger 
por risco, aqueles já eleitos por renda e segmento, não contribui para 
reduzir as desigualdades; ao contrário, acaba fortalecendo maior 
exclusão dos acesso aos programas. Tal perspectiva torna a assistência 
uma política cada vez mais curativa, agindo pontualmente sobre os 
efeitos do problema, e limita sua potencialidade preventiva, com funções 
e natureza mais genéricas” (BOSCHETTI, 2003, p. 92-93).  

 

 Há que se destacar o caráter focalizador assumido pelos programas de 

transferência de renda tanto no Brasil quanto nas propostas européias e a necessidade 

de contrapartidas por parte dos beneficiários no cumprimento das condicionalidades 

impostas pelos programas. Sejam elas como obrigatoriedade de retorno ao trabalho, 

independente das condições ofertadas, e/ou efetivação de ações de caráter preventivo, 

como a obrigatoriedade à freqüência de políticas de saúde e educação, também 

independente da qualidade dos serviços.  

 O que importa são os números, as quantidades, em detrimento do fornecimento 

de melhores condições de vida para essa população. Como se isso estabelecesse o 

limite entre os “incluídos” e “excluídos”, categorias hoje profundamente criticadas que já 

não mais explicam a superação – ou não – da pobreza. “A política focalizada é de 

natureza mercantil. Concebe a redução da pobreza como um 'bom negócio' e 

transforma o cidadão portador de direitos e deveres sociais em um consumidor 

tutelado, por meio da transferência direta de renda” (FILGUEIRAS; GONÇALVES, 

2007, p. 156). 

 Cabe aqui mencionar ainda que: 

Estudos recentes têm apontado que onde tais programas são 
implantados houve a diminuição dos índices de violência, do trabalho 
infantil e o aumento significativo de crianças matriculadas, cursando o 
ensino fundamental. Por outro lado, outras pesquisas revelam que, após 
o desligamento de tais programas, as famílias se mostram incapazes de 
manter os mesmos padrões de qualidade de vida adquiridos, sem o 
repasse financeiro, bem como muitas das crianças e adolescentes 
beneficiados retornam ao trabalho, abandonando os estudos (FREIRE, 
2006, p. 231-232). 

 



 Uma tentativa de universalizar e não mais focar os programas de transferência 

de renda já estava, de certa forma, contida na proposta apresentada pelo senador 

Eduardo Suplicy em 1991. Ou seja, a defesa da “renda mínima incondicional”, o 

estabelecimento de que todo o cidadão, independente de sua condição teria direito a 

uma renda. Tal proposta ganhou notoriedade mundial e passou a ser defendida por 

teóricos de diferentes países, a partir da análise de diferentes realidades. É o que 

poderíamos chamar de “direito a renda” assumindo o lugar do “direito ao 

trabalho”, cujo elo integrador não mais se constituiria no trabalho, mas sim na 

cidadania. Conforme nos apresenta Branco (2004), ao referir-se ao sistema de 

proteção social português: 

Na vertente de reconhecimento de um direito social desvinculado da 
cidadania salarial, a política de rendimento mínimo garantido constitui o 
segundo marco histórico fundador de uma política de reconhecimento 
de direitos sociais, baseados na consideração de necessidades básicas 
e na condição de cidadania (p. 72). 

 

 Inclusive, um dos grandes pensadores críticos da atualidade, Luciano Vasapollo, 

que ao se referir as atuais questões que envolve o mundo do trabalho, afirma que elas 

ultrapassam as discussões apenas voltadas para o desemprego, envolvendo “uma 

série de problemas de caráter quantitativo e qualitativo, das novas formas de trabalho, 

do trabalho negado e do não-trabalho, formas, contudo, internas ao mesmo modo de 

produção capitalista” (2007, p. 162). Propõe o autor: 

A luta pela renda social para todos (as) e para o alargamento global dos 
direitos do trabalho e da cidadania pode constituir um verdadeiro 
momento de identidade e de organização unificante do novo movimento 
operário, desde os trabalhadores empregados, passando pelos 
desempregados e chegando até os trabalhadores precarizados e 
aposentados; isso leva a uma unidade na luta dos sujeitos do trabalho, 
do não-trabalho e do trabalho negado, em um grande projeto de 
transformação social radical [...] Se a luta pela renda social e pela 
defesa e ampliação dos direitos do trabalho é seguramente uma batalha 
hoje possível, devem ser, do mesmo modo, levadas em consideração 
as lutas pela redução da jornada de trabalho, pelos direitos sociais em 
geral e pelos direitos de uma nova cidadania, ligados a uma concepção 
mais ampla de Estado de bem-estar social; direitos esses que possuem 
uma função cultural fundamental à conquista da dignidade no trabalho, 
à medida que expressam os novos conflitos e a força de um novo 
movimento operário frente às formas dependentes ou falsamente 
“autônomas” do trabalho assalariado na atualidade (p. 165-166). 

 

 Lavinas (2007), caminhando no sentido da defesa de uma renda mínima 

incondicional, argumenta a favor do direito à segurança econômica, que seria 

radicalmente distinto do direito à renda. Nas palavras da autora:  

Estabelecer metas de redução da pobreza persistente e, por fim, elevar 



o valor médio do benefício, mantendo-o como uma transferência fiscal 
permanente, em lugar de insistir nas tais “portas de saída”. Imagina que 
a volatilidade da renda e do emprego e, sobretudo, a vulnerabilidade 
dos mais pobres estariam definitivamente solucionadas com um Bolsa 
Família revela uma compreensão para lá de equivocada do que é 
pobreza e como ela se produz. O Bolsa Família deve se transformar em 
um direito, estendido a todas as crianças, independentemente de sua 
classe social e nível de renda [...] em primeiro lugar, assegurar um 
direito, o direito à segurança socioeconômica dos mais pobres, para 
evitar o uso assistencialista dos benefícios [...] (p. 64-65). 

  

 A defesa da renda mínima incondicional como a “alavanca” para a luta pela 

ampliação dos direitos sociais pode ser ainda amplamente debatida, principalmente por 

levar em consideração que:  

Não exige um trabalho em troca (como no caso dos contratos de 
trabalho, o salário), não supõe incapacidade (como a aposentadoria por 
invalidez), não exige as contribuições prévias, como no caso dos 
seguros (próprios do sistemas comuns de aposentadoria), não obriga o 
indivíduo a demonstrar que está desempregado (como os seguros 
desemprego), ou “ser pobre” (como os programas focalizados) (IVO, 
2008, p. 182). 

 

 No entanto, o que observamos hoje é que o capital impõe um limite a essa 

“renda mínima”. Ela é condicionalizada e a perspectiva é a de que se for ampliada, 

universalizada, as pessoas não vão querer mais trabalhar, ficando na dependência do 

benefício. Sabemos que isso parte de uma concepção liberal e que pesquisas já 

realizada mostram o contrário, que as famílias que recebem o benefício buscam 

trabalho46.  

 No Brasil, foi instituída a Renda Básica de Cidadania (RBC), Lei n.º 10.835, de 

08 de janeiro de 2004, que garante a 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. 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. 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 
                                                 
46 Como pode ser observado em pesquisa realizada pelo governo de Pernambuco a respeito dos 
impactos do PBF no estado, na qual apresenta dados importantes a partir da coleta por amostragem que 
abrangeu as doze regiões de desenvolvimento, quais foram: Agreste Central, Agreste Meridional, Agreste 
Setentrional, Sertão Central, Sertão do Araripe, Sertão do Itaparica, Sertão do Moxotó, Sertão do Pajeú, 
Sertão do São Francisco, Mata Norte, Mata Sul e Região Metropolitana do Recife – RMR, abrangendo o 
total de 185 municípios. Fonte: Secretaria de Desenvolvimento social e Direitos Humanos/ Instituto de 
Pesquisas Aplicadas. Pesquisa de Impactos do Programa Bolsa Família no Estado de Pernambuco 
– Relatório Final. Recife: [s/e], 2008. 



orçamentárias. 

 Em agosto de 2006, a referida lei sofreu alterações, principalmente ao instituir o 

Fundo Brasil de Cidadania, o conselho deliberativo desse fundo e as fontes de 

financiamento47 para a execução da lei.  

 A pesar de incluir o RBC no rol da Seguridade Social, estipula uma nova fonte e 

gestão dos recursos, desvinculados da política de assistência social. Ainda não 

identificamos estudos sobre essas mudanças, mas de início podemos destacar que, 

apesar de se constituir como “incondicional”, a lei já nasce com uma focalização, o que 

vai resultar no atual Bolsa Família. A lei também inclui “mínimos”, sem estipulá-los, 

claramente, e ainda na dependência das disponibilidades orçamentárias. Ou seja, 

apesar de instituída a lei, não há precisão na definição daquilo que a própria lei se 

dispõe. As implicações disto centram-se, essencialmente, na futura manipulação dos 

governantes quanto ao que entendem como necessário a ser implementado. É a forma 

limitada de abertura para propostas mais universais que o capital tem condições de 

proporcionar aos trabalhadores. 

 Boschetti (1997) afirma que, apesar das experiências de renda mínima 

instaurados no país nos últimos anos, estas ações “estão longe de a caracterizar um 

germe de política de renda incondicional” (p. 24). Para os autores Silva, Yasbeck, e 

Giovanni (2008), que concordam com a referida proposta, afirmam: “trata-se de um 

benefício inconcidicional, portanto, independente da renda e de trabalho, destinado a 

todos, mas devendo ser implementado gradualmente, iniciando-se pelos mais pobres” 

(p. 17). Há de considerar que avanços no sentido de ampliar o rol de atendimento 

assistencial para não somente aos “inaptos” ao trabalho, mas verifica-se que os 

pressupostos da focalização permanecem enraizados, limitando as possibilidade de 

ampliação da proteção social a todos os trabalhadores. 

 Faleiros (1997) estabelece uma crítica à proposta de Suplicy: “O programa do 

                                                 
47 Constituem recursos do Cidadania, além das dotações  consignadas no Orçamento Geral da União a 
que se refere o art. 9º:  I – 10% (dez por cento) da participação acionária da União nas empresas 
públicas e sociedades de economia mista, inclusive instituições financeiras; II – 50% (cinqüenta por 
cento) dos recursos recebidos em moeda corrente,  títulos e créditos, inclusive decorrentes de acordos 
específicos, no âmbito do Programa Nacional de Desestatização; III – 50% (cinqüenta por cento) dos 
recursos oriundos da concessão de serviço público e de obra pública, bem como da permissão ou 
autorização para a prestação de serviço público; IV – 50% (cinqüenta por cento) dos recursos oriundos 
da autorização ou concessão das atividades previstas no § 1o do art. 176 da Constituição Federal; V – 
50% (cinqüenta por cento) dos recursos oriundos da contratação, com empresas estatais ou privadas, da 
realização das atividades previstas nos incisos I a IV do art. 177 da Constituição Federal; VI – 50% 
(cinqüenta por cento) da renda oriunda dos imóveis pertencentes à União; VII – outros bens, direitos ou 
ativos da União, bem como créditos, transferências e repasses que lhe sejam conferidos; VIII – 
rendimentos de qualquer natureza, auferidos como remuneração, decorrentes da aplicação do 
patrimônio do Cidadania; IX – doações, contribuições em dinheiro, valores, bens móveis e imóveis que 
venha a receber. 



senador Eduardo Suplicy propõe uma renda para quem trabalha e para quem não 

trabalha, não distinguindo os capacitados dos não capacitados. A principal crítica que 

se faz ao seu programa é de que é um estímulo aos baixos salários, em vez de ser um 

estímulo à melhoria salarial” (p. 23). Estaria o autor se reportando aos benefícios 

cobrirem parte da reprodução da força de trabalho e, portanto, interferindo para o 

rebaixamento dos salários dos trabalhadores? 

 Suspendendo tal questão para análise no próximo capítulo, vamos ampliar a 

discussão sobre o aqui citado Programa Bolsa Família, como uma das principais ações 

do governo federal em termos de abrangência de programas de transferência de renda, 

mas que carrega consigo contradições importantes a serem mencionadas.  

 

 

2.2 O programa Bolsa Família  

 

 O Programa Bolsa Família (PBF)48 tem se constituído como:  

O principal programa de transferência direta de renda com 
condicionalidades do governo federal. Sua estrutura está 
fundamentada em torno de três dimensões: promoção do alívio 
imediato da pobreza, reforço ao exercício de direitos sociais básicos na 
área da saúde e educação e articulação com programas 
complementares, voltados ao desenvolvimento das famílias, para que 
tenham condições de superar situações de vulnerabilidade e pobreza. 
Entre os exemplos de programas complementares ao PBF incluem-se 
programas de geração de trabalho e renda, combate ao trabalho 
escravo, alfabetização de jovens e adultos e acesso à energia elétrica 
(MDS, 2008, p. 24).  

 

 Surgiu a partir da proposta de unificação dos diversos programas de 

transferência de renda já implantados no país. Conforme Carneiro (2006), foi a partir de 

um diagnóstico elaborado pela equipe de transição do Governo Lula que apontou 

vários problemas identificados nesses programas, justificando-lhes a necessidade de 

unificação dos mesmos, tendo como propósito manter um único programa de 

transferência monetária no Brasil. Atualmente situa-se no âmbito da política de 

assistência social, por consistir em benefício de caráter não contributivo, vinculado ao 

Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). Com a inauguração 

do Sistema Única da Assistência Social – SUAS, o programa integra a rede de atenção 

básica49.   

                                                 
48 O Programa Bolsa Família foi regulamentado pelo decreto n.º 5.209 da Presidência da República, de 
17 de setembro de 2004.  
49 Para uma melhor compreensão do modo em como está constituída a atenção básica e especial no 



 Atualmente, as famílias que pretendem participar do programa são cadastradas 

nas secretarias municipais de assistência, sendo incluídas no CadÚnico – Cadastro 

Único para Programas Sociais do Governo Federal. Conforme o Ministério de 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS (2007), este CadÚnico é um 

instrumento de coleta de dados que tem como objetivo identificar todas as famílias em 

situação de pobreza existentes no país. No entanto, após o cadastro e, mesmo a 

família estando dentro dos critérios estabelecidos pelo PBF, não significa que a mesma 

será incluída no programa. Isso dependerá da disponibilidade de vagas para cada 

município, em função de uma estimativa de famílias pobres, com base em estudo 

realizado com o apoio do IPEA (Instituto de Pesquisas Aplicadas) e da pesquisa do 

PNAD/2004 (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios). 

 Em relação aos benefícios pagos, estes podem variar de R$18,00 (dezoito reais) 

a R$172,00 (cento e setenta e dois reais), de acordo com a renda mensal por pessoa 

da família e o número de crianças e adolescentes até 17 anos. Há três tipos de 

benefícios: o Básico, o Variável e o Variável Vinculado ao Adolescente. O Benefício 

Básico, de R$ 58,00 (cinqüenta e oito reais) é pago às famílias consideradas 

extremamente pobres, aquelas com renda mensal de até R$ 60,00 (sessenta reais) por 

pessoa (pago às famílias mesmo que elas não tenham crianças, adolescentes ou 

jovens); o Benefício Variável, de R$ 18,00 (dezoito reais), é pago às famílias pobres, 

aquelas com renda mensal de até R$ 120,00 (cento e vinte reais)50 por pessoa desde 

que tenham crianças e adolescentes de até 15 anos, sendo que cada família pode 

receber até três benefícios variáveis, ou seja, até R$ 54,00 (cinqüenta e quatro reais); e 

o Benefício Variável Vinculado ao Adolescente, de R$ 30,00 (trinta reais) que é pago a 

todas as famílias que tenham adolescentes de 16 e 17 anos freqüentando a escola, 

sendo que cada família pode receber até dois benefícios variáveis vinculados ao 

adolescente, ou seja, até R$ 60,00 (sessenta reais). 

 O PBF é um programa que prevê o cumprimento de condicionalidades por parte 

da família, quais sejam: manter as crianças e adolescentes em idade escolar 

                                                                                                                                                             
âmbito do SUAS consultar resolução n.º 145, de 15/10/2004 do Conselho Nacional de Assistência Social 
(Diário Oficial da União de 28/10/2004) que resolveu aprovar a Política Nacional da Assistência Social; e 
resolução também do referido conselho que aprovou em 15/07/2005 a Norma Operacional Básica/SUAS. 
Tais documentos podem ser encontrados no site: www.mds.gov.br.  
50 Esse valor foi recentemente alterado: conforme anunciado na imprensa nacional, o Ministério de 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) resolveu ampliar o teto do valor per capita para 
acesso ao Programa Bolsa Família para R$ 137,00. “A expansão prevê a entrada de 1,3 milhão de novas 
famílias neste ano e outras 500 mil no próximo. Parte delas pode ser de retorno. Uma vez excluídas, as 
famílias precisam procurar a prefeitura - ou serem procuradas pelo gestor - para a reavaliação. Se 
confirmado o limite de renda abaixo de R$ 137,00 per capita, a família volta a ser incluída entre 45 e 60 
dias” Fonte: Informações através do site http://www.clicrbs.com.br/diariocatarinense. acesso em 
31/03/09. 



freqüentando a escola e cumprir os cuidados básicos em saúde: calendário de 

vacinação para as crianças entre 0 e 6 anos e a agenda pré e pós-natal para as 

gestantes e mães em amamentação51. 

 Podemos perceber que um dos avanços com o PBF foi o aumento do benefício 

pago às famílias em relação aos programas anteriores de renda mínima, que mesmo 

ainda com valores baixos (se comparado ao valor do salário mínimo, por exemplo), 

obteve impactos sobre a reprodução física dessas famílias, possibilitando maior acesso 

ao consumo de alimentos essenciais. Outro diferencial foi a possibilidade de inclusão 

de famílias extremamente pobres, que, mesmo sem possuir filhos, podem acessar o 

benefício pela sua condição de pobreza. Autores ainda destacam dois aspectos que 

são marcantes no desenho dos programas de transferência de renda:  

A idéia de uma articulação entre a transferência monetária, como 
benefício direto e imediato atribuído às famílias pobres e a política 
educacional direcionada às crianças e adolescentes dessas famílias [...] 
O pressuposto é de que uma transferência monetária a famílias pobres 
permite-lhes ter seus filhos fora das ruas e de trabalhos penosos, 
degradantes e precoces, enquanto permanecem na escola, 
interrompem assim o círculo vicioso de reprodução da pobreza. 
Segundo o desenho desses programas, essas crianças têm, ao mesmo 
tempo, a possibilidade de acesso aos serviços básicos de saúde, e os 
adultos das famílias têm a possibilidade de ser alfabetizados quando 
analfabetos, bem como de participar em programas de qualificação 
profissional, de grupos sócio-educativos e ser encaminhados para 
atendimento em outros serviços sociais que atendam às necessidades 
básicas das famílias (SILVA; YASBECK; GIOVANNI, 2008, p. 149). 

 

 Apesar desses aspectos positivos, podemos perceber que as condicionalidades 

impostas para o recebimento do benefício estão vinculadas, prioritariamente, ao público 

dos “inaptos ao trabalho”, evidenciando a prioridade entre crianças e adolescentes. 

Não discordamos da necessidade de priorização dessa população, no entanto, isso 

reforça o legado histórico de que a política de assistência social exclui de suas ações 

os “aptos ao trabalho”. O PBF, por mais que faça referência à articulação com as 

demais políticas sociais, tem gerado baixo impacto sob as condições de vida da 

população beneficiária para além do suprimento das carências mais imediatas de 

reprodução.  

 Dentre algumas análises dos impactos do PBF, Marques e Mendes (2007) ainda 

nos mostram que:  

a) em média, o benefício representa 21% do orçamento familiar; b) em 
vários municípios brasileiros, os recursos recebidos constituem a 
principal fonte de renda, superando enormemente não só a 

                                                 
51 Informações obtidas no site www.mds.gov.br, acessado em 19/06/08. 



arrecadação municipal como as transferências constitucionais, os 
recursos destinados à saúde pública, entre outros indicadores (p. 20). 

 

Inclusive, em estudo realizado por Leite (2006) mostra o quanto os pequenos 

municípios dependem dos programas de transferência de renda para a circulação de 

economias. Tomando por base três municípios paraibanos, os autores destacam que 

em média, da arrecadação total do município, mais de 90% dos recursos dependem da 

transferência dos estados e da União. O que leva à conclusão de que “mesmo aqueles 

municípios que conseguem gerar alguma receita própria, são significativos os volumes 

de recursos transferidos através da Rede de Proteção Social” (p. 44). 

A lógica de complementação de renda através do ingresso no mundo do 

trabalho está presente no PBF com o intuito de que a família busque outras formas de 

rendimento, diferentemente do que ocorre no BPC (Benefício de Prestação 

Continuada) (MARQUES; MENDES, 2007). No entanto, essa previsão não inclui 

questionamentos sobre as atuais condições de trabalho que são ofertadas a esses 

trabalhadores, que não se alteram: 

As condições em que essa busca ocorre são as mesmas de antes, pois 
as determinações das rendas e do emprego nos grotões do país e 
mesmo na periferia das grandes capitais não sofreram nenhuma 
alteração para melhor. A história da acumulação brasileira indica que 
faz parte de sua dinâmica uma lógica perversa, de forma que, seja qual 
for o desempenho da economia, a desigualdade aumenta e, com ela o 
tamanho da pobreza. Em outras palavras, o último problema relativo ao 
Bolsa Família reside no fato de o governo Lula não ter alterado os 
determinantes da pobreza estrutural brasileira (MARQUES; MENDES, 
2007, p. 21). 
 

 Novamente, percebemos que as respostas para o combate à pobreza centram-

se na esfera da reprodução, sem mudanças substanciais na produção, o que nos leva 

a acreditar, mais uma vez, que tais políticas servem para a reprodução do sistema 

vigente sob as atuais condições de reprodução das desigualdades sociais e de 

concentração de riquezas. Conjugam desta mesma perspectiva Druck e Filgueiras 

(2007) quando afirmam: 

A natureza e o conteúdo desse tipo de política social só podem ser 
desvendados, em sua plenitude, quando devidamente articulados ao 
modelo econômico vigente, em particular à sua política econômica e 
aos seus impactos sociais. Isto significa dizer que, para além de seus 
efeitos (reais) amenizadores da miséria e do sofrimento dos mais 
pobres, considerar essa política apenas em si mesma, fora dessa 
articulação, implica, necessariamente, em reificá-la – tendo como 
resultado final a despolitização do debate sobre a questão social e a 
legitimação da estratégia política liberal (p. 25).  

 E tampouco às demais políticas sociais, as quais o PBF faz referência enquanto 



programas complementares têm merecido a devida atenção, pois tiveram seus 

orçamentos reduzidos em comparação aos investimentos da área da assistência social 

e com o próprio Bolsa Família. Conforme analisam os autores, acerca da execução 

orçamentária da União entre 2000 a 2005, as áreas de Saúde, Educação, Desporto e 

Lazer, Saneamento e Habitação tiveram seus gastos reduzidos; as áreas de Trabalho, 

Organização Agrária e Cultura obtiveram crescimentos irrisórios; enquanto que a 

Assistência Social praticamente duplicou seus gastos, principalmente com os 

programas de transferência de renda.  

 Behring (2008) ao referir-se aos dados sobre financiamento da assistência 

social, nos mostra que os programas de transferência de renda consumiram, em 2007, 

90,9% do total de recursos, ficando somente 9,1% para as ações de implementação do 

SUAS. Os mesmos percentuais praticamente se repetiram no ano seguinte: 91,6% e 

8,4%.  

 E tais dados sobre os gastos com os programas de transferência de renda não 

incluem os recursos para o Bolsa-Família, que “embora seja um benefício da 

assistência social gerido pelo MDS, não está contabilizado nos recursos do FNAS” 

(SALVADOR, 2006, p. 43). A origem de seu financiamento também incluem recursos do 

Fundo Nacional de Saúde (FNS), inclusive ultrapassando gastos de programas 

tradicionais do SUS, como nos mostra Salvador (2006): 

Em 2005, o Programa Bolsa-Família ficou em quarto lugar na 
participação dos recursos do FNS, atrás somente dos programas como 
Atenção Hospitalar e Ambulatorial no SUS (49,94%), Atenção Básica em 
Saúde (15,05%) e Previdência de Inativos e Pensionistas da União 
(7,85%). O Bolsa-Família recebeu mais prioridade do FNS que 
programas tradicionais so SUS, como Vigilância Epidemiológica e 
Ambiental em Saúde (2,31%), Vigilância, Prevenção e Atenção em 
HIV/Aids e Outras Doenças Sexualmente Transmissíveis (2,16%) e 
Atenção à Saúde da Mulher (0,001%). Também chama atenção o 
decréscimo de participação do Programa de Atenção Hospitalar e 
Ambulatorial no SUS, cujo percentual caiu de 52,11% em 2004 para 
49,9% em 2005” (p. 48). 

 Isso mostra quais são as reais prioridades para a área social, conforme analisa 

Boschetti (2008): 

A ênfase em programas de transferência de renda, em detrimento de 
investimentos produtivos e geração de empregos estáveis, tem 
implicação direta na restrição de acesso aos direitos do trabalho 
estabelecidos na seguridade social e revela uma tendência das políticas 
sociais de minorar a pobreza e indigência e compensar sua 
incapacidade de reduzir desigualdades com políticas estruturais” (p. 
193). 

 

 Para Filgueiras e Gonçalves (2007), o PBF acabaria é cumprindo a função de 



amortecer as tensões sociais no interior do atual projeto liberal, não possuindo 

condições de desarmar os mecanismos estruturais que reproduzem a pobreza. 

“Apenas maneja a pobreza, pois mantém em permanente estado de insegurança, 

indigência e dependência o seu público alvo, permitindo, assim, a sua manipulação 

política” (p. 163). 

 No entanto, estudos realizados pelo Ministério de Desenvolvimento Social 

destacam os aspectos positivos de impactos do PBF. Dados de 2007 apontam que o 

programa beneficiou já 11 milhões de famílias. Conforme levantamento da CEPAL, o 

Brasil “reduziu 6 milhões de pessoas no número de pessoas indigentes, em razão da 

implementação de programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, 

Benefício de Prestação Continuada, e da Seguridade Social, além do aumento do valor 

do salário mínimo” (IVO, 2008, p. 163-164). 

 Os dados do PBF indicam que essas famílias gastaram mais seus recursos com 

educação e vestuário infantil, mas que o principal consumo está na aquisição de 

alimentos. Apontando, também, para uma maior participação no mercado de trabalho 

dos beneficiários do Programa Bolsa Família. Em relação à inserção no mundo do 

trabalho, os estudos revelam: 

Os resultados relativos à proporção de pessoas no domicílio que 
procuram trabalho indicaram diferenças significativas positivas, 
apontando um impacto do programa em termos do aumento da busca 
por trabalho [...]. Estes resultados sugerem a confirmação da hipótese 
de que há uma elevação da oferta de trabalho familiar, em um primeiro 
momento aferida pela procura por trabalho. Neste sentido, não estaria 
sendo confirmada a hipótese de um desincentivo ao trabalho devido ao 
recebimento de transferências monetárias (MDS, 2008, p. 12).  

 

 Portanto, a concepção liberal de que os benefícios assistenciais estimulariam o 

ócio dos trabalhadores passa a ser refutada52; pelo contrário, nota-se que à medida 

que as famílias possuem uma segurança em relação ao provimento imediato das 

necessidades primárias, como a alimentação, elas buscam satisfazer outras 

necessidades e aí se inclui a inserção no mundo do trabalho. Percebemos, também, 

que mesmo com a concepção de pobreza relacionada exclusivamente à renda, as 

pesquisa de avaliação do impacto do PBF buscam agregar o acesso ao consumo de 

bens e serviços sociais. Portanto, reforçando que a pobreza não pode ser considerada 

apenas pela sua dimensão monetária.  

                                                 
52 Para os liberais, a assistência desestimularia os trabalhadores a buscarem ocupação, “o princípio 
moral de que a assistência estimula o ócio, a preguiça e desestimula o trabalho, devendo ser ou abolida, 
ou garantida apenas para os pobres incapazes de manter sua sobrevivência pelo trabalho” 
(BOSCHETTI, 2003, p. 56). 



 No entanto há que se destacar que:  

O PBF é uma inovação parcial. Num breve balanço, é inovador que 
tenhamos um programa de transferência de renda que tenha unificado 
as bolsa existentes no período anterior, e que abrangia, até fins de 
2006, 11,1 milhões de famílias; tem financiamento do orçamento público 
(parte fiscal e parte da seguridade [mas que não passa pelo controle do 
FNAS]); é operado com profissionalização em perspectiva, apesar da 
precarização (contratos temporários e flexíveis) e padronização/ 
rotinização “fordista” do trabalho identificada em muitos municípios; que 
dá transparência à implementação; cujas transferências têm um valor 
maior médio que no período anterior – de R$ 45,00 para R$ 61,00; que 
contribua para a cobertura da vacinação e o índice de matrículas na 
escola; que produz um Cadastro Único que permite mapear as 
necessidades e pode ser uma base importante para produzir acessos; 
que tem impacto sobre a economia dos municípios estimulando o 
consumo; que tem impacto sobre o cotidiano de vida das famílias, em 
especial na alimentação. Contudo, não podemos deixar de observar 
que: o PBF não é um direito adquirido53, a exemplo do BPC e da 
aposentadoria rural, ficando ao sabor da disposição política do governo; 
os critérios de acesso são focalizados, o que deixou em 2006, 57%, dos 
domicílios brasileiros com renda per capita até ½ salário mínimo sem 
participação em nenhum dos programas de transferência de renda, ou 
seja 6,85 milhões de famílias; que isolado, sem correlação com as 
demais políticas, desfinanciadas que estão há um congelamento da 
condição de pobreza, sem porta de saída, ou com porta de saída pelos 
fundos; que nessas condições – de não ser parte da política, mas a 
política – o programa se presta ao clientelismo político. Vejam: é 
importante que exista um programa de transferência de renda, mas os 
valores deveriam ser mais consistentes e não submetidos ao ajuste 
fiscal; os critérios de acesso universais; e a gestão deveria ser pelo 
FNAS e em articulação com o SUAS, que por sua vez deve estar 
conectado com a seguridade social (BEHRING, 2008, p. 169-170) (grifos 
nossos). 

 

 Filgueiras e Gonçalves (2007), também ao estabelecerem a crítica ao PBF, 

afirmam que: 

O programa não pode nem ser considerado como de renda mínima, 
pois, além de não ser universal, também não é constitucional e nem seu 
valor guarda relação com as necessidades mínimas reais de 
sobrevivência da família e das pessoas. Vale notar que o salário mínimo 
necessário calculado pelo Departamento Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos (Dieese) conforme definido 
constitucionalmente, deveria ser, em dezembro de 2006, de R$ 1.564,00 
para uma família de quatro pessoas (dois adultos e duas crianças), o 
que daria uma renda mínima per capita de R$ 391,00, mais que o triplo 
do valor definido como linha de pobreza pelo programa Bolsa Família (p. 
165). 

 

 Weissheimer (2006) defende que houve redução da desigualdade social no 

                                                 
53 Conforme Ivo (2008) “o programa, na forma como foi desenhado, não é um direito constitucional. Ele 
está submetido a decisões de manutenção e concessão da esfera burocrática. Diferentemente do 
Benefício de Prestação Continuada e outros programas securitários” (p. 193). 



Brasil nos últimos anos, e que isso é resultado de um conjunto de políticas públicas e 

decisões na área econômica. E afirma: “pela primeira vez em muitos anos houve 

melhoria na distribuição de renda” (p. 12). Tal assertiva refere-se ao estudo realizado 

pelo IPEA que demonstra que o Bolsa Família foi responsável por um terço da queda 

na desigualdade no Brasil entre os anos de 2001 e 2004, e que o mercado de trabalho 

teria sido responsável pelos outros dois terços da queda. “De acordo com a pesquisa, a 

desigualdade caiu por ano em média 0,7 ponto percentual do Índice de Gini, coeficiente 

calculado pela ONU que mostra o grau de desigualdade a partir da renda per capita” (p. 

82). 

 No entanto, a respeito do avanço brasileiro em relação ao Índice de Gini, Ivo 

(2008) nos mostra que a redução do valor nos países do Brasil e Chile foram, 

respectivamente 6% e 7%, mas que em outros países da América Latina a redução 

ainda mais significativa, em torno de 10%, como foram os casos na Argentina e na 

Venezuela. 

 Voltando aos argumentos do autor, a inovação do programa consiste em 

associar a transferência de benefício financeiro ao acesso aos direitos básicos e com 

isso combater a miséria e a exclusão social ao mesmo tempo em que busca a 

emancipação das famílias mais pobres, uma vez que “a integração com os outros 

programas sociais é um dos conceitos centrais do Bolsa Família” (p. 33). 

 Na concepção de Weissheimer (2006) a autonomia que o programa prevê se 

volta para a emancipação das pessoas da dependência financeira do programa:  

O principal objetivo do Programa Bolsa Família é justamente fazer com 
que seus beneficiados deixem de sê-lo [...] promover o desenvolvimento 
socioeconômico de famílias em estado de insegurança alimentar, gerar 
trabalho e renda, devolver ou mesmo criar uma dignidade capaz de 
levar a algo que possa ser chamado de cidadania. Este é o caminho 
para a saída do Bolsa Família (p. 39). 

  

 Inclusive, o MDS trabalha numa perspectiva de atender a famílias com filhos até 

a finalização do ensino médio e famílias sem crianças durante um período entre cinco e 

dez anos. E que depois “as pessoas seriam incluídas em políticas públicas voltadas 

para a garantia de direitos e para a sua inserção no mercado de trabalho” 

(WEISSHEIMER, 2006, p. 41-42). O autor informa que cerca de 6 milhões de eleitores 

saíram da classe D/E e migraram para a classe C, havendo um aumento no consumo, 

principalmente de alimentos. A melhoria da renda então se dando pela conjunção de 

dois fatores: favorável cenário econômico e forte gasto público do governo dirigido aos 

pobres.  



 No entanto, Weissheimer (2006) intitula como um paradoxo ao se referir a uma 

pesquisa do Instituto Datfolha, publicada na Folha de São Paulo em 2006. A razão seria 

que a matéria jornalística também revela que, a partir de outras fontes de pesquisa, 

houve queda no investimento de infra-estrutura entre 2001 e 2004 por parte do 

governo; o maior aumento de renda foi registrado entre aqueles que possuem 

aplicações financeiras; e que beneficiados pelos juros altos, teriam ganho superior aos 

trabalhadores assalariados e beneficiados pelos programas sociais.  

 E ainda destaca o autor:  

Segundo o jornal, o setor público vem gastando com juros praticamente 
o dobro do que investe em programas sociais como o Bolsa Família e 
em benefícios da Previdência. Os 10% mais ricos do país, que têm 
dinheiro aplicado a juros, obtiveram um rendimento médio real (acima 
da inflação) de 65,8% no período entre 2001 e 2004. Já os 20% mais 
pobres, que vivem da renda do trabalho, tiveram, no mesmo período, 
um aumento de renda de 19,2%. Assim, a renda do trabalho dos 20% 
mais pobres cresceu menos de 30% do aumento da renda dos 10% 
mais ricos (WEISSHEIMER, 2006, p. 105). 

 

 Complementa com informações sobre estudo de Pochmann que mostra que nos 

últimos dez anos os ganhos obtidos pelos mais ricos cresceu 4,9 vezes mais do que a 

renda proporcionada pelo trabalho. E aponta no estudo: “Os 80 bilhões que o governo 

federal gasta atualmente com cerca de 30 milhões de benefícios subsidiados 

totalmente (Bolsa Família) ou parcialmente (alguns benefícios da Previdência) 

correspondem à metade do que todo o setor público compromete para pagar juros de 

sua dívida54” (p. 106-107).  

 A pergunta que Weissheimer se faz é “qual o potencial desse tipo de programa 

em um tal contexto?”. Responderíamos a ele, se a ocasião permitisse, que para o 

capital, principalmente o financeiro, este conjugação está correta e não se trata de um 

paradoxo, mas do próprio movimento da burguesia frente à correlação de forças na 

atual gestão do governo Lula e do Programa Bolsa Família. Até mesmo porque a 

desigualdade é inerente ao sistema, já dizia Marx na Lei Geral da Acumulação 

Capitalista; para os trabalhadores, o potencial gira em torno da esfera do consumo 

imediato. 

 Então, não podemos concordar com o autor quando o mesmo afirma que o 

Bolsa Família proporcionou queda na desigualdade, pois aumentou os índices de 

concentração de renda. Se, por um lado, massifica o acesso a bens de consumo a 
                                                 
54 Contrariando esses dados, Filgueiras e Gonçalves (2007) afirmam que “em 2006 o valor total 
destinado ao Bolsa Família foi de, aproximadamente, R$ 8,2 bilhões de reais, enquanto a Previdência 
Social rural (de forma constitucional e permanente) destinou mais de R$ 24 bilhões aos trabalhadores 
rurais aposentados [...] e os juros pagos ao capital financeiro atingiram mais de R$ 160 bilhões” (p. 165). 



partir do “direito à renda” por meio de programas de transferência de renda; por outro, 

retira desses mesmos cidadãos, que pagam impostos, que contribuem para o fundo 

público, para dar ao capital financeiro. Só que tais dados geralmente não são 

apresentados, ou são tratados, como “paradoxo” a ser desvendado, o que já está no 

cerne do sistema. 

 Frente ao exposto, concordamos com Ivo (2008) quando a mesma afirma que o 

PBF pode ser analisado por duas perspectivas: “o da eficácia da focalização do 

público-alvo e do seu desenho institucional; e uma análise que considere os objetivos 

mais amplos de bem-estar e segurança econômica” (p. 194). Considerando a hipótese 

de trabalho que apresentamos, podemos afirmar que a segunda opção é a que nos 

cabe destacar na nossa análise, pois temos afirmado, ao longo da exposição, que o 

enfrentamento da pobreza possui mediações para além do acesso ao consumo, mas 

depende principalmente da constituição de um sistema de proteção social favorável à 

redistribuição da riqueza. 

 Cabe ainda complementar que, numa outra perspectiva que a de Weissheimer, 

realizando uma crítica contundente ao Programa Bolsa Família encontraremos 

Filgueiras e Gonçalves (2007) que já partem da seguinte afirmação  

Também na política social, o governo Lula aprofundou o modelo 
herdado do governo anterior, levando-o às ultimas conseqüências. Tanto 
do ponto de vista dos montantes transferidos quanto do número de 
famílias beneficiadas, os programas sociais focalizados assumiram uma 
dimensão nunca antes vista (p. 162). 

 

 Mostram em dados estatísticos a respeito da execução orçamentária da união 

no período entre 2000-2006 que a saúde e educação sofreram queda de investimento 

público federal: de 45,2 (2000) para 38,6 (2006) e 23,7 (2000) para 18,7 (2006), 

respectivamente. Mesmo sendo concebida essas duas áreas como estratégicas de 

enfrentamento à reprodução da pobreza e condicionalidade para o recebimento do 

benefício. Em compensação, os gastos com a assistência social obtiveram aumentos 

expressivos: de 9,9 (2000) para 20,5 (2006): 

Além de expressar o aumento no valor dos benefícios obrigatórios – por 
causa dos aumentos do salário mínimo – e a redução da idade mínima 
de acesso para os idosos a partir de 2004 (de 67 para 65 anos), essa 
evolução também evidencia a preocupação maior do governo Lula com 
a política social focalizada. Os recursos gastos com os programas foram 
reunidos sob a denominação de Bolsa Família cresceram mais de 150% 
no período: R$ 3,3 bilhões em 2003, R$ 5,9 bilhões em 2004, R$ 6,6 
bilhões em 2005 e R$ 8,2 bilhões em 2006 (FILGUEIRAS; 
GONÇALVES, 2007, p. 163). 

 



 Lavinas (2007) também alerta quanto à redução do gasto federal com funções 

imprescindíveis para a redução efetiva da desigualdade, como é o caso das políticas 

de habitação e saneamento. Os gastos com saúde foram os que não sofreram redução 

nos estados e municípios por conta da lei que obriga investimento de 15% nos 

municípios e 12% das receitas próprias, diferentes da área educacional e de infra-

estrutura. Sabemos que os estados são, em sua maioria os responsáveis pelo ensino 

médio e os municípios pelo ensino fundamental, creche, pré-escola, alfabetização, “de 

importância estratégica no momento em que se expande a cobertura de programas de 

transferência de renda condicionadas à freqüência escolar das crianças” (p. 57). 

Portanto, a autora questiona: 

Por que usar da freqüência obrigatória à escola como contrapartida 
civilizatória de programas que não se constituem em direitos quando o 
Estado não faz minimamente a sua parte, gerando incentivos e outros 
mecanismos de inclusão? É bom recordar que o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) estimou, no Suplemento 2004 da 
Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílio (Pnad), que somente 13% 
das crianças na faixa etária de 0-3 anos freqüentam creche, serviço cuja 
provisão deveria ser assegurada pelos municípios. Na sua grande 
maioria essas crianças são de classes de renda elevada (p. 57). 

 

 E em relação às menções do IPEA sobre a melhora da distribuição de renda e 

diminuição das desigualdades sociais, Filgueiras e Gonçalves (2007) destacam que: (1) 

a distribuição de renda se refere à distribuição pessoal ou familiar de renda – conforme 

metodologia aplicada na pesquisa PNAD –,  não sendo contabilizados os rendimentos 

do capital e que, portanto, a “melhora” observada ocorreu entre os próprios 

trabalhadores e que a distribuição funcional da renda (rendimentos do trabalho versus 

rendimento do capital) mostram que os rendimentos do trabalho caíram 

sistematicamente; (2) a responsabilidade maior pelos resultados não se confere ao 

Bolsa Família, mas sim aos direitos sociais da Previdência e da Seguridade Social, que 

têm como piso o salário mínimo. Inclusive os autores citam a constatação a que chega 

o IPEA, que é válido aqui também destacar: 

Com base no PNAD 2004, observa-se que 11,3% das pessoas tinham 
uma renda familiar per capita inferior a ¼ de salário mínimo mensal, 
situando-se, assim abaixo da linha de indigência, enquanto 30,1% 
tinham renda inferior a ½ salário mínimo per capita mensal, estando 
abaixo da linha da pobreza. Retirando-se deste conjunto de rendas 
aquelas originárias dos programas de transferência de renda, esses 
números crescem um pouco, passando, respectivamente, para 13,2% e 
31,1%. Contudo, se forem retiradas também as rendas do Benefício de 
Prestação Continuada e das aposentadorias e pensões, os índices de 
indigência e de pobreza no país sofreriam um aumento significativo, 
dobrando no caso da indigência e aumentando para 41,7% no caso da 
pobreza (FILGUEIRAS; GONÇALVES, 2007, p. 166) (grifos nossos). 



 

 Na mesma perspectiva de criticar os programas sociais em relação à distribuição 

de renda, Delgado (2009) afirma que 

a política social fundada em direitos sociais e legitimada pelo 
ordenamento constitucional pode-se atribuir papel positivo na 
distribuição da renda. Mas na prática o embate pela redistribuição de 
renda social nas finanças públicas, grosso modo, representado pela 
repartição capital-trabalho nas Contas Nacionais, continua estacionário, 
o que significa manutenção da desigualdade pré-existente na 
distribuição funcional da renda (p. 11). 

 

 Podemos perceber que para os autores que defendem o PBF, geralmente o 

fazem se reportando à constituição de uma Seguridade Social mais efetiva conforme 

preconizados na CF-88 o que demonstra ser fundamental pensarmos a Seguridade 

Social na sua totalidade. Por exemplo, Sposati (1997) coloca que os programas de 

renda mínima não podem causar o esvaziamento de outras pautas reivindicatórias dos 

trabalhadores, como é o caso dos justos salários e de geração de renda aos que estão 

subempregados, porque senão se tornaria uma forma compensatória precária diante 

da inexistência de uma política pública de emprego e renda.  

  Portanto, os programas de transferência de renda podem ser analisadas sob 

diferentes matizes teóricas: 

a) uma de natureza liberal/neoliberal que considera os Programas de 
Transferência de Renda como mecanismo compensatório e residual, 
eficiente no combate à pobreza e ao desemprego e enquanto uma 
política substitutiva dos programas e serviços sociais e como 
mecanismo simplificador dos Sistemas de Proteção Social; b) uma 
perspectiva de natureza progressista/distributivista que considera os  
Programas de Transferência de Renda enquanto mecanismos de 
redistribuição da riqueza socialmente produzida e como uma política de 
complementação dos serviços sociais básicos já existentes e voltada 
para a inclusão social; c) uma perspectiva que percebe os Programas 
de Transferência de Renda como mecanismo provisório para permitir a 
inserção social e profissional dos cidadãos, numa conjuntura de 
pobreza e de desemprego (SILVA, YASBECK, GIOVANNI, 2008 p. 42).  

 

 Defendemos aqui que a proposta hoje estabelecida pelo programa do Bolsa 

Família e pela lei que garante a Renda Básica de Cidadania possui natureza liberal, 

seguindo os preceitos do capital na atual correlação de forças. Amplia o leque de 

benefícios assistenciais, mas por outro lado não constitui mecanismos de 

ampliação das garantias da Seguridade Social. Concordamos com Boschetti (2006), 

quando a mesma afirma que  

O que parece ganhar fôlego e terreno é a perspectiva de estabelecer 
um sistema de proteção mínimo dirigido aos “excluídos” do sistema 
produtivo e focalizado na população de baixa renda. A seguridade social 



brasileira, que partiu de um modelo predominantemente securitário e 
que evoluiu para um modelo previdenciário-assistencial mais amplo, 
corre o risco de ser transformada em um sistema assistencial mínimo, 
compensatório, em que os direitos sociais não terão garantia universal 
(mesmo que no âmbito legal) (p. 298). 

  

 Até mesmo porque “o enfoque neoliberal engendra outras conseqüências 

importantes, notadamente no campo social, com a perda da força do discurso da 

universalização e da inclusão social – inspirador em grande parte da Carta 

Constitucional de 1988 –, em prol de uma visão de focalização da pobreza” 

(THEODORO, 2004, p.37). O estabelecimento de “mínimos” possui uma funcionalidade 

na perspectiva liberal para a manutenção viva (física e ideologicamente) dos 

trabalhadores: 

Ao receber uma prestação, sem estar trabalhando, pode parecer que o 
trabalho como critério de vida normal esteja interrompido. Essa ruptura 
não se realiza pelas seguintes razões: 1) o trabalhador pago com o 
salário indireto das políticas sociais ganha somente um mínimo, inferior 
sempre ao salário-mínimo, estimulando-se assim a volta ao trabalho; 2) 
a situação de viver da ‘política social’ é temporária; 3) os controles 
administrativos para eliminação dos ‘fraudulentos’ são cada vez mais 
restritivos; 4) as pressões sociais para a volta ao trabalho são grandes. 
O trabalhador, no regime de previdência social ou de assistência, 
continua tão inseguro como antes, sendo retirado e empurrado ao 
mercado de trabalho, e mantido como reserva (FALEIROS, 1985, p. 63) 
(grifos do autor). 
 

 Portanto, “esses programas voltam-se ao desenvolvimento das famílias mais 

pobres na tentativa de reduzir desigualdades verticais em relação à renda, mas 

reforçam o caráter familista da política social” (MIOTO, 2008, p. 141). Para Carneiro 

(2006) a família tem sido acionada para preencher as lacunas das políticas sociais sem 

receber do poder público a devida atenção para tal. Argumenta a autora:  

Não se trata, pois, de desconhecer estas potencialidades protetivas, 
mas de entender que estas potencialidades podem ser desenvolvidas 
ou não, dependendo de fatores sociais, econômicos, políticos, culturais 
e psicológicos [...] Valorizar a família como um dos espaços 
privilegiados de proteção de seus membros não implica em 
desresponsabilizar o Estado de sua função de garantir e assegurar as 
atenções básicas de proteção, desenvolvimento e inclusão social de 
todos os cidadãos” (p. 66). 

 

 Retomando as críticas de Mioto (2008), afirma a autora que, “neste contexto, a 

concepção liberal em relação à família reaparece com força, embasada em críticas ao 

Estado de Bem-Estar Social quanto ao excesso de seu custo” (p. 138). E a questão da 

centralidade família vira alvo de disputa entre projetos societários, pois ora aparece no 

discurso daqueles que defendem as políticas universais, ora estão entre aqueles que 



afirmam a necessidade de focalização (MIOTO, 2008). 

 Inclusive, as avaliações sobre o impacto do PBF para o cotidiano dessas 

famílias são com base em indicadores que expressam o “grau” de aumento ou 

diminuição do “capital humano”. Em recente livro publicado pela Universidade Federal 

do Maranhão (2006) que reúne artigos sobre experiências que debatem os programas 

de transferência de renda, podemos perceber que fortalecimento pessoal, acesso a 

espaços públicos e a bens e serviços, noção de direitos e capacidade de consumo são 

indicadores empregados para avaliação do impacto (SANTOS; RIZOTTI, 2006). São 

assim apresentados pelas autoras: 

As famílias inseridas no programa tiveram avanços significativos do 
ponto de vista do acesso e inserção. O resgate da auto-estima das 
mulheres com seu fortalecimento pessoal foi bastante expressivo. Os 
relatos apresentados mostram que as pessoas se apropriam de novas 
capacidades, sobretudo aquelas voltadas para o âmbito das relações 
interpessoais. Se a pobreza é, antes de tudo, ruptura de vínculos 
sociais e introjeção da subalternidade, este resgate, não só pessoal 
como social, vem dar um novo sentido à vida dessas pessoas, 
rompendo com a humilhação que a pobreza lhes impõe (p. 32) (grifos 
nossos) 

 

 A avaliação, nessa perspectiva, centra-se no indivíduo, na aquisição, ou não, de 

novas capacidades. Pode parecer que estamos menosprezando as ações sócio-

educativas desenvolvidas no âmbito dos grupos de atendimento na assistência social, 

mas não, pois este não se constitui no nosso objeto de estudo. O que estamos 

destacando aqui é que qualquer análise carrega em sim uma matriz teórica, e que os 

estudos hoje realizados, ao empregarem categorias como “capital humano”, 

“empoderamento”, “capacidades”, entre outras, não se propõe a uma análise crítica da 

atual condição desses trabalhadores e a relação da política de assistência social – e 

dos programas de transferência de renda – no rol das políticas sociais e econômicas.  

 Isso só faz afirmar que a cidadania assume o lugar de tencionamento que 

historicamente foi marcado pela luta de classes. Retira-se do cenário os conflitos entre 

capital e trabalho, para agora assumir o Estado e os seus cidadãos, cuja alternativa de 

participação social limitada aos trabalhadores está voltada para a inserção “no espaço 

efetivamente público, para que as questões relativas à pobreza e à exclusão sejam 

debatidas e defendidas também por aqueles que a vivem cotidianamente” (SANTOS; 

RIZOTTI, 2006, p. 33). Sendo considerado este “espaço público” o território, ou seja, a 

comunidade local, como se a raiz das desigualdades sociais fossem oriundas da 

ausência de esfera pública e da falta de participação dos cidadãos e cuja “saída” reside 

nas resoluções e construção de redes locais. 



 Conforme defende Sposati (2009) que “a universalização da proteção social 

exige superar o embate entre sua alternativa securitária, vinculada ao trabalho, e a de 

cidadania, assentada em padrões civilizatórios da sociedade” (p. 12). Portanto, mais 

uma vez, defende-se o direito à renda como condição de cidadania em detrimento do 

direito ao trabalho enquanto pauta reivindicatória dos trabalhadores para a constituição 

de uma sociedade emancipada. 

 Mas podemos perceber que permanece a cisão entre trabalho e cidadania, à 

medida que o trabalho passa a estar dissociado das raízes da pobreza,  

Ou seja, enfatiza-se o acesso à renda e ao consumo, dimensão 
obviamente importante do ponto de vista da reprodução das famílias 
dos trabalhadores, mas insuficiente para as condições de cidadania e a 
inserção no trabalho, tornando invisível a condição de trabalhadores dos 
chefes de família do Bolsa Família, que integram tanto o setor informal 
do mercado de trabalho como a condição assalariada e mesmo de 
aposentados (IVO, 2008, p. 226). 

 

 Os dados referentes à ocupação dos chefes de família do PBF, ano de 2006, 

apontam que: 27,1% são de trabalhadores autônomos/conta própria; 19,4% são de 

empregados assalariados; 17,4% estão desempregados; 14,4% são donas de casa; 

8,1% são aposentados; 4,1% são empregadas domésticas; 2,9% são diaristas; 1,3% 

são funcionários públicos; 0,7% são profissionais liberais e 4,6% correspondem a 

outros. Tais informações tanto revelam a depreciação dos salários dos empregados 

assalariados, funcionários públicos e aposentados (que juntos somam 28,8%); um 

contingente amplo de trabalhadores vinculados ao mercado informal, totalizando 34,8% 

e que  desempregados mais donas de casa representam 31,8%.  

No plano da assistência e da pobreza, não se distingue a situação dos 
desempregados e dos empregados assalariados daqueles precarizados 
do setor informal. Todos são genericamente considerados pobres. Isso 
recoloca o universo da reprodução no eixo do encaminhamento da 
questão social, mas fora do mundo do trabalho (IVO, 2008, p. 227). 

 

 A Cartilha do Bolsa-Família indica como “portas de saída” as alternativas de 

alfabetização, capacitação profissional, apoio à agricultura familiar, geração de 

ocupação e renda e microcrédito, cujo objetivo é integrar esforços para permitir a 

autonomização das famílias, além do acesso à educação e serviços de saúde para os 

filhos e da transferência monetária que permite melhoria na alimentação e na elevação 

das condições de vida do grupo familiar (SILVA; YASBECK; GIOVANNI, 2008, p. 139). 

No entanto, alerta Rodrigues (2008), 

As únicas possibilidades de geração de renda que conseguem ter 
acesso, nesse contexto, são por meio da realização de faxinas 
esporádicas, da cata de latinhas e da confecção de artesanatos. Muitas 



dessas atividades tiveram início a partir da participação, como 
beneficiárias do Bolsa Família, em cursos disponibilizados por 
instituições governamentais e não-governamentais envolvidas com 
execução do programa. Para grande parte das entrevistadas o dinheiro 
proveniente da Bolsa, de aposentadoria ou pensões constitui 
praticamente a única fonte de renda da família. Ademais, o contato 
social proporcionado pela inserção em atividades oferecidas pelos 
equipamentos sócio-assistenciais, postos de saúde, escolas e cursos 
coloca-se, praticamente, como “a possibilidade” de inserção na esfera 
pública (p. 234). 

 

 O Banco Mundial (2009), ao declarar em documento quais seriam as estratégias 

de parceria com o Brasil para os anos 2008-2011, prevê para o “desenvolvimento 

humano”, o fortalecimento do capital humano e da força de trabalho, com um maior 

impacto dos serviços sociais e eficiência do gasto público. Tais perspectivas estão de 

acordo com o que a instituição aponta como canais para a luta contra a pobreza. 

Recomendam atuação em três áreas:  

I) Promover a oportunidade: Ampliar as oportunidades econômicas para 
os pobres, estimulando o crescimento geral, proporcionando-lhes mais 
bens (como terras e educação) e fazendo com que estes rendam mais, 
mediante uma combinação de ações públicas e privadas. II) Facilitar a 
participação: Tornar as instituições estatais mais responsáveis perante 
os pobres, fortalecendo a participação dos pobres nos processos 
políticos e decisões locais e eliminando as barreiras sociais que 
resultam das distinções de sexo, etnia, raça, religião e condição social. 
III) Aumentar a segurança: Reduzir a vulnerabilidade dos pobres a 
doenças, crises econômicas, perda de colheitas, desemprego, 
catástrofes naturais e violência, bem como ajudá-los a enfrentar 
choques adversos. Grande parte desse esforço consiste em assegurar a 
existência de redes de segurança para mitigar o impacto de 
calamidades pessoais e nacionais (p. 24). 

 
 Portanto, observa-se que há dois enfoques: na gestão institucional dos governos 

e no aumento de capital social por meio da inserção dos pobres na economia (créditos, 

consumo de bens públicos e privados), participação política nos processos locais e ao 

mesmo tempo em que se busca uma ação preventiva para evitar o aumento do número 

de pobres, ou das vulnerabilidades. Ivo (2008) destaca que nessa perspectiva, de 

política neoliberal, “mobilizar o potencial dos pobres implica aproveitar a capacidade 

existente nas comunidades, canalizando-a para resolver, a um só tempo, os problemas 

materiais da pobreza, da participação e da integração social” (p. 174).  

 E quanto aos argumentos de ordem da eficiência da gestão pública, priorizando 

a focalização em detrimento da universalidade Ivo (2008) argumenta: 

Essa mudança implica, portanto, o deslocamento de uma concepção de 
política do Estado social, de caráter estrutural e redistributiva, para a 
adoção de uma inteligência estratégica de caráter gestionário, voltada 
para adequar a política social nos limites dos ajustes econômicos, o 



que, na prática, quer dizer dar flexibilidade e contingenciamento aos 
benefícios de assistência, o que se sobrepõe ao sentido amplo do 
direito, da justiça redistributiva e da responsabilidade pública do Estado 
social [...] produz-se, indiretamente, uma ruptura entre trabalho e 
proteção, reorientando-se o equacionamento da questão social para a 
eficiência do gasto público, pela qual se opera a transfiguração dos 
direitos de proteção em ações de assistência e a política redistributiva 
em gestão técnica do social (p. 188) (grifos nossos). 

 

 A referida autora ainda se refere a outras críticas do PBF que merecem 

destaque. Uma delas se refere à insuficiência de provimento adequado dos serviços 

públicos, em que o Estado “quebraria” parte do contrato estabelecido com os titulares 

do benefício para o cumprimento das condicionalidades impostas no mesmo. “Logo, a 

sua exigência pode significar uma forma de controle sobre os mais pobres” (p. 196). 

Uma segunda a ser mencionada diz respeito à cristalização dos pobres na sua 

condição, uma vez que  

Contribui para o alívio do orçamento doméstico, mas não chega a 
garantir segurança alimentar e econômica, restringindo os objetivos 
originais do programa, de alcançar uma “emancipação sustentada” 
desses indivíduos, viabilizando sua efetiva integração social. Um estudo 
do Ibase (2008) revela que, em 2007, apenas 16,9% dos beneficiários 
do Bolsa Família encontram-se em situação de segurança alimentar. Do 
total, mais de 54,8% dos beneficiários estão em situação de 
insuficiência alimentar grave (20,7%) ou moderada (34,1%), o que 
representa 29 milhões e 800 mil pessoas (p. 197) (grifos da autora). 

  

 E aí também se inclui os argumentos contra o valor fixados para o pagamento 

dos benefícios, que apesar de ganhar centralidade enquanto política pública 

permanece submetida aos mandos da política econômica, em que seu desenho e 

formulação estão dissociados das regras do salário mínimo55. “Nesse sentido, um 

programa de segurança básica, com pretensões iniciais de garantia de renda mínima 

de cidadania, transforma-se em abonos mínimos [...] uma solução barata para o 

encaminhamento da questão social brasileira” (IVO, 2008, p. 197-198). 

 Outra crítica que o PBF recebe diz respeito à concepção de pobreza com que o 

programa trabalha. Ao empregar critérios exclusivos de renda, rejeitando outras 

dimensões da vida social tais como: “saúde, esperança de vida, educação, 

saneamento e acesso a bens e serviços públicos, que vão além da privação de bens 

materiais” (SENNA et. al., 2007, p. 88), acaba por restringir tanto o acesso de famílias 

que, por outros critérios, também podem ser consideradas pobres, assim como reduz a 

                                                 
55 Vimos anteriormente que o valor do atual salário mínimo não proporciona um padrão de vida digno aos 
trabalhadores, no entanto, a discussão da autora, pelo que apreendemos, faz uma crítica aos mínimos 
instituídos constitucionalmente. 



superação da situação de pobreza pelo acesso à renda, colocando, em segundo plano 

o acesso as demais políticas sociais tão fundamentais para a reprodução física e 

espiritual dessas famílias.  

É importante registrar, como aspecto preocupante, a drástica redução 
do valor da renda per capita familiar adotado como referência para 
definição de uma Linha de Pobreza como critério de acesso das famílias 
aos Programas de Transferência de Renda contemplada na proposta do 
Bolsa-Família. A renda per capita familiar de corte que era de meio 
salário mínimo (R$ 207,50, em 2008), foi reduzida para uma renda per 
capita familiar, inicialmente, de R$ 50,00 para enquadramento das 
famílias na categoria de extremamente pobre, e para R$ 100,00 pra 
classificação de famílias pobres, em abril de 2007 esses valores foram 
reajustados para, respectivamente, R$ 60,00 e R$ 120,00. Além da 
redução drástica do valor, a desvinculação de uma referência, no caso 
do salário mínimo, pode significar desvalorização crescente do valor de 
referência adotado para classificação da indigência e da pobreza. O 
próprio documento do Bolsa Família indica para a necessidade de 
considerar outros indicadores sociais, tais como: escolaridade, 
condições de saúde, acesso a saneamento e luz elétrica. (Silva et al., 
2008, p. 138). 

 

 Para Filgueiras e Gonçalves (2007) existe um enorme contingente de famílias 

pobres que, por terem uma renda acima dos critério de pobreza, não se beneficiam dos 

programas focalizados. “Esse segmento enfrenta, cotidianamente, a deteriorização e a 

insuficiência dos serviços públicos universais” (p. 167). Uma vez que as políticas 

sociais seguem a mesma linha liberal que no governo FHC, esses trabalhadores 

pobres acabam, por muitas vezes, ter que pagar por serviços privados de saúde, 

assistindo a um verdadeiro processo de assistencialização da Seguridade Social56, 

conforme anunciou Mota (2005).  

 Alertam os autores, 

Do ponto de vista político, é como se houvessse uma espécie de aliança 
(trágica) informal, ou identidade de interesses, entre o grande capital, os 
miseráveis atendidos pelas políticas focalizadas (e pelo crédito 
consignado na folha de pagamento) e um novo tipo de classe média 
ainda em formação no Brasil, assentada na informalidade de alta renda 
(certas camadas de trabalhadores autônomos). A conseqüência é o 
esvaziamento do trabalho assalariado garantido [...] Nesse contexto, 
combinam-se perfeitamente a flexibilização e precarização do trabalho e 
as políticas focalizadas e flexíveis de combate à pobreza [...] sem 
intervir nas causas estruturais dos problemas da sociedade brasileira 
(GONÇALVES E FILGUEIRAS, 2007, p. 171). 
 

 A respeito desta discussão, encontraremos em Ivo (2008) considerações 

importantes a respeito do lugar que ocupam os trabalhadores pobres no rol dos direitos 

sociais. A autora inicia sua discussão levantando a seguinte questão: “quais as 

                                                 
56 Aprofundaremos a discussão no próximo capítulo.  



implicações sociais e políticas das novas políticas sociais de transferência de renda, 

em sociedades de capitalismo periférico, como o Brasil, que só recentemente transitou 

para um regime democrático?” (p. 143). Para além de algumas considerações já 

mencionadas anteriormente pela autora, ao longo deste capítulo, a respeito do Bolsa 

Família, o que queremos destacar aqui são os argumentos que ela emprega ao 

nominar “coletivos de destino” àqueles trabalhadores que se encontram na “zona de 

exclusão”: “compreendida por aqueles que não se incluem na proteção securitária nem 

recebem renda proveniente de programas de assistência do governo e estão na fila de 

espera de direitos à proteção social” (p. 202). 

 Afirma Ivo (2008) que as tendências da informalidade no mercado de trabalho 

entre os anos de 1995 a 2006 continua em grau elevado (57,21% contra 42,79% dos 

trabalhadores protegidos), apesar dos indicadores positivos de maior formalização do 

emprego e da discreta recuperação da renda média. 

 Em relação aos estratos diferenciados das famílias pobres conforme os quadros 

de maior/menor vulnerabilidade57, onde se encaixa a fragilidade da renda, a autora 

apresenta a seguinte informação: a inserção no trabalho e na seguridade são decisivos 

na superação da miséria58. Ivo (2008) chega a essa conclusão após avaliar o aumento 

e decréscimo dos índices de vulnerabilidade de 1995 a 2006. Mostra que a faixa de 

renda com tendência crescente à vulnerabilidade é aquela situada em até ½ salário 

mínimo, corte de renda aceito para os programas assistenciais. Também verifica 

aumento da vulnerabilidade dos ocupados com faixa de renda de mais de ½ salário 

mínimo até menos de 1 salário mínimo. Os estratos entre 1 e 2 salários mínimos 

mantiveram discreta redução nos índices de vulnerabilidade e a faixa de mais de 2 

salários mínimos apresentou significativa redução da taxa de vulnerabilidade. Mas “a 

condição de pobreza por renda também afeta, em proporções bem menores, faixas dos 

trabalhadores protegidos” (p. 205). 

 No entanto, o diferencial para autora é que “enquanto declina proporcionalmente 

a vulnerabilidade por renda dos trabalhadores protegidos com renda média de até ½ 

salário mínimo, entre 1995 e 2006, cresce significativamente a proporção dos 

                                                 
57 “A noção de vulnerabilidade social é mais dinâmica e está associada às condições propulsoras de 
'desvantagens sociais' e riscos de indivíduos e grupos sociais caírem em estados de carência ou 
fragilidade dos vínculos de inserção e de mobilidade social. Essa noção vem sendo operacionalizada, de 
forma mais analítica, pela identificação da disponibilidade de recursos materiais dos indivíduos e pelo 
acesso de oportunidades sociais, econômicas e culturais originadas do Estado, do mercado ou da 
sociedade” (IVO, 2008, p. 200). 
58 Tal afirmação também é compartilhada por Delgado (apud IVO, 2008): “o autor conclui que, antes e 
depois de se aplicarem esses dispositivos da Seguridade Social [como a previdência rural e o BPC], 
houve significativa mudança para melhor no índice de desigualdade, o que corrobora a tese de que a 
política social de caráter universal é desconcentradora de renda” (p. 221). 



vulneráveis nessa mesma faixa de renda, a partir de 1999, chegando quase ao dobro 

dos valores relativos de 1995” (p. 205). Ou seja, à medida que caem o número de 

trabalhadores protegidos, aumenta-se consideravelmente o número de vulneráveis 

como se o fato de perder a proteção fizesse essa população migrar, quase que 

imediatamente, para a faixa dos vulneráveis. Tal caminho leva à conclusão acima 

mencionada de que o trabalho protegido contribui diretamente para a superação da 

miséria.  

 A autora alerta para a quantidade de trabalhadores que estão “fora-do-direito da 

proteção”, que aí se incluem aqueles com renda média familiar de meio a um salário 

mínimo que evoluíram de 9 milhões de pessoas em 1995 para 14,1 milhões de 

pessoas da PEA, em 2006. Estes, de ocupações informais, não conseguem acessar 

nem as políticas de assistência social e estão fora da política previdenciária, uma vez 

que o valor par ao pagamento de “autônomo” acabaria por diminuir, significativamente 

a renda familiar.  

 Buscando responder à questão anteriormente levantada, a autora afirma que: 

Os programas de assistência atuam de forma compensatória sobre 
indivíduos com renda média familiar per capita de até menos de meio 
salário mínimo mensal, pode-se deduzir que: (i) a ação das políticas de 
transferência de renda afetou mais decisivamente os trabalhadores sem 
rendimentos, mas continua se expandindo entre aqueles com renda de 
até ½ salário mínimo; (ii) o grupo situado acima da linha de corte dos 
programas de assistência (com renda média de mais de ½ salário 
mínimo até um salário mínimo), mas sem cobertura previdenciária, são 
os trabalhadores sem-direitos do setor informal brasileiro, à espera de 
proteção social (IVO, 2008, p. 208) (grifos da autora). 

 

 Afirma ainda que o sistema de proteção social atual tem levado a uma nova 

estratificação da proteção: 

� Os cidadãos protegidos: núcleo duro dos trabalhadores 
assalariados, protegidos pela Seguridade Social, cujo valor 
médio per capita do benefício é de R$ 737,83; 

� Os incapacitados para o trabalho, protegidos constitucionalmente 
pela LOAS através do Benefício de Prestação Continuada, 
remunerados no nível de salário mínimo, R$ 417,00; 

� Os incluídos em programas estruturantes, como o da Reforma 
Agrária, dependentes de opções orçamentárias; 

� Os assistidos dos programas de transferência de renda de 
caráter focalizado, como o Bolsa Família [...] (IVO, 2008, p. 213). 
 

 
 Conclui a autora que: “configura-se a transição de um Estado social com 

pretensões universalistas para um Estado social flexível, operado por princípios de 

'discriminação positiva', no Brasil, em valor extremamente baixo, que, em média, 

corresponde a menos de um quinto do salário mínimo por família” (p. 213). E que tais 



características levam ao aumento de uma massa de trabalhadores “fragilmente 

protegidos”, quais sejam:  

assalariados precários; os não-assalariados (autônomos de serviços e 
comércio instável), incapazes de provar potencial produtivo, no sentido 
de participar da economia formal; os inativos que não são dignos de 
integrar os focos assistenciais, pois não são muito pobres; e os 
eventualmente suspeitos de simulação, os “falsos pobres”, aqueles que 
possuem algum “ativo”. Refiro-me aqui àquelas que não integram o 
programa em razão de suspeitas por nível de consumo e de ativos: 
casa, TV, etc. (p. 213-214). 
 

  Essas características, podemos afirmar, são as atuais configurações da 

composição da superpopulação relativa, intitulada por Marx, que são funcionais ao 

capital, mas que, devido ao agravamento das suas condições de vida, passam a ser 

alvo de políticas sociais. Essa relação de não-acesso ao sistema de proteção social de 

forma universal vem mostrar tanto a precariedade sob a qual vive essa população e o 

reforço à focalização que vem se cristalizando como “saída” para o enfrentamento da 

pobreza.  

Conclui-se, portanto, que a prioridade da proteção em favor dos mais 
pobres, invertendo a iniqüidade decorrente da restrição do regime 
previdenciário corporativo, ainda que represente alívio de renda para os 
extremamente pobres, reintera a segmentação social da proteção, com 
“novas situações de exclusão” e segmentando os pobres no nível da 
própria pobreza (IVO, 2008, p. 216). 

 

 A guisa de conclusão, a autora afirma que o Programa Bolsa Família tem 

natureza restritiva, pelas seguintes razões: (1) não constitui em direito social básico, 

ficando refém às políticas econômicas e burocracia estatal; (2) o distanciamento ou 

redefinição da idéia de universalidade do Estado social, focalizados aos mais pobres; 

(3) a evolução e persistência dos “mínimos” que são insuficientes para assegurar 

segurança alimentar e econômica às famílias; (4) a desvinculação desses programas 

com a dinâmica do mercado de trabalho e geração de emprego, transformando-os em 

“pobres tutelados”, ou seja, a permanência da desconexão entre assistência e trabalho; 

(5) o significa das políticas focalizadas sem voltam para o redesenho de um Estado 

mínimo e um processo de individualização da assistência. 

 Concordamos com Ivo (2008) quando a mesma afirma: 

Sem dúvida, as transferências monetárias representam melhoria nas 
condições de vida (especialmente daquelas na linha de indigência) e 
dinamizam a economia popular dos pequenos municípios, mas não são 
potentes para alterar as relações sociais vigentes, de enormes 
desigualdades, reproduzindo uma massa de trabalhadores mantidos na 
esfera do autoconsumo e da necessidade (p. 240) (grifos da autora). 

 



 Para finalizar, retomamos as considerações de Weissheimer (2006) que 

apresenta dados importantes sobre estudo realizado pelo MDS em parceria do Núcleo 

de Pesquisas Sociais da Universidade Federal Fluminense sobre avaliação do Bolsa 

Família, na qual entrevistaram 4.000 beneficiários, abrangendo diversos municípios e 

estados da federação: 

� o percentual dos “sem instrução” chegou a 35,1% da amostra, que se somado 

aos que possuem somente o primário incompleto, esse dado aumenta para 

70%, demonstrando o baixo nível de escolaridade entre os titulares dos 

benefícios. 

� Os principais gastos da família com os recursos do PBF foram: 76,4% com 

alimentação; 11,1% com material escolar (cadernos, livros, lápis, caneta); 5,4% 

com roupas e calçados; 3,4% com água/luz/gás; 1,5% com a compra de 

medicamentos; 0,9% com material de limpeza e higiene pessoal; 05,% com 

transporte; 0,2% com aluguel, 0,1% com atividades de lazer e 0,7 com outros 

tipos de gastos.  

� Sobre o impacto na alimentação: 59,2% responderam que houve aumento da 

quantidade de alimentos consumidos, enquanto 40% responderam que essa 

situação permaneceu estável com relação à situação da família antes de 

ingressar no programa, apenas 0,4% responderam que houve piora na 

alimentação.  

� No entanto, ainda a respeito da alimentação, 33% responderam que conseguiam 

comprar alimentos para três semanas; 29,4% para duas semanas; 16,1% 

somente para uma semana. Ou seja, o benefício é insuficiente para garantir o 

sustento da família, em que seus membros devem recorrer a outras fontes de 

rendimento para sua manutenção.  

 

 Os resultados das pesquisas governamentais reforçam como já discutimos 

anteriormente, a noção de que a esfera das políticas sociais se autonomizam da 

produção quando não debatem a origem da necessidade dessas políticas. Para 

mostrar, mais uma vez, que esta relação é interdependente, voltemos a discutir a 

realidade particular da pequena cidade pernambucana de Toritama, não esquecendo 

de considerá-la como uma das expressões particulares do desenvolvimento do 

capitalismo contemporâneo e, portanto, sujeita às contradições inerentes desse 

processo. 

 Já discorremos, em momentos anteriores, a respeito do potencial produtivo da 



cidade para o capital no que se refere à constituição de um Arranjo Produtivo Local 

voltado para a confecção de jeans, assim como apresentamos sob quais condições de 

trabalho a que estão submetidos esses trabalhadores. Portanto, as situações para a 

reprodução dessas famílias estão condicionadas a esse modo de produção. 

 Toritama vivencia um “inchaço” populacional devido aos atrativos da cidade para 

trabalho que tem atraído muitos migrantes, sem ter ocorrido um planejamento prévio 

por parte das entidades governamentais para adequar a sua infra-estrutura no 

recebimento a essa população. A nosso ver, isso está em consonância com um dos 

princípios da acumulação do capital, qual seja: atração e compra de força de trabalho a 

baixo custo. Aí se inclui as condições para a reprodução dessa população que também 

não deve afetar os índices dessa acumulação. 

 Do total de trabalhadores da cidade, encontraremos uma faixa de famílias que 

recebem o benefício do Programa Bolsa Família (cerca de 2.000 famílias). Em relação 

a essas famílias, especificamente, que já possuem um benefício que lhes forneça 

condições de reprodução alimentar, podemos cogitar que a sua inserção no mundo do 

trabalho na modalidade e nas condições ofertadas pelo APL não lhes garantirá o 

acesso universal à proteção social e a superação da pobreza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Capítulo 3 – TORITAMA/PE: EXPRESSÕES PARTICULARES DA 

RELAÇÃO ENTRE PRODUÇÃO E REPRODUÇÃO ENTRE CAPITAL E 

TRABALHO 

 

3.1 A produção de jeans em Toritama frente aos APLs 

 

 Um dos processos decorrentes da reestruturação capitalista no Brasil vamos 

encontrar com a criação, implementação e desenvolvimento dos Arranjos Produtivos 

Locais (APLs)59. Na definição do SEBRAE, APL são:  

Aglomerações de empresas localizadas em um mesmo território, que 
apresentam especialização produtiva e mantêm algum vínculo de 
articulação, integração, cooperação e aprendizagem entre si e com 
outros atores locais tais como governo, associações empresariais, 
instituições de crédito, ensino e pesquisa (ARAÚJO, 2006, p. 32).  

 

Tendo como referência informações do site do Ministério de Desenvolvimento da 

Indústria e Comércio Exterior (MDIC), órgão responsável pela realização de 

levantamento sobre os APLs, constatamos existir 404 APLs no Brasil. Deste total, 

apenas 68 (16,8%) possuem como região/cidade pólo dessas produções as capitais, 

mostrando um forte processo de interiorização do processo produtivo. Os setores em 

que predomina o pólo nas capitais referem-se geralmente ao setor de serviços, 

principalmente o de turismo, mas também se destacam os ramos de petróleo e gás. 

Identificamos, ainda, as principais instituições participantes que contribuem para o 

desenvolvimento dos APLs, conforme mostra o quadro abaixo60: 

 

                                                 
59 A experiência dos APLs se baseiam nas experiências da Terceira Itália. Tattara e Volpe (apud 
ENDLICH, 2007) explicam que, na década de 1970, o modelo industrial italiano pós-guerra, baseado em 
grandes unidades industriais, deixou 150.000 desempregados devido ao processo de 
crise/reestruturação do capital. Foi quando pequenas empresas dos distritos industriais empregaram, no 
mesmo período, mais de 400.000 trabalhadores, atraindo olhares de estudiosos para esta estratégia de 
enfrentamento do desemprego. “No conjunto de distritos da Terceira Itália estão mais da metade dos 
empregos industriais italianos” (p. 7). Tal referência não podem ser vistos como uma simples 
transposição daquele modelo econômico, mas, considerando as características particulares das 
economias nacionais e locais, oriundas do processo de constituição histórica das classes sociais 
brasileiras e da produção e distribuição da riqueza nacional. 
60 Sistematização realizada pela pesquisadora com base nos dados encontrados no site do Ministério de 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior: www.mdic.gov.br, no período de set/2008. 



Tabela 1 – Instituições financiadoras dos APLs 

Instituição N.º de participação % 
Serviço de Apoio à Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) 203 30,5 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 127 19,1 
Agência de Promoção de Exportações do Brasil (APEX) 85 12,8 
Sistema C&T – Ministério de Ciência e Tecnologia 64 9,6 
Banco da Amazônia S.A. (BASA) 44 6,6 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) 44 6,6 
Ministério de Minas e Energias (MME) 28 4,2 
Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) 27 4,0 
Caixa Econômica Federal (CEF) 21 3,2 
Ministério de Integração Nacional (MI) 20 3,0 
Banco do Brasil S.A. (BB) 3 0,4 
TOTAL 666 100 

 Fonte: sistematização da pesquisadora 

 

O número expressivo de intervenções de instituições tanto privadas quanto 

públicas incentivando o desenvolvimento de APLs no Brasil, seja por meio de 

assessorias, cursos de qualificação e/ou financiamento de Pequenas e Microempresas 

(PMEs), demonstra o empenho do capital e do Estado para a implementação de ações 

voltadas para essa proposta. 

Araújo (2006) enfatiza que o principal objetivo desses arranjos produtivos é o de 

promover melhores condições para a competitividade das empresas. Esse é o ponto de 

partida para o desenvolvimento de um APL. Ainda para o autor, as vantagens dos APLs 

se caracterizam por constituir um contraponto às empresas transnacionais, ao se 

fixarem em determinado território e assim oferecer condições para o desenvolvimento 

regional e pela distribuição de renda e geração de empregos na região.  

Cardoso (2007), ao refletir sobre as alterações no mundo do trabalho, verifica 

que a construção das cidades passa a ser o “lócus” privilegiado da “promessa 

integradora” de desenvolvimento e modernização. Souza (2007) contribui para o 

debate e o reforço das potencialidades nas cidades, frente às transformações 

econômicas:  

Há uma mudança significativa nas representações sobre o papel das 
cidades no desenvolvimento econômico. Passam a ser acentuados 
requisitos como a capacidade competitiva das cidades no circuito 
global. Coloca-se como imperativo identificar e enfrentar obstáculos 
que se interpõem à prosperidade da economia urbana e do 
desenvolvimento local. Tais obstáculos são: insuficiências na infra-
estrutura urbana necessária às atividades econômicas, a pobreza 
extrema e a degradação ambiental (p. 59). 

 

O fortalecimento de pequenas e micro empresas com enfoque local passa a 

ganhar peso enquanto alternativas para o enfrentamento ao desemprego e 

desenvolvimento dos APLs. As organizações internacionais, como o Banco Mundial, 



passam a recomendar tais modelos enquanto políticas de desenvolvimento local 

(ARAÚJO, 2006).  

Em 2005, as Micro e Pequenas Empresas foram responsáveis por mais de 65% 

da criação de postos de trabalho no Brasil. Conforme levantamento realizado pelo 

IBGE, ainda em 2005, as empresas de pequeno porte (de até 4 pessoas) são 

responsáveis por 83% do total de empresas cadastradas, e que, se somadas às 

empresas entre 5 a 19 pessoas esse número sobe para 96,9%. No entanto, mostra 

também que o maior número de empresas cadastradas hoje no mercado possui pouco 

tempo de existência (ARAÚJO, 2006).  

 Sendo assim, “embora se dê destaque às experiências bem sucedidas, 

não se pode esconder que, no Brasil, aproximadamente 50% dos pequenos negócios 

fecham suas portas antes de completarem um ano de vida” (TAVARES, 2004, p. 111). 

Pois nas condições de permanência no mercado, veremos que:  

1) o êxito das pequenas empresas e, em certos casos, até a condição 
de existência, depende de serem subcontratadas pela grande empresa; 
2) as cooperativas de trabalho, empresas familiares e associações de 
trabalho, reivindicadas pelo suposto caráter espontâneo e solidário, 
para sobreviverem precisam, também, articular-se ao grande capital. 
Há cooperativas que, longe de serem uma iniciativa dos trabalhadores, 
são criações do Estado e da própria empresa interessada na 
exploração da força de trabalho mais barata; 3) o trabalho domiciliar é, 
em geral, executado mediante planejamento e comando direto de uma 
empresa, consubstanciado, às vezes, pela participação no trabalho 
coletivo; 4) os trabalhos que não fazem parte da interioridade do 
sistema são integrados e subordinados à produção pelos mecanismos 
do mercado (p. 113-114). 

 

Muitos dos trabalhadores acabam por ter que se submeter aos trabalhos 

precários ou ao subemprego. É o que ocorre, por exemplo, no município de Toritama-

PE. Apesar de ser um município com alto índice ocupacional, praticamente a totalidade 

de seus trabalhadores são informais e/ou trabalham sob condições precárias, fato que 

vem confirmar nossa tese de que crescimento econômico não significa 

desenvolvimento econômico, e muito menos, desenvolvimento social.   

Segundo Weissheimer (2006), defensor da tese de que houve um processo de 

redução da desigualdade no Brasil entre os anos 2001 e 200461, baseado em 

estudiosos do IPEA afirma que “três fatores centrais explicam pelo menos a meta 

dessa queda: a melhoria na rede de proteção social, com a criação de programas como 

o Bolsa Família e o Peti; a expansão educacional; e a interiorização da economia” (p. 

122) (grifos nossos), reduzindo as desigualdades salariais entre as economias no 

                                                 
61 Conforme discutimos no capítulo 2. 



interior dos estados e nas capitais. No entanto, vejamos a que custo para os 

trabalhadores ocorre esse processo de “interiorização” da economia, uma das 

expressões dos processos de reestruturação produtiva, tendo em vista a nossa 

experiência no contato com a realidade de Toritama/PE.  

Toritama, caracterizada por um se constituir um APL voltado para a confecção de 

jeans, atrai muitos trabalhadores de outras localidades devido ao seu alto índice de 

ocupação, demandando ações do poder executivo para adequar as necessidades da 

população aos serviços públicos ofertados. No entanto, observamos que as condições 

de trabalho e proteção social a que estão submetidos esses trabalhadores são 

extremamente precárias e/ou inexistentes: condições insalubres de trabalho, exposição 

demasiada a produtos que afetam a saúde, extensas jornadas de trabalho, ausência de 

política de atenção à saúde do trabalhador, escassos serviços de saúde e educação 

para atendimento das famílias, alto grau de informalidade nos contratos de trabalho, 

diminuição e/ou anulação do poder reivindicatório e contestador dos trabalhadores, 

forte presença de trabalho infantil e domiciliar e indiferenciação entre ambiente 

doméstico e de trabalho.  

E é quase inexistente a intervenção do poder público no que se refere à 

fiscalização dessas condições de trabalho. Tavares (2004), ao discutir sobre 

informalidade e trabalho domiciliar, afirma que a “possibilidade de explorar a custos 

mais baixos a força de trabalho promove a reemergência do trabalho domiciliar como 

uma forma adequada ao padrão flexível de acumulação” (p. 77).  

A produção “incorpora toda a família, não deixando lugar para outras dimensões 

humanas na vida do trabalhador” (TAVARES, 2004, p. 171). “O trabalho só é 

interrompido para a realização de atividades domésticas que não podem ser adiadas” 

(p.181). As noções de público e privado não se diferenciam nesse modelo de produção. 

Não diferentemente das demais situações de exploração da força de trabalho 

pelo capital nos diversos ramos produtivos, observamos em Toritama que a ampliação 

da jornada de trabalho e intensificação da força de trabalho são também elementos 

indispensáveis para estabelecer o salário recebido pelos trabalhadores: no mesmo 

ramo de produção, há uma média de trabalho exigida para a realização de um quantum 

de produtos, uma vez que são remunerados por produção/ peça.  

A diferenciação salarial entre os que trabalham por produção ou com salário fixo 

é por meio da ampliação da jornada de trabalho. O tempo, então, permanece sendo a 

determinação do equivalente monetário da força de trabalho e não a capacidade de 

produção, argumento empregado muitas vezes tanto pelos trabalhadores quanto 



empresários o que acaba por escamotear as reais condições em que ocorre a 

exploração da força de trabalho. Conforme nos explica Marx (1988): 

O salário por peça nada mais é que uma forma metamorfoseada do 
salário por tempo, do mesmo modo que o salário por tempo é uma 
forma metamorfoseada do valor ou preço da força de trabalho. O 
salário por peça parece, à primeira vista, como se o valor de uso 
vendido pelo trabalhador não fosse função de sua força de trabalho, 
trabalho vivo, mas também objetivado no produto, como se o preço 
desse trabalho não fosse determinado, como o do salário por tempo, 
pela fração valor diário da força de trabalho/ jornada de trabalho de 
dado número de horas, mas pela capacidade de produção do produtor 
[...] ambas as formas de salário existem simultaneamente, lado a lado, 
nos mesmos ramos de negócios (p. 133) (grifos nossos). 

 

 Tavares (2004) afirma que não há diferenciação quanto ao tempo socialmente 

necessário para a atividade formal ou informal. A medida do capital – o tempo – é a 

mesmo no processo de valorização. “O trabalho informal, tal qual o formal, é 

igualmente mercadoria, bem como é igual o parâmetro para determinação de seu valor” 

(p.110). 

 O salário por peça, que do ponto de vista do trabalhador pode ser visto como a 

forma mais rentável e autônoma de produção, para o capital possui suas vantagens. 

Conforme argumenta Marx (1988): 

1º) sendo a qualidade do trabalho medida pelo próprio produto, pode ocorrer descontos 

salariais e fraudes capitalistas; 

2º) sendo os próprios trabalhadores que supervisionam a produção, a exploração dos 

trabalhadores pelo capital se realiza mediada pela exploração de trabalhador pelo 

trabalhador, favorecendo a fragmentação da classe trabalhadora sob o fetiche da 

liberdade, independência e autocontrole; 

3º) sendo de interesse do trabalhador intensificar sua produção, isso eleva o grau 

normal de intensidade do trabalho médio; 

4º) e por conseqüência, à medida que aumenta a produção, reduz o salário pago à 

força de trabalho: 

O salário por peça é rebaixado na mesma proporção em que cresce o 
número de peças produzidas durante o mesmo tempo, isto é, em que 
diminui o tempo de trabalho empregado na mesma peça. Essa 
variação do salário por peça, enquanto puramente nominal, provoca 
lutas contínuas entre capitalista e trabalhador. Ou porque o capitalista 
aproveita o pretexto para rebaixar realmente o preço do trabalho, ou 
porque o aumento da força produtiva do trabalho é acompanhado de 
um aumento da intensidade do mesmo. Ou porque o trabalhador toma 
a sério a aparência do salário por peça, como se lhe pagassem seu 
produtos não sua força de trabalho, e por isso se opõe a um 
rebaixamento do salário, que não corresponde ao rebaixamento do 
preço da venda da mercadoria (MARX, 1988, p. 138). 



 

 Tavares (2004) complementa as nossas críticas: “o capital além de colocar o 

trabalho na informalidade, retirando a proteção social ao trabalhador, ainda dissimula a 

extração da mais-valia e consolida a idéia de que a esfera da circulação é, de fato, o 

locus de toda a negociação entre capital e trabalho” (p. 52).  

A categoria “cooperação” também se faz presente no cotidiano de trabalho dos 

APLs, tanto por parte do capital quanto dos trabalhadores. Para os empresários, a 

questão da cooperação entre os produtores é bastante destacada também entre 

estudiosos sobre o assunto, chegando a ser denominada de “capital social”, “ação 

conjunta” e até “associativismo”, para designar a necessidade no APL do trabalho 

cooperado entre os trabalhadores e entre as micro e pequenas empresas. Apesar de 

muitos trabalhadores não terem conhecimento sobre a origem dos produtos, sua rota 

até a comercialização final, assim como quem é o proprietário ou a empresa que 

contratou a encomenda, há a necessidade deste sentimento e práticas cooperativas na 

comunidade e entre os trabalhadores. 

 Sabemos que a “divisão e cooperação do trabalho são condições fundamentais 

à produtividade do trabalho, que se expressa numa atividade combinada, numa 

totalidade” (TAVARES, 2004, p.124). Portanto, necessária à produção capitalista, uma 

vez que 

a atividade de um número maior de trabalhadores, ao mesmo tempo, no 
mesmo lugar (ou, se quiser, no mesmo campo de trabalho) [ou então, 
no mesmo território], para produzir a mesma espécie de mercadoria, 
sob o comando do mesmo capitalista, constitui histórica e 
conceitualmente o ponto de partida da produção capitalista (MARX, 
1988, p. 244) (grifos nossos).  

  

 E que: 

A cooperação coincide com a produção em maior escala, porém não 
constitui nenhuma forma característica fixa de uma época particular de 
desenvolvimento do modo de produção capitalista [...] a cooperação 
simples continua sendo ainda a forma predominante nos ramos de 
produção em que o capital opera em grande escala, sem que a divisão 
do trabalho ou a maquinaria desempenhem papel significativo (MARX, 
1988, p. 253). 

 

 Marx (1988) define cooperação como sendo “a forma de trabalho em que muitos 

trabalham planejadamente lado a lado e conjuntamente, no mesmo processo de 

produção ou em processos de produção diferentes, mas conexos” (p.246). É somente 

através do trabalho cooperado que há um aumento da força individual no sentido da 

criação de uma força produtiva que se caracteriza por uma força de massas, pois “em 



todas as circunstâncias a força produtiva específica da jornada de trabalho combinada 

é a força produtiva social do trabalho ou força produtiva do trabalho social. Ela decorre 

da própria cooperação” (p.249). Até mesmo porque o capitalista “paga o valor das 100 

forças de trabalho independentes, mas não paga a força combinada das 100” (MARX, 

1988, p. 251).  

 O sentimento de cooperação também se faz necessário para acelerar o tempo 

gasto na produção parcealizada e assim diminuir o tempo de trabalho necessário gasto 

para fabricar o produto final: 

Como cooperadores, como membros de um organismo que trabalha, 
eles não são mais do que um modo específico de existência do capital. 
A força produtiva que o trabalhador desenvolve como trabalhador social 
é, portanto, força produtiva de capital. A força produtiva social do 
trabalho desenvolve-se gratuitamente tão logo os trabalhadores são 
colocados sob determinadas condições, e o capital os coloca sob 
essas condições [...] ela aparece como força produtiva que o capital 
possui por natureza, como sua força produtiva imanente (MARX, 1988, 
p. 251). 

  

Na situação de Toritama, podemos verificar que esse caráter da “massa de 

trabalhadores” é bastante funcional ao capital, uma vez que reúne os trabalhadores no 

mesmo local, agora denominado de “território”, e não mais de “fábrica”. No entanto, 

como constitui uma produção, em sua maior parte, de âmbito doméstico, o processo de 

trabalho não assume um caráter “público”. Esse fator, associado à ausência de criação 

de espaços coletivos de sociabilidade para a população são condicionantes que 

dificultam a organização dos trabalhadores enquanto classe.  

 Observamos que nesse novo modelo de produção de mercadorias, cada vez 

mais o capital busca silenciar o antagonismo de classe. A busca pela ocupação, 

chamariz dos arranjos produtivos locais para a classe trabalhadora, carrega o ideário 

da sustentabilidade, mas tenta apagar as contradições presentes nesta proposta de 

desenvolvimento local. A necessidade do capital em manter a ordem vigente como 

única forma de sociabilidade se apresenta, prioritariamente, pela tentativa de anulação 

das contradições de classe.  

A superpopulação relativa existente no local é uma das condições necessárias 

para o desenvolvimento de um APL. Araújo (2006) descreve e analisa como ocorreu o 

surgimento de APLs no Pólo de Confecções do Agreste que expressa esse 

“pressuposto”: 

Muitas vezes surgem em locais onde praticamente não existia infra-
estrutura adequada ao desenvolvimento de determinada atividade 
produtiva e nem tampouco estavam na rota dos principais 
fornecedores, ou seja, possuíam condições adversas para o inicio da 



atividade. Contudo, a abundante mão-de-obra, com baixa qualificação 
e conseqüente baixos salários criavam um ambiente favorável ao início 
do processo produtivo, especialmente em atividades com pequenas 
barreiras de entrada e com baixa ênfase em qualificação de mão-de-
obra, como o setor de confecções. A região do Pólo de Confecções do 
Agreste Pernambucano surgiu neste contexto nos últimos 30 anos, 
inicialmente utilizando como matéria-prima para suas indústrias o 
refugo (helanca, por exemplo) da produção das indústrias têxteis do 
sul/sudeste do país para, em seguida, atrair para aquela região 
diversos fornecedores de matéria-prima e aviamentos diante da 
constatação de uma maior demanda por seus produtos, inclusive 
relacionadas com necessidade de melhor qualidade de tais insumos. 
Em anos recentes, a maior exigência do mercado consumidor e uma 
maior consciência dos empresários locais para a necessidade de 
produção com maior qualidade fizeram com que grandes empresas 
nacionais e mesmo multinacionais fornecedoras de insumos 
instalassem escritórios comerciais e fornecedores de suporte técnico 
na região do Agreste, fornecendo ali os mesmos produtos existentes 
em qualquer parte do mundo, a preços também competitivos (p. 86-7). 

 

 Conforme dados analisados por Pochmann (2007), a região Nordeste registrou 

elevação da força de trabalho acima da variação do produto devido à forte migração: 

Em função disso, o comportamento do mercado de trabalho também 
sofreu efeitos diretos e indiretos do movimento migratório. Seguindo a 
tradição, o movimento migratório tendeu a perseguir o sentido da 
própria expansão econômica, posto que a busca por melhores 
condições de vida e trabalho expressa grande parte dos 
deslocamentos geográficos efetuados no Brasil (p. 67). 

 

 De 1992 a 2005, houve significativo deslocamento de força de trabalho 

empregada no setor primário para os setores secundário e terciário no Brasil. Isso 

ocorreu, principalmente, pelo processo de mecanização da produção agrícola; 

deslocamento de segmentos industriais intensivos de mão-de-obra das regiões Sul e 

Sudeste para o Nordeste (nas áreas de calçados, têxtil e vestuário) e aumento da 

demanda por serviços e da ocupação na administração pública (COSTANZI; RIBEIRO, 

2007). 

 A característica da indústria de confecções do Nordeste, particularmente a de 

vestuário é composta predominantemente por micro e pequenas empresas (95% das 

indústrias da região) (VIANA apud ARAÚJO, 2006), que estão espacialmente instaladas 

nos seguintes estados: Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Bahia e Piauí. 

Destacam-se Ceará e Pernambuco por conter o maior número de empresas. Em 

Pernambuco, 75% da atividade industrial concentra-se no Pólo de Confecções do 

Agreste. 

Toritama, segundo o SEBRAE/PE (apud ARAÚJO, 2006), produz 16% de todo o 

jeans fabricado no Brasil. O autor defende que a baixa arrecadação dos municípios 



deve-se à informalidade dos empreendimentos, a emissão de notas fiscais ocorre 

basicamente nas maiores lojas, criando dificuldades do município para financiar obras 

voltadas para a qualificação da infra-estrutura local e tampouco para investir na área 

social62. 

Dentro da identificação dos principais agentes dentro de um APL63, Araújo 

(2006) destaca a essencialidade da presença de infra-estrutura física, que serve tanto 

para melhorar a atração do local, por meio de uma rede de escoamento e 

comercialização de produtos, como segurança, estradas, shoppings, centros 

comerciais; como também para a própria produção, quando necessita de uma rede de 

esgoto e abastecimento, telecomunicações, etc. Inclusive, facilitando os custos da 

produção. No entanto, podemos observar que tais condições são geralmente 

promovidas pelo Estado, não entram nos custos da produção, mas são essenciais a 

ela.  

Harvey (2005) aponta que para o processo de acumulação é necessário que o 

capital possa usufruir de configurações espaciais fixas e imóveis, ou seja, que haja 

uma estrutura que forneça o suporte mínimo para a instalação do processo produtivo 

que possa elevar os índices de lucratividade, que o capital não subsidiará. Neste 

momento, a intervenção estatal torna-se fundamental para fornecer essa estrutura 

espacial, no caso do provimento de ferrovias, transporte, meios de acesso para a 

entrada e saída do capital, de modo a colaborar para a circulação das mercadorias. 

 O foco no território para a produção leva os poderes governamentais locais a 

atrair fontes externas de financiamento, novos investimentos diretos e novas fontes de 

emprego. Também deve oferecer um pacote substancial de ajuda e assistência, uma 

vez que a competitividade internacional também depende das qualidades, quantidades 

e custos da oferta local de mão-de-obra (HARVEY, 2005). Sendo assim, “a governança 

urbana se orientou muito mais para a oferta de um ‘ambiente favorável aos negócios', e 

para a elaboração de todos os tipos de chamarizes para atrair esse capital à cidade” 

(HARVEY, 2005, p. 179-180). 

 Considerando essa discussão, ainda que introdutória, mas necessária para nos 

aproximarmos da realidade da produção de jeans em Toritama-PE e de seus 

trabalhadores, passamos agora ao processo metodológico utilizado para a coleta 

dessas informações e prosseguimento da pesquisa.  

                                                 
62 O que, num primeiro momento pode ser um “entrave” para a arrecadação municipal e desenvolvimento 
local, por outro lado, por ser considerado uma fonte de angariar lucros por parte do capital.  
63 Tais como: recursos humanos, tecnologia, recursos financeiros de capital, clima de negócios, infra-
estrutura física, rede de fornecedores, empresas líderes. 



 

3.2 Sobre a metodologia empregada na coleta de dados 

 

 Os primeiros passos de aproximação com a realidade de Toritama-PE ocorreram 

por meio da implementação do projeto de extensão “Questão social nos Arranjos 

Produtivos Locais – a realidade de Toritama – PE”, junto ao Grupo de Pesquisas sobre 

Trabalho (GET/PPGSS/UFPE). Foi quando passamos a realizar visitas ao município 

com o objetivo de conhecer a realidade local, principalmente a relação entre produção 

e reprodução, ou seja, entre o APL e as medidas de proteção social.  

 Foi a partir de contato com gestores e técnicos das políticas de assistência 

social, saúde e educação que podemos conhecer um pouco as dificuldades dos seus 

munícipes, bem como os ganhos que a cidade obteve através da produção de jeans. 

Após a qualificação do projeto de pesquisa de mestrado junto ao PPGSS/UPFE 

encaminhamos a coleta de dados que teve um pequeno atraso em função do período 

eleitoral64. Contamos, essencialmente, com o apoio da secretaria municipal de 

assistência social (SAS) para o acesso às famílias entrevistadas.  

 Uma das estratégias que utilizamos para dar conta da nossa problemática foi 

entrevistar famílias que recebiam o benefício do Programa Bolsa Família no município,  

com o objetivo de buscar identificar as relações existentes entre trabalho e assistência 

social, uma vez que as informações que tínhamos era que a maioria dos moradores 

trabalhava na produção do jeans. Também acreditando ser esta a maneira mais 

adequada de aproximação com a realidade local para perceber as contradições 

presentes no cotidiano de vida dessas famílias.  

 A identificação das residências a serem visitadas ocorreu após contato com a 

equipe de trabalho da (SAS), que nos forneceu listagem das famílias lá cadastradas, 

através do CadÚnico65, possibilitando o acesso a uma listagem de 4.025 domicílios, 

correspondendo a 13.937 famílias. Essa listagem foi elaborada a partir de critérios 

estabelecidos pela pesquisadora, quais foram: nome do beneficiário, endereço de 

residência e município de nascimento66.  

                                                 
64 Fomos orientados a evitar as visitar no período pré-eleitoral em função da intensa disputa entre os 
candidatos. Como estavam sendo realizadas pesquisas eleitorais, poderíamos ser confundidos com os 
partidários. Para não prejudicar a coleta de dados e a receptividade dos moradores, optamos em realizá-
la com, praticamente, mais de um mês de atraso. Acreditamos ter sido uma estratégia proveitosa. 
65

 Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Conforme o Ministério de 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS (2007), este CadÚnico é um instrumento de coleta 
de dados que tem como objetivo identificar todas as famílias em situação de pobreza existentes no país. 
66 Cabe de destacar que o programa que gerava esse tipo de relatório comportava somente o emprego 
de três variáveis.  



 Inicialmente pensávamos em entrevistar as famílias nascidas em outros 

municípios, pois, segundo a equipe de trabalho da SAS havia uma forte demanda de 

famílias que solicitavam transferência do Bolsa Família e queríamos poder relacionar 

tal realidade com o objeto de estudo, considerando o aspecto atrativo de trabalho que a 

dinâmica da cidade proporciona.  

 No entanto, quando fomos confrontar a listagem fornecida pela SAS com a 

listagem das famílias que recebem o Bolsa Família pelo município67, no total de 1.782, 

percebemos que era significativamente maior o número de beneficiários nascidos em 

Toritama. E que, na testagem do instrumento de coleta de dados, confirmamos que 

mesmo as famílias não nascidas em Toritama moravam na cidade há mais de trinta 

anos, o que não oferecia, necessariamente, mediação direta da migração com o 

“atrativo” da produção de jeans.  

 Percebendo, então, que a questão da migração não se constituiria numa variável 

significativa, tivemos que mesmo assim permanecer com essas três variáveis (nome, 

endereço e município de origem) em virtude da dificuldade de acesso aos dados do 

CadÚnico68 em detrimento de outras como, por exemplo, a situação de traballho dos 

titulares do PBF, que poderia ter contribuído para a coleta e análise dos dados. Sendo 

assim, descartamos a questão da migração para o estudo, o que não impossibilitaria o 

aprofundamento do estudo sobre o objeto da pesquisa, qual seja, a relação entre 

trabalho e assistência social. 

 Após a identificação das famílias que recebem o Bolsa Família no relatório do 

CadÚnico, partimos para a seleção da amostragem. Considerando que o estudo 

apresentaria limitações, principalmente no que se refere ao acesso às residências 

dessas famílias, optamos pela realização de uma amostra não-probabilística por 

quotas.  

 A amostra não-probabilística apresenta como aspecto positivo “a conveniência e 

a economia” (KIDDER, 1987, p. 85), mas contém uma desvantagem que é a de que 

“não há maneira de estimar a probabilidade que cada elemento tem de ser incluído na 

amostra” (KIDDER, 1987, p. 84). A amostragem por quotas “traz a segurança de 

garantir condições de inclusão na amostra de diversos elementos da população e 

assegurar-se que esses diversos elementos são tomados nas proporções em que 

                                                 
67 A listagem foi obtida através do site da Caixa Econômica Federal que disponibilizava os nomes dos 
titulares do benefício no início de agosto/2008. 
68  Apesar do esforço da equipe da secretaria de assistência social em nos fornecer as informações, o 
próprio sistema de armazenamento de informações do CadÚnico possuía limitações para gerar 
relatórios. Por tais razões, optamos em dar continuidade à pesquisa em detrimento de solicitar outro 
material contendo novas variáveis. 



ocorrem na população” (KIDDER, 1987, p. 85). Sendo assim,  

aquele que extrai amostras por quotas procura garantir a inclusão na 
amostra de elementos suficientes de cada extrato [...] o objetivo básico 
da amostragem por quotas é a seleção de uma amostra que seja a 
réplica da população para a qual se quer generalizar [...] a prática usual 
é estabelecer quotas para os entrevistadores em relação aos traços 
mais manifestos e obter informações sobre os menos manifestos no 
decorrer das entrevistas (KIDDER, 1987, p. 86).  

 

O requisito principal na amostragem por quotas  

não é que vários estratos da população sejam incluídos na amostragem 
e, suas proporções reais, mas que haja casos suficientes de cada 
estrato na amostra para tornar possível uma estimativa do valor do 
estrato da população, e que saibamos (ou possamos estimar com 
razoável precisão) à proporção que cada estrato ocupa na população 
total (KIDDER, 1987, p. 87). 
 

Com base no critério de acesso e nas considerações sobre amostra não-

probabilística por quotas, a amostra pesquisável para este estudo consistiu em 50 

famílias entrevistadas. A opção por essa quantia ocorreu a partir da análise das 

condições sobre as quais poderia ser realizada a coleta de dados. O número pode ser 

considerado reduzido, tendo em vista o universo que o município de Toritama 

representa, mas se justifica devido às limitações mapeadas nos primeiros contatos com 

a realidade local e que incidiram sobremaneira na etapa de  coleta de dados, como por 

exemplo, a ausência de mapa da cidade para localização dos endereços, o município 

contar com poucas placas com o nome de ruas e a dificuldade de identificação dos 

endereços que constam na listagem, além haver somente uma pesquisadora para 

visitar as famílias.  

Realizamos uma testagem do instrumento de coleta de dados, sendo quatro 

beneficiários entrevistados. Foi uma etapa importante, onde pudemos redimensionar as 

questões referentes à dinâmica familiar, ampliando os campos para preenchimento de 

informações da situação de trabalho de todos os membros familiares. Assim como foi 

possível incluir questão sobre doença oriunda do trabalho e medidas de proteção 

social.  

Importante aqui destacar que obtivemos acesso a um mapa, realizado 

manualmente, por um agente de saúde que atende à região central da cidade. Este 

profissional nos disponibilizou cópia do mapa que ele mesmo havia confeccionado para 

a identificação das ruas na sua área de intervenção. Este instrumento nos possibilitou 

agilizar a coleta de dados, uma vez que identificamos vários endereços no bairro 

central da cidade de pessoas que recebiam o benefício, e os priorizamos para a etapa 

de coleta de dados.  



Objetivando obter a autorização das pessoas entrevistadas para a divulgação 

dos dados, elaboramos um “Termo de Consentimento Informado”69, que continha 

informações acerca dos objetivos da pesquisa, identificação do pesquisador e entidade, 

assim como a garantia da preservação do dados de identificação do entrevistado 

quando da divulgação dos resultados da pesquisa. Portanto, na visita à residência, logo 

informávamos sobre a pesquisa e o termo que deveria ser assinado tanto pelo 

entrevistado quanto pelo pesquisador. Algumas pessoas apresentaram resistências, 

principalmente temendo o corte do benefício do Bolsa Família. Quando as mesmas não 

aceitavam assinar o termo, não era realizada a entrevista. Quando da realização da 

entrevista, entregávamos uma cópia do termo ao entrevistado. 

Por se tratar de uma amostra por quotas, buscamos ao máximo, atender aos 

critérios previamente estabelecidos que correspondesse ao “perfil” do total de famílias 

beneficiárias do programa. Ou seja, realizamos na etapa de elaboração do projeto de 

pesquisa, elaboramos um perfil70 das 1.782 famílias e que, de uma forma proporcional, 

buscamos entrevistar pessoas que correspondessem a esse perfil, na tentativa de 

incluir, ao máximo, características dessas famílias de forma que correspondesse a sua 

totalidade.  

Nas tabelas abaixo seguem as principais informações para o estabelecimento 

deste “perfil” e a proporcionalidade a ser empregada na amostra considerando o 

número de 50 famílias. 

 
Tabela 2 – Perfil para a amostra (sexo e idade) 

 
Critério M F Total 18-24 anos 25-49 anos 50-59 

anos 
60 ou mais 
anos 

Total 

Sexo 69 1713 1782 -- -- -- -- -- 

Amostra 02 48 50 -- -- -- -- -- 

Idade do titular do PBF -- -- -- 29 1490 206 57 1782 

Amostra -- -- -- 01 41 06 02 50 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
69  Segue em anexo uma cópia do mesmo. 
70 Para o levantamento do perfil das beneficiários consideramos a disponibilidade de dados contidos no 
relatório disponibilizado pela SAS/Toritama: sexo dos titulares do Programa Bolsa Família (PBF); se o 
titular do PBF vivia com ou sem companheiro; se o titular do PBF possui dependentes; número de 
dependentes que o titular do PBF possui; idade dos dependentes do titular do PBF; idade do titular do 
PBF.  



Tabela 3 – Perfil para amostra (se possui companheiro (a) e dependentes) 
 

Critério C/ comp  S/ comp Total C/  
dep 

S/ 
dep 

Total 00 01 02 03 04 05 ou  
mais 

Total 

Se o titular do PBF  

vive com ou 

 sem companheiro 

541 1241 1782 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Amostra 15 35 50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Se o titular do PBF 
 possui dependentes 

-- -- -- 1766 16 1782 -- -- -- -- -- -- -- 

Amostra -- -- -- 49 01 50 -- -- -- -- -- -- -- 

N.º de dependentes  
que o titular do  
PBF possui 

-- -- -- -- -- -- 16 335 598 502 206 125 1782 

Amostra -- -- -- -- -- -- 01 09 17 14 06 03 50 

 
 
 
 Ao partir dessas informações, definimos que, para integrar a amostra da 

pesquisa, os seguintes critérios deverão ser observados quando da seleção das 

famílias:  

� Do total da amostra, 02 devem ser do sexo masculino e 48 do sexo feminino. 

� 15 devem viver com companheiro (a) e 35 sem companheiro (a).  

� 49 dos entrevistados devem possuir dependentes e 01 não.  

� Da média geral do quanto ao n.ºde dependentes por família, devemos 

considerar: 01 entrevista sem dependentes; 09 entrevistas com 01 dependente; 

17 entrevistas com 02 dependentes; 14 entrevistas com 03 dependentes; 06 

entrevistas com 04 dependentes; 03 entrevistas com 05 ou mais dependentes. 

� Em relação à idade do (a) titular do benefício: 01 família com idade entre 18 a 24 

anos; 41 famílias com idade entre 25 e 49 anos; 06 famílias com idade entre 50 

a 59 anos e 02 famílias com idade igual ou superior a 60 anos.  

� Quanto ao local de origem de nascimento das famílias71: 

� 44 famílias devem ser oriundas do estado de Pernambuco; 02 de Alagoas; 02 da 

Paraíba; 01 da Bahia; e 01 de São Paulo.  

� Das famílias naturais de Pernambuco a amostra deve conter, deve-se atender, 

pelo menos, aos seguintes critérios: 01 de Brejo da Madre Deus; 08 de Caruaru; 

01 de Frei Miguelino; 01 de Recife; 01 de Riacho das Almas; 01 de Rio Formoso; 

                                                 
71 Em relação a este aspecto consideramos a prevalência dos municípios entre as famílias beneficiários 
do PBF. Não expomos a sistematização do “perfil” dos locais de nascimento ao longo do trabalho por se 
tratar de um quantitativo não passível de ser incluído no momento. Cabendo-nos, apenas, apresentar o 
resultado dessa sistematização para a seleção da amostra. 



01 de Santa Cruz do Capibaribe; 01 de Santa Maria do Cambucá; 01 de 

Surubim; 02 de Taguatinga do Norte; 15 de Toritama; 06 de Vertentes; 05 das 

demais cidades.  

� Das famílias naturais de Alagoas, pelo menos 01 deve ser do município de 

Arapiraca. 

� Das famílias naturais da Paraíba, pelo menos 01 deve ser do município de 

Boqueirão.  

  

 Portanto, a escolha dos endereços a ser visitados foi de acordo com a listagem 

elaborada durante a definição da amostra que continha o endereço e o perfil das 

famílias. A escolha das residência ocorreu, primeiramente, para atender o perfil definido 

na amostra e em segundo lugar a possibilidade de localização do endereço. Por tais 

razões, priorizamos entrevistar as famílias residentes na região central da cidade. 

 A coleta de dados foi realizada em dois momentos. O primeiro foi no período 

pós-eleições municipais, o seguindo ocorreu quinze dias depois. Fazíamos uma média 

de oito a dez entrevistas por dia, considerando o turno integral (8h-18h). Nessa 

primeira etapa conseguimos realizar 31 entrevistas, sendo duas delas descartadas pela 

dificuldade de obter informações dos entrevistados, pois não compreenderam as 

questões o que difcultou a obtenção das respostas. Isso não afetou a 

proporcionalidade de “perfil” prevista, pois as entrevistas foram substituídas. 

 Entre a primeira e segunda etapa de coleta de dados foi possível rever o “perfil” 

das famílias a serem entrevistadas, tendo que priorizar algumas no intuito de garantir a 

proporcionalidade da amostra. Elaboramos novas listagens, retirando aqueles “perfis” 

já atendidos. Retornamos à Toritama para a coleta de mais 21 entrevistas, o que foi 

obtido com sucesso. 

 Ao término da coleta de dados e após levantamento do perfil das famílias 

entrevistadas, percebemos que não atingimos rigorosamente os critérios pré-

estabelecidos, mas buscamos uma aproximação no sentido de incluir a sua diversidade 

de uma forma proporcional. Conforme mostraremos abaixo. 

 

 

 

 

 

 



3.3 Resultados da coleta de dados 

 

 Neste subcapítulo, apresentaremos o resultado obtido nas 50 entrevistas 

realizadas, já tecendo alguns comentários analíticos no sentido de contribuir para a 

identificação das principais tendências da relação trabalho e assistência social. 

 

 

3.3.1 Perfil das famílias pesquisadas 

 

a) Sexo, idade72 e escolaridade dos entrevistados 

 Houve a predominância do sexo feminino conforme previsto no projeto para a 

coleta de dados. Também conforme a previsão na seleção da amostra, tentamos 

contemplar os critérios estabelecidos. Conforme os dados abaixo: 

 

Tabela 4 – Perfil dos entrevistados (sexo e idade) 

Critério M F Total 18-24  
anos 

25-49  
anos 

50-59 
anos 

60 ou mais 
anos 

Total 

Sexo 01 49 50 -- -- -- -- -- 

% 2% 98% 100% -- -- -- -- -- 

Idade do titular do PBF -- -- -- 01 38 07 04 50 

% -- -- -- 2% 76% 14% 8% 100% 

 

 

b) Se o entrevistado possui ou não com companheiro (a) e dependentes 

 Conseguimos atender, na íntegra, às condicionalidades para a seleção da 

amostra nesse requisito: 15 (30%) dos entrevistados vivem com companheiro (a) e 35 

(70%) vivem sem companheiro (a). No entanto, aqui cabe uma observação: para a 

seleção da amostra, partimos das informações contidas no CadÚnico disponibilizado 

pela prefeitura. No entanto, nas entrevistas, observamos que esses números não 

correspondem. A partir das entrevistas, apenas 16 (32%) vivem sem companheiro (a) e 

34 (68%) vivem com companheiro (a). O que demonstra a desatualização dos dados 

perante o cadastro social.  

 Todas as entrevistas que realizamos contavam com dependentes. Na seleção da 

amostra prevíamos entrevistar uma família que não possuía dependentes. Mas em 

função das condições para a realização da coleta de dados isto se tornou inviável.  

                                                 
72 Consideramos a idade que consta no cadastro fornecido pela prefeitura. 



 

c) Escolaridade dos entrevistados 

 Diferentemente das pesquisas realizadas pelo Ministério de Desenvolvimento e 

Assistência Social e Combate à Fome (MDS) que aponta para um baixo nível de 

escolaridade entre os titulares do PBF, constatamos que entre os beneficiários 

entrevistados em Toritama essa realidade não corresponde. Apenas duas respostas 

mencionaram “nunca estudou”. Sendo considerável a faixa daqueles que estudaram de 

1ª à 4ª série: 20 e se somados os de 5ª série em diante chegaremos ao número de 24 

respostas. Conforme mostra o quadro abaixo: 

 

Tabela 5 – Perfil dos entrevistados (escolaridade) 

Escolaridade  n.º de respostas % 

Nunca estudou 02 4% 

1ª a 4ª série 20 40% 

5ª a 8ª série 19 38% 

2º Grau Incompleto 02 4% 

2º Grau Completo 03 6% 

Não informado 04 8% 

Total 50 100% 

 

 

d) Local de Nascimento dos entrevistados73   

 Conforme se observa na tabela abaixo não conseguimos atender, na íntegra, os 

critérios estabelecidos para a seleção da amostra. No entanto, buscamos nos 

aproximar daquela previsão, principalmente no que se refere à distribuição dos 

municípios de Pernambuco e à necessidade de contemplar entrevistas de pessoas 

oriundas de outros estados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
73 Consideramos também as informações contidas no Cadúnico fornecido pela secretaria de assistência 
social de Toritama. No entanto, no decorrer da sistematização dos dados, observamos que algumas 
respostas não correspondiam ao que continha no cadastro único, o que mencionaremos ainda mais 
tarde.  



Tabela 6 – Local de nascimento dos entrevistados    

Estado Cidade n.º 
entrevista

s 

% 

Pernambuco Vertentes  05 10% 

Toritama 16 32% 

Santa Cruz do Capibaribe  01 2% 

São João  01 2% 

Vicência  01 2% 

Bonito 01 2% 

Caruaru 12 24% 

Brejo da Madre Deus  01 2% 

Taguatinga do Norte  02 4% 

Surubim  02 4% 

Timbauba 01 2% 

Frei Miguelino  01 2% 

Santa Cruz  01 2% 

Alagoas Porto Calvo 01 2% 

Ceará Iguatu 01 2% 

Rio de 
Janeiro 

Paraíba do Sul 01 2% 

São Paulo São Paulo 01 2% 

Maranhão Bacabal 01 2% 

Total -- 50 100% 

  

 Cabe aqui destacar que há uma predominância de pessoas nascidas em outros 

municípios (84%), sendo que Vertentes (PE), Caruaru (PE) e Santa Cruz do Capibaribe 

(PE), municípios vizinhos à Toritama correspondem, juntos, a 36% do total. Assim como 

merece destaque beneficiários oriundos de outros estados, com 10%. Os dados 

demonstram um intenso processo migratório na cidade conforme informações já 

mencionadas. 

 

e) Tempo de residência no município 

 A maioria dos entrevistados relatou residir no município há bastante tempo. 

Sendo que o menor tempo que encontramos foi de 3 meses e o maior de 60 anos:  

 

 

 

 



Tabela 7 – Tempo de residência em Toritama 

Período n.º de respostas % 

0 a 10 anos 04 8% 

11 a 20 anos 08 16% 

21 a 30 anos 09 18% 

31 anos ou mais 08 16% 

n.c. (*) 16 32% 

Erro (*1) 05 10% 

Total 50 100% 

(*) é quando o entrevistado nasceu em Toritama. 
(*1) é quando o entrevistado declarou ter nascido em Toritama quando no seu cadastro da prefeitura 
consta em outro município. 
 
f) Motivo da vinda para Toritama 

 Conforme as entrevistas o principal motivo são familiares (24 respostas, 48%), 

seja por ter vindo com os pais quando criança e/ou ter acompanhado o companheiro 

(a) que era da cidade ou possuía familiares em Toritama. Seguida pelo motivo de 

trabalho (07 respostas, 14%) e 01 (2%)  mencionou o motivo de saúde, pelas 

dificuldades de acesso aos serviços por residir em zona rural. Conforme já mencionado 

anteriormente, 16 (32%) não opinaram por já ter nascido em Toritama e 02 (4%) 

ocorreu erro, pois não opinaram por ter declarado nascimento em Toritama quando em 

seus registros constava outro município. 

 

g) N.º de dependente74s por família 

 Conforme perfil levantado a partir da listagem do CadÚnico, observamos que a 

maioria possui até dois dependentes. No entanto, nas entrevistas realizadas, 

observamos que essa realidade se altera, aumentando consideravelmente o número de 

famílias com mais de 3 dependentes. Sendo assim, observamos que 82% das famílias 

possuem mais de 03 dependentes:  

 

 

 

 

 

 

                                                 
74  Considera-se dependente os demais membros da família que participam/ dependem da renda familiar, 
para além da pessoa que estava sendo entrevistada. Em todos os casos, foi considerado quem morava 
junto na residência.  



Tabela 8 – N.º de dependentes por família 

n.º de 

dependentes  

n.º 

famílias 

% 

1 Dependente 03 6% 

2 Dependentes 06 12% 

3 Dependentes 14 28% 

4 Dependentes 16 32% 

5 Dependentes 07 14% 

6 Dependentes 04 8% 

Total 50 100% 

 

 Tal confrontamento de informações pode nos levar a pensar na possibilidade dos 

cadastros sofrerem desatualizações com o passar do tempo. Isto ocorre, 

principalmente, por não haver na secretaria de assistência social uma atividade de 

acompanhamento a essas famílias conforme previsto no desenvolvimento das ações 

sócio-assistencais do Programa Bolsa Família. Tais implicações, conforme podemos 

observar nas entrevistas, interferem diretamente no acesso à rede de atendimento 

sócio-assistencial e políticas sociais por parte desses beneficiários, pois ações da 

secretaria de assistência social teriam a função de promovê-las.  E, numa outra 

perspectiva, podemos considerar que o Bolsa Família pode agregar novos familiares 

em virtude da garantia de renda.  

 

h) Sobre a composição familiar dos entrevistados  

 Considerando os conceitos apresentados por Romanelli (apud CARNEIRO, 

2006): 

� Família ampliada: composta por casal, filhos e outros parentes; são famílias com 

relação de parentesco bastante variadas entre os membros: pais, filhos, avós, 

tios, sobrinhos, primos, etc.;  

� Famílias matrifocais: formada por ima mulher, seus filhos, resultantes de uma ou 

mais uniões, e um companheiro;  

� Famílias monoparentais: composta por pessoas que vivem sem cônjuge com um 

ou vários filhos, que podem ser chefiadas por mulheres e homens.  

 Percebemos que: do total das 50 famílias, 29 (58%) delas tinham as 

características de família matrifocais. Enquanto que 17 (34%) possuíam a característica 

de família ampliada, pois agregavam outros familiares. E encontramos 03 (6%), de 



famílias monoparetais. Ainda encontramos 01 família formada por casal sem filhos.  

 Tais informações descartam a hipótese anterior, a respeito do Bolsa Família 

agregar novos familiares, porque há a predominância de famílias monoparentais. Assim 

como é significativamente baixo o número de famílias monoparentais.Tais dados nos 

informam a dependência da renda entre os membros familiares para a sobrevivência 

dos mesmos e criação dos filhos, pois se somados os números de famílias ampliadas e 

matrifocais, chegaremos ao total de 92%. 

 

i) Sobre a situação de trabalho dos dependentes 

 Do total de 180 dependentes das 50 famílias, constatamos que 67 trabalham: 

� (43), ou seja, 64% trabalham diretamente na cadeia produtiva do jeans – são 

empregados informais que trabalham em fabricos / facções,  lavanderias,  com a 

revenda do jeans ou tecido; 

� (02), ou seja, 3% trabalham na produção para próprio consumo – agricultura; 

� (05), ou seja, 8% são empregados informais no ramo da agricultura; 

� (02), ou seja, 3% são empregados informais no ramo da construção civil; 

� (04), ou seja, 6% são empregados formalizados – serviços de secretaria / 

funcionário da Prefeitura; 

� (11), ou seja, 16% trabalham por conta-própria - “vendedor ambulante”, 

“cabeleireiro”, “borracharia”, “dono de bar”, “office-boy”, “conserto de máquinas”, 

“mecânico”; é trabalhador doméstico. 

  

 Tais dados revelam que, na maioria, toda a família participa da cadeia de 

produção de jeans na cidade. Chamando-nos a atenção para 11% que trabalham na 

zona rural, o que antes poderia ser praticamente descartado em função de informações 

de que a cidade não contava com trabalhos na zona rural voltadas à agricultura75; 

assim como os 16% que trabalham no “setor de serviços”, que mesmo não estão 

diretamente vinculados à cadeia produtiva de jeans relataram que seus trabalhos 

somente puderam ocorrer porque houve o crescimento da cidade devido à confecção 

do jeans. 

l) Sobre o grau de parentesco dos dependentes que contribuem para a renda familiar 

trabalhando nas áreas acima referidas 

 Do total de 67 participações, 31 (46%) delas está representada pelos 

Companheiros (as) dos titulares; 25 (37%) são dos filhos; 05 (7%) de Irmãos; 04 (6%) 

                                                 
75  Informação obtida junto aos agentes da prefeitura. 



de Pai/Mãe; 01 (2%) de Genro/Nora e 01 (2%) de Neto (a). Ou seja, considerando que 

a maioria das famílias são matrifocais, pode-se dizer que praticamente todos os 

membros da família trabalham (pais + filhos). 

 

j) Sobre o motivo dos dependentes que não trabalham: 

 Do total de 180 dependentes das 50 famílias da amostra, 113 deles não 

trabalham. Os principais motivos são: 

Tabela 9 – Motivo pelo qual os dependentes não trabalham 

Motivo n.º de dependentes % 

Do lar 01 1% 

Pensionista 01 1% 

Aposentado 12 11% 

Sem idade para trabalhar (*) 85 75% 

Impossibilitado de trabalhar – PPD e não recebe benefício 01 1% 

Impossibilitado de trabalhar – PPD e recebe benefício 02 2% 

Parou de trabalhar por problemas de saúde e não recebe  

benefício previdenciário 

05 4% 

Desempregado (a) 05 4% 

Não informado 01 1% 

Total 113 100% 

 
(*) geralmente são os filhos dos titulares, até mais ou menos a idade dos 16 anos, pois afirmam “eles 
não trabalham, estudam”. No entanto, em uma das entrevistas o próprio filho, de 14 anos, informou 
trabalhar como “caçaco”, que é um “faz tudo” no fabrico/facção. A partir disso podemos supor que 
ocorrem outros casos semelhantes, mas que não podem ser revelados por conta do benefício.  

 
 Além da predominância de crianças sem idade para trabalhar, cabe aqui 

destacar que 14% recebem algum tipo de benefício da previdência social, que 4% não 

trabalha por problemas de saúde e também não recebe nenhum tipo de auxílio 

previdenciário e 4% afirmaram estar “desempregados”, em uma cidade onde todos 

afirmam “não haver falta de trabalho”. 

 

k) Sobre o grau de parentesco dos dependentes que não trabalham 

 Do total dos 113 dependentes, 84 (74%) são filhos; 11 (10%) são Pai/Mãe; 07 

(6%) são Netos (as); 04 (4%) sobrinhos (as); 03 (3%) são Companheiro (a); 02 (2%) 

são Irmãos (as); e 01 (0,5%) é Avô (ó). 01 (0,5%) que não foi informado.  

 Relacionando com os dados do item anterior a respeito dos “desempregados”, 



podemos considerar que estes são os pais dos entrevistados, que se encontram sem 

idade e/ou tempo de contribuição para se aposentar e com dificuldades para 

acompanhar o ritmo da produção do jeans, dependendo de benefícios assistenciais e 

da ajuda de familiares para a sua manutenção76.  

 

 

3.3.2 Perfil profissional das famílias pesquisadas 

 

a) Se possui qualificação e em que área 

 Ficou evidente, nas entrevistas, que as pessoas que trabalham em 

fabrico/facção aprendem o ofício com familiares e conhecidos. Pois das 50 entrevistas, 

47 (94%) responderam não possuir nenhuma qualificação e apenas 03 mencionaram 

ter realizado algum curso. Dessas 03, somente 01 foi na área de Corte e Costura por 

uma outra prefeitura que não a de Toritama. 01 respondeu ter formação em técnico em 

contabilidade realizado no 2º Grau e 01 realizou curso através da prefeitura de Toritama 

na área de Serviços Gerais.  

 

b) Renda familiar 

 A média da renda das famílias entrevistadas foi de R$ 790,00, sendo a menor 

encontrada é R$ 0,00 (refere-se a uma família que vive da agricultura para 

subsistência) ou depois temos R$ 200,00; já a maior encontrada foi de R$ 2.240,00. 

 

c) Renda per capita das famílias entrevistadas (sem considerar a renda do Bolsa 

Família) 

 A média foi de R$ 188,00, sendo que a menor encontraremos R$ 0,00 (referente 

aquela família que vive da agricultura para subsistência), seguido de R$ 67,00. A maior 

foi de R$ 448,00. Se pensarmos somente através do critério de renda, somente 10 das 

50 famílias se enquadrariam no “perfil” para receber o Bolsa Família atualmente77, isso 

representa 20%. Mas se utilizarmos outro critério de renda, um pouco mais amplo, de 

famílias com renda per capita de até ½ de salário mínimo, chegaremos a 34 entrevistas 

e aquelas com renda per capita de até ¼ de salário mínimo é de 09. Isso significa que 

                                                 
76 Conforme discutimos no capítulo anterior, a respeito dos “trabalhadores pobres” que estão descobertos 
de proteção social. 
77 O critério a que estou me referindo é do de até R$ 120,00 de renda per capita. Se ampliarmos para R$ 
137,00 que é o critério de renda per capita que passa a vigorar a partir de abril/09, aumentaria um pouco 
o número de beneficiários que se enquadram no critério de renda: de 20% passaríamos para 32%, mas 
a grande maioria permaneceria fora: 68%. 



86% das famílias são consideradas pobres. Mas ampliando para outras concepções de 

pobreza (como acesso aos serviços de proteção social) vamos perceber as 

dificuldades que essa população enfrenta (na apresentação dos dados posteriores).  

 Cabe aqui destacar que no período que essas famílias foram entrevistados 

(outubro/2008), é considerado de baixa produção. Cada trabalhador recebia de R$ 

50,00 a R$ 100,00 por semana dependendo da produção. Os períodos considerados 

como de “alta produção” são, geralmente, dois meses que antecedem período de Natal 

e Festas Juninas. Ou seja, grande parte do ano é considerado período de baixa 

produção.  

 

d) Se o titular do Bolsa Família trabalha 
 
 Das 50 entrevistas realizadas, 38 (76%) informaram trabalhar e apenas 12 (24%) 

não. Sendo que: 

� Dos 38 entrevistados que informaram trabalhar, 18 (47%) trabalham diretamente 

na cadeia produtiva do jeans, seja na costura ou na limpeza de peças78. Nas 

demais atividades encontraremos: trabalhador doméstico – limpeza de 

estabelecimento ou lavagem de roupas em casa (05, ou seja 10%); trabalhador 

na produção para o próprio consumo - agricultura (02, ou seja, 4%); empregado 

informal na agricultura (02, ou seja 4%), conta- própria - “vendedor ambulante” e 

“artesanato” (04, ou seja 8%); conta-própria – revendedora de cosméticos (03, 

ou seja 6%); funcionários da prefeitura  - concursado ou contratado (04, ou seja 

8%). 

 

� Das 12 que não trabalham: 03 (25%) pararam de trabalhar por problemas 

de saúde e não recebe nenhum tipo de benefício; do lar (04, ou seja 

33%)79; aposentado (04, ou seja 33%); pensionista (1, ou seja 9%). 

 

 Cabe destacar que das 50 entrevistas realizadas, 10% das pessoas já recebiam 

algum tipo de benefício da previdência social além do Bolsa Família e 8% trabalhavam 

de carteira assinada. Frente ao exposto mais as dificuldades que buscaremos ainda 

relatar daqueles que trabalham na informalidade, questões referentes ao trabalho e 

                                                 
78 A limpeza de peça caracteriza-se em tirar o excesso de linhas de uma peça. Geralmente é uma 
atividade realizada em casa, com a ajuda dos filhos e ganham em média R$ 0,10 por peça limpada.  
79 A característica dessas entrevistadas é que possuem filhos pequenos, e portanto, ficam responsáveis 
pelos seus cuidados. Todas possuem companheiro que provê o sustento da casa. Elas já tiveram alguma 
inserção no trabalho, mas somente uma delas na área de confecção de jeans, outras na agricultura e 
com trabalho doméstico mesmo.  



assistência social devem ser largamente aprofundadas no sentido de buscar entender 

qual é atualmente a função que a assistência social cumpre perante o Sistema de 

Seguridade Social brasileiro, uma vez que trabalhadores cobertos pela previdência 

social necessitam de recursos assistenciais para a sua manutenção. 

 

e) Sobre a forma de acesso ao mercado de trabalho em Toritama 

 Confirmando as características de familiaridade e comunitarismo presente na 

produção do jeans conforme já mencionado no item sobre qualificação dos 

entrevistados, aqui não se apresenta diferente. 26 (52%) dos entrevistados colocaram 

que se inseriram no mercado de trabalho através de conhecidos; 16 (32%) através de 

familiares; 03 (6%) através de concurso público; 01 (2%) por meio de contrato com a 

prefeitura; 01 (2%) através da prefeitura (contato informal) e 03 (6%) nunca 

trabalharam. 

 Se somarmos as respostas “conhecidos” e “familiares” chegaremos ao total de 

84% das entrevistas. 

 

f) Se o entrevistado já participou de sindicato ou movimento social 

 Das 50 entrevistas, apenas 02 (4%) mencionaram que participam do sindicato. E 

ainda que a sua participação ocorre pela contribuição para o FUNRUAL com vistas à 

aposentadoria.  Já nas 48 (96%) respostas que disseram atualmente não participar, 3 

mencionaram já ter participado, porém, com um objetivo muito claro: conseguir 

assistência médica, o que não foi possível na época por meio do sindicato. Observa-se 

que, apesar da alta concentração de trabalhadores na cidade na área da produção do 

jeans, o órgão que teria a função de mobilizar os trabalhadores, ainda que na área 

rural, volta-se, exclusivamente para a garantia de aposentadorias. E para os 

trabalhadores da cadeia produtiva de jeans inexiste órgão que agregue as 

reivindicações desse segmento, o que parece ser uma condição para que a produção 

se expanda, ou seja, a ausência de direitos trabalhistas é condição para que o capital 

possa se expandir. 

 

 

 

 

 

 



3.3.3 Programa Bolsa Família e a dinâmica familiar 

 

a) Sobre o valor recebido do Bolsa Família 

 A média é de R$ 92,50, sendo a menor de R$ 52,00 e a maior de R$ 132,00. A 

variação, conforme já exposto nos critérios do programa, é devido ao número de filhos.  

 

b) Tempo que recebe o Bolsa Família 

 A maioria recebe o benefício há mais de 4 anos, ou seja, o período em que 

houve a unificação dos benefícios de renda mínima. Das 50 entrevistas, 09 (18%) 

mencionaram receber o benefício recentemente, de 0 a 01 ano; 14 (28%) disseram 

contar com o Bolsa Família há 02 – 03 anos; e 27 (54%) apontaram que o benefício 

tem ajudado há mais de 04 anos. 

 

c) Mudanças após o ingresso no Bolsa Família 

 A maioria dos entrevistados, 58% deles, mencionaram que o benefício contribuiu 

para garantir a alimentação da família (29 respostas). Mas também contribuiu no auxílio 

com os gastos com o material escolar (14), seguido de vestuário (11), estes, 

principalmente para as crianças. Até então, os dados corroboram com pesquisas 

realizadas pelo MDS. No entanto, nos surpreende que 24%, ou 11 das respostas, 

colocaram que o Bolsa Família tem ajudado a pagar contas fixas (p. ex.  água e luz, 

aluguel, entre outros); outros 20% responderam que o Bolsa Família ajuda para compra 

de medicamentos e pagamento de consultas médicas. Duas respostas mencionaram 

que o Bolsa Família ajudou na “complementação de renda”. 

 

d) Se o titular trabalhava antes de ingressar no Bolsa Família 

 Das 50 entrevistas realizadas, 37 delas, ou seja, 74% informaram que já 

trabalhavam antes de receber o benefício, enquanto que 13 (26%) disseram que não. 

 

e) Situação de trabalho do titular depois de ingressar no Bolsa Família 

 Questionados sobre a situação de trabalho após o ingresso no Bolsa Família, 

responderam:  

 

 

 

 

 



Tabela 10 – Situação de trabalho após ingresso no PBF 

Situação n.º de respostas  % 

Permaneceu no trabalho 31 62% 

Se inseriu no trabalho 07 14% 

Saiu do trabalho 04 8% 

Permaneceu sem trabalhar 03 6% 

Trocou de trabalho 02 4% 

Já estava aposentada 03 6% 

Total 50 100% 

 

 Esses dois últimos itens revelam que a condição de estarem os titulares do 

benefício trabalhando não implica na negação do benefício assistencial, deflagra sim, 

uma situação de extrema precariedade a que estão expostos esses trabalhadores que 

além da renda do trabalho, necessitam de outra fonte de renda para acesso aos bens e 

serviços sociais80. Como se mostrou apenas 8% saiu do trabalho após ter recebido o 

benefício, o que demonstra que o acesso a esse benefício não diminui a busca pelo 

trabalho, pelo contrário, 14% dos entrevistados responderam ter se inserido no trabalho 

após o Bolsa Família.  

 

 

3.3.4 Trabalho, renda e gastos familiares 

 

a) Como ocorre o sustento familiar em período de baixa produção de jeans 

 Na sistematização dos dados da questão aberta, pudemos agregar as respostas 

em dez itens, como mostra o quadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
80 Conforme discutimos no capítulo anterior. 



Tabela 11 – Forma de sustento das famílias no período de baixa produção 

Alternativa utilizada pela família n.º de respostas % 

Bolsa Família  21 34% 

Ajuda de familiares 20 32% 

A renda é contínua porque recebe benefício/  
trabalho de carteira assinada 

05 8% 

Bicos diversos 04 6% 

Alimento que conseguem do roçado 01 6% 

Diminui as compras (compra somente o básico) 03 5% 

A renda se mantém fixa no fabrico  
(“só não faz serão” “diminui igualmente o valor do pagamento a todos”) 

02 3% 

O trabalho como doméstica é contínua (não sofrendo os impactos) 01 2% 

Economiza nos meses de maior produção 04 2% 

Não sabe/ não respondeu 01 2% 

Total 62 (*) 100% 

(*) Como era uma questão aberta os entrevistados responderam com mais de uma alternativa em alguns 
casos, por isso o total de 62 respostas e não de 50. 
 

 Esses dados revelam que o Bolsa Família é a principal fonte de manutenção 

familiar nos períodos de baixa produtividade de jeans, que tem por conseqüência, 

menor salário. Portanto, as condições precárias a que estão submetidos esses 

trabalhadores não lhes permite o acesso aos benefícios previdenciários, empregam os 

benefícios assistenciais como aqueles os fossem. Ou seja, nos períodos de baixa 

produtividade, o capitalista que emprega essa força de trabalho não possui ônus, e 

tampouco ressarci esses trabalhadores com seguro-desemprego, pois o Bolsa Família 

acaba por “garantir esse direito”, só que por meio de recurso assistencial.  

 É uma face extremamente perversa essa que possui o Programa Bolsa Família, 

porque ao garantir o sustento, mínimo que seja, mantém os trabalhadores reféns ao 

trabalho por produtividade, que é bastante rentável ao capitalista e por outro lado, 

cumpre funções previdenciárias. Pois os entrevistados relataram as seguintes 

expressões: “garante o sustento da alimentação”, “vai pedindo empréstimo até chegar 

o BF”, “é onde ele ajuda”, “com o BF podemos comprar parcelado”. 

 Além de que um dos princípios da produção na modalidade de arranjo produtivo 

local é a questão do cooperativismo comunitário, não somente para a produção, mas 

também para os períodos de necessidade e de baixa produtividade, como pudemos 

perceber nos 32% dos entrevistados que contam com a ajuda de familiares.  

 

 

 



 

b) Em relação aos gastos da família nos períodos de maior produção 

  

Tabela 12 – Gastos da família no período de alta produção 

Gastos n.º de respostas % 

Vestuário 16 25% 

Serviços de Saúde (medicamentos, consultas e exames) 12 19% 

Alimentação 11 17% 

Móveis e eletrodomésticos para a casa 06 10% 

Economizam 05 8% 

Pagamento de contas 04 6% 

Material escolar  03 5% 

Brinquedos para as crianças 01 1% 

Material para construção da casa 01 1% 

Não contam com esse ganho a mais  05 8% 

Total 64 (*) 100% 

(*) Como era uma questão aberta os entrevistados responderam com mais de uma alternativa em alguns 
casos, por isso o total de 64 respostas e não de 50. 
 

 É importante destacar que ¼ das entrevistas expressa gastos com vestuário, ou 

seja, compram os artigos fabricados e revendidos na própria cidade. Outro dado que 

nos chama a atenção é para o alto gasto com serviços de saúde privados. E que 

somente em terceiro lugar é que vem os gastos com alimentação, uma vez que o Bolsa 

Família acaba cumprindo com essa função. Ainda cabe destacar os 8% que afirmaram 

“economizar” o dinheiro dos períodos de maior produção, possivelmente é pela 

ausência de proteção social a que ficam expostos estes trabalhadores, sendo 

necessário realizar uma “poupança” para cobrir possíveis gastos futuros como 

alimentação, medicamentos, consultas, etc. Revelando que a instabilidade financeira é 

predominante pela falta de garantia de direitos sociais. Afirmando a hipótese de 

trabalho de que o acesso ao mercado de trabalho, dadas as atuais configurações 

deste, aumenta o acesso ao consumo de bens privados e não, necessariamente, de 

garantia de proteção social.  

 

c) Se pagam por serviços de saúde 

 Das 50 entrevistas, 44 (88%) responderam que “SIM” e somente 06 (12%) 

disseram que “NÃO”. No que principalmente gastam:  

 

 



 

 

Tabela 13 – Despesas com saúde 

Gastos SIM % NÃO % Total % 

Consultas médicas 28 56% 22 44% 50 100% 

Exames médicos 36 72% 14 28% 50 100% 

Medicamentos 46 92% 04 8% 50 100% 

Outros serviços de saúde 03 (*) 6% 47 94% 50 100% 

(*) As três respostas referem-se ao pagamento de plano de saúde. 

 

 Tais dados confirmam as informações já relatadas pela equipe da secretaria de 

assistência social de Toritama sobre as dificuldades de atendimento médico na cidade, 

cujas estratégias da população se volta para o pagamento de consultas, exames e 

medicamentos e, inclusive, muitos relataram que recorrem a outros municípios para 

receberem o atendimento gratuito. É importante destacar também que 6% das famílias 

que recebem o Bolsa Família possuem planos privados, que geralmente são 

destinados a um só membro da família em maior vulnerabilidade: crianças ou idosos.  

 

d) Sobre os principais gastos da família 

 Os entrevistados foram questionados sobre os gastos com alimentação, saúde, 

previdência social, vestuário, lazer, aluguel, luz/água e transporte. A questão fechada 

atendia a três respostas possíveis: “não gasta”, “gasta pouco” e “gasta muito”. Vejamos 

as respostas e algumas observações: 

Tabela 14 – Principais gastos da família  

Gastos Não gasta % Gasta pouco % Gasta muito % Total % 

Alimentação 00 0% 01 2% 49 98% 50 100% 

Saúde 04 8% 13 26% 33 66% 50 100% 

Previdência Social 40 80% 10 (*) 20% 00 0% 50 100% 

Vestuário 02 4% 47 94% 01 2% 50 100% 

Lazer 46 (*1) 92% 04 (*2) 8% 00 0% 50 100% 

Aluguel 41 (*3) 82% 00 0% 09 (*4) 18% 50 100% 

Luz/Água (*5) 00 0% 18 36% 32 64% 50 100% 

Transporte (*6) 32 64% 17 34% 01 2% 50 100% 

 
(*) Geralmente são os que contribuem para o FUNRURAL ou trabalham de carteira assinada – titular ou 
membro da família. 
(*1) Referem-se a ausência de gastos por falta de opções na cidade. 
(*2) Geralmente é com visita a familiares. 
(*3) A maioria possui casa própria, residem na cidade há muitos anos e adquiriram o imóvel há tempo. 
No entanto, observamos imóveis “cedidos” ou “emprestados”, ou residências com mais de um núcleo 



familiar morando sob o mesmo teto. Ou ainda, os famosos “puxadinhos” feitos sob a habitação de 
familiares.  
(*4) O valor de um aluguel de uma casa simples pode variar de R$ 200,00 a R$ 350,00 o que, na opinião 
dos entrevistados eleva o custo de vida de se morar na cidade. 
(*5) Obs. 1: Alguns mencionaram participar do programa do governo que reduz as taxas para o 
pagamento do valor mínimo. Só que isso não ocorre com todas as famílias que recebem o Bolsa Família 
(que seria uma condição para ingressar nesse programa); Obs. 2: Encontramos em algumas dessas 
residências o trabalho em domicílio que pode elevar o valor das contas, tais como : lavagem de roupas, 
costura e limpeza de peça, entre outras). 
(*6) Obs. 1: A maioria que se refere a gastos com transporte para ocasiões em que precisam se deslocar 
para outro município em busca de atendimento médico ou que trabalham com a revenda do jeans nas 
feiras dos municípios próximos. Obs. 2: O fato da maioria não se referir a gastos com transporte 
constata-se que não há mobilidade social dessas famílias. 
 

 Tais dados nos revelam a precarização da proteção social. O não gasto com 

previdência significa que esses trabalhadores estão fora do sistema de contribuição e 

portanto, sem acesso a qualquer benefício previdenciário que venha a necessitar em 

decorrência do trabalho. Os gastos elevados com alimentação, ou seja, com a 

subsistência do trabalhador e sua família ocorre por meio da política de assistência 

social. E em terceiro, o elevado gasto com serviços de saúde. A cidade parece viver, 

dormir e acordar para o trabalho – precarizado – pois a falta de opções de lazer 

esvazia a cidade de espaços de sociabilidade, ficando eles restritos ao ambiente 

doméstico tanto para a produção quanto reprodução social.  

 

 

3.3.5 Trabalho e saúde das famílias  

 

a) Se há/ já teve algum membro da família doente devido ao trabalho 

 Das 50 respostas, metade disse que “SIM” e a outra metade disse que “NÃO”. 

Das que responderam “SIM”, vejamos quais são as doenças mais recorrentes e quais 

são os membros da família afetados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 15 – Membro da família doente devido ao trabalho 

Membro da família Problema de saúde Quantidade % 

Titular Problema na coluna 07 24% 

Complicações renais 03 11% 

Problemas Respiratórios 02 7% 

Circulação 01 3% 

Hemorróidas 01 3% 

Braço (LER/DORT) 01 3% 

Companheiro (a) Problemas na coluna 01 3% 

Problemas com a visão 01 3% 

Acidente de trabalho na  
construção civil (deficiência em  membros) 

01 3% 

Acidente de carro porque  
revendia roupas (deficiência em membros) 

02 7% 

Problemas respiratórios 01 3% 

Filho (a) Problemas alérgicos devido ao pêlo  
do jeans pois a família trabalha em casa 

07 24% 

Sobrinho (a) Alergia 01 3% 

Pais Circulação 01 3% 

Total -- 30 (*) 100% 

 (*) Como era uma questão aberta os entrevistados responderam com mais de uma alternativa em 
alguns casos, por isso o total de 30 respostas e não de 25. 
 
 Observamos que as doenças mais freqüentes ocorridas com os entrevistados 

refere-se ao tempo de permanência na mesma posição quando trabalham (máquina de 

costura), o que afeta principalmente a coluna e os rins, mas também sofrem com 

problemas respiratórios devido à exposição ao pêlo do jeans tanto quanto seus filhos, 

cuja a única doença que apresentam são as alergias. Já os companheiro (a) que 

realizam atividades externas (como revenda de roupas), ficam mais expostos a 

diferentes tipos de acidentes externos.  

 

b) Sobre algum outro tipo de doença com outros membros familiares 

 Das 50 entrevistas, 24 informaram que contavam na família com algum membro 

com problemas de saúde, enquanto 26 disseram que “não”. Vejamos as principais 

incidência e sob quem da família ocorre com mais freqüência. 

 

 

 

 



Tabela 16 – Outro membro familiar com problemas de saúde 

Membro da família Problema de saúde Quantidade % 

Titular Problemas de pressão 07 17% 

Sofrimento psíquico 04 9% 

Diabetes 03 7% 

Problemas Cardíacos 02 6% 

Nódulo na cabeça 01 2% 

Aneurisma 01 2% 

Fibromialgia 01 2% 

Tireóide 01 2% 

Artrite 01 2% 

Osteoporose 01 2% 

Companheiro (a) Vesícula 01 2% 

Hipertensão 01 2% 

Deficiência auditiva 01 2% 

Filho (a) 
 

Gastrite 02 6% 

Alergia a lactose 01 2% 

Coluna 01 2% 

Tireóide 01 2% 

Hipertensão 01 2% 

Diabetes 01 2% 

Pais da (o) titular 
 
 

Hipertensão 04 9% 

Coluna 02 6% 

Sofrimento psíquico 01 2% 

Problemas Cardíacos 01 2% 

Irmãos do titular 
 

Complicações Respiratórias 01 2% 

Dependência Química 02 6% 

Total -- 43 (*) 100% 

 
(*) Como era uma questão aberta os entrevistados responderam com mais de uma alternativa em alguns 
casos, por isso o total de 43 respostas e não de 24. 
 
 Cabe destacar que outros membros da famílias também sofrem de complicações 

de saúde, ou seja, quase a metade dos entrevistados possuem gastos com saúde na 

família se considerarmos os números elevados de gastos privados com serviços de 

saúde anteriormente mencionados. Mas cabe aqui um destaque para os índices de 

hipertensão e de sofrimento psíquico na família, que requerem cuidados e 

medicamentos permanentes, levando a um desgaste econômico da família em ter que 

recorrer a serviços privados para o provimento de tais necessidades.  



3.3.6 Políticas sociais e as famílias  

 

a) Se consegue acessar os serviços públicos que necessitam 

 Questionados se conseguiam acessar aos serviços públicos que necessitam, 

principalmente na área da saúde e educação, 05 (10%) responderam que “NÃO”, 04 

(8%) disseram que “SIM” e 41 (82%) respostas afirmaram “COM DIFICULDADES”. O 

que demonstra a insatisfação dos entrevistados com os serviços públicos ofertados na 

cidade.  

 

b) Sobre os serviços públicos que mais utilizam 

 Das 50 entrevistas, 39 (78%) responderam “EDUCAÇÃO”, 18 (36%) 

responderam “SAÚDE”  e 05 (10%) entrevistados afirmaram que “NENHUM”, 

apontando que não utilizam os serviços públicos, somente privados. Cabe aqui 

destacar o alto índice com educação em função da própria condicionalidade do 

Programa Bolsa Família e aqueles que responderam utilizar a saúde, geralmente 

relatavam que conseguiam com dificuldades.  

 

c) Sobre as principais dificuldades de acesso às políticas públicas 

 Questionados sobre as principais dificuldades, as respostas se direcionaram 

principalmente para a precarização do atendimento à saúde: 

Tabela 17 – Principais dificuldades de acesso às políticas públicas 

Principais dificuldades n.º de respostas % 

Falta de atendimento de qualidade 30 43% 

Falta atendimento especializado 10 14% 

Falta de profissionais 09 13% 

Falta de medicamentos 09 13% 

Falta de material para atendimento 04 6% 

Falta de exames 03 5% 

Atraso no pagamento de funcionários públicos 03 5% 

Falta de higiene nos locais de atendimento 01 1% 

Total 69 (*) 100% 

 
(*) Como era uma questão aberta os entrevistados responderam com mais de uma alternativa em alguns 
casos, por isso o total de 69 respostas e não de 50. 
 

 Frente a essas dificuldades acima mencionadas, os entrevistados informaram 

quais são as suas principais estratégias utilizadas para conseguirem atendimento 

médico: 



Tabela 18 – Estratégias para conseguir atendimento médico 

Estratégias n.º de respostas % 

Deslocar-se para ouro município para conseguir atendimento 
 (geralmente para Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe, Taguatinga do Norte, 
Vertentes) 

29 61% 

Pagam consulta particular em outros municípios ou em Toritama 16 33% 

Pagam plano privado para filhos 03 6% 

Total 48  (*) 100% 

 
(*) Como era uma questão aberta os entrevistados responderam com mais de uma alternativa em alguns 
casos, por isso o total de 48 respostas e não o total de 69 (conforme a tabela anterior). 
 

 Cabe destacar que a maioria procura por atendimento gratuito em municípios 

vizinhos, o que pode acarretar uma maior concentração de atendimento em detrimento 

da municipalização prevista pelo Sistema Único de Saúde. 

 Já no que se refere ao pagamento de serviços privados, podemos exemplificar 

as dificuldades das famílias com o relato de uma das entrevistadas: “É por isso que a 

gente economiza, porque quando adoece um a gente sabe que dali tem onde buscar 

que aqui não tem médico e nem remédio. Aí a gente apela para as economias, mais o 

salário que ganha e o Bolsa Família para fazer as consultas e exames” (Amostra 48). 

 

 

3.3.7 A opinião dos entrevistados sobre a Produção de Jeans em Toritama e o 

Programa Bolsa Família  

 

a) A respeito dos aspectos positivos da produção em jeans em Toritama 

Tabela 19 – Aspectos positivos da produção em jeans 

Respostas n.º de respostas % 

Sempre tem trabalho/ bom para trabalho 38 62% 

Crescimento e reconhecimento da cidade 12 20% 

Atraiu gente de fora/ migrantes 08 12% 

Possibilitou o pagamento de outros serviços, como o serviço doméstico 01 2% 

Possibilitou que as pessoas pudessem comprar 01 2% 

Ajudou a melhorar a condição de vida das pessoas 01 2% 

Total 61 (*) 100% 

 
(*) Como era uma questão aberta os entrevistados responderam com mais de uma alternativa em alguns 
casos, por isso o total de 61 respostas e não de 50. 
 

 Cabe destacar que mais da meta das respostas referem-se à Toritama como 

uma cidade de “pleno emprego”. A alta produção de jeans fez com que a cidade se 



tornasse referência no ramo atraindo migrantes e aumentando o setor de serviços. 

Conforme expressões dos próprios entrevistados: 

“A cidade cresceu muito. Porque se acabar o jeans o povo morre de fome” (Amostra 

09). 

“Gerou muito emprego para quem tava precisando” (Amostra 23). 

“Cresceu e melhorou mais ainda. Hoje você não vê gente pedindo esmola, porque 

chega e consegue trabalho” (Amostra 37). 

“Quem sabe trabalhar com costura consegue trabalho, não vive da prefeitura. E 

também não precisa se deslocar. E inclusive a produção cresceu até para a população 

pagar serviço doméstico. Tem muito migrante com mais estudo e consegue melhor 

emprego, mas trabalho sempre tem” (Amostra 1). 

 

 Inclusive, em uma das entrevistas a beneficiária relatou como um aspecto 

positivo o trabalho infantil: “é bom porque até criança pode trabalhar” (Amostra 26). 

Mas por outro lado, reconhecem a falta de opções de trabalho à população: “ajudou as 

pessoas a comprar as coisas. O pessoal costura porque não tem muita alternativa de 

estudo” (Amostra 31). E a dificuldade que as pessoas mais velhas possuem para 

permanecer no ramo “é bom para o jovem que agüenta trabalhar” (Amostra 4), 

expressando a dificuldade de acompanhar o ritmo exigido para a produção.  

  

b) A respeito dos aspectos negativos da produção em jeans em Toritama 

Questionados sobre os aspectos negativos, ficam evidentes as contradições 

desse tipo de produção e parece ser consensual a predominância das dificuldades em 

acessar as políticas sociais e a instabilidade de renda, a insatisfação com o valor do 

salário e a precarização das condições de trabalho, a vulnerabilidade aos períodos de 

baixa produtividade, além da desigualdade de distribuição de renda. Conforme 

demonstram, novamente, as expressões dos entrevistados: 

“Arrumou emprego para várias pessoas que não tinham. Porém, só dá dinheiro mesmo 

para aqueles que são os donos e os que costuram nunca passam daquilo, ganha só 

para consumo próprio” (Amostra 07). 

“Tem trabalho, mas os donos pagam muito pouco e ainda tem que fazer serão” 

(Amostra 08). 

“Já foi bom, mas hoje a produção está pouca” (Amostra 13). 

“Melhorou, tem fases que é fraca, que é boa, mas a pessoa sempre tem trabalho” 

(Amostra 30). 



“A cada ano a produção de jeans está caindo, tanto na venda quanto na costura. Não 

era como antes de janeiro a janeiro. Quem vem de longe não fica porque aqui a 

despesa é muito alta” (Amostra 40). 

“Quando é o mês fraco do jeans tudo cai” (o movimento dos serviços) (Amostra 11). 

“É rica em serviço, mas não tem ajuda da prefeitura” (Amostra 17). 

“Aqui vem gente de todo lugar. Para trabalho a cidade é muito boa, mas para lazer, 

saúde, não é desenvolvida” (Amostra 19). 

“Tá crescendo sem desenvolver nada: não tem saúde, saneamento, limpeza, lazer. 

Aqui só visam o trabalho, de domingo a domingo”  (Amostra 10). 

“É uma cidade rica em trabalho, mas pobre em saúde” (Amostra 48). 

“A cidade não tem desenvolvimento, é parada no tempo” (Amostra 44). 

 

Tabela 20 – Aspectos negativos da produção em jeans 

Respostas n.º de respostas % 

Não tem 11 19% 

Ausência de políticas públicas de qualidade 
(principalmente saúde, educação e lazer) 

16 28% 

Falta de segurança/ aumento da criminalidade 09 15% 

Instabilidade no trabalho  
(períodos de maior e menor produtividade) 

08 13% 

Alto custo de vida  
(aluguel, alimentação, etc.) 

04 6% 

Ausência de política de saneamento  
(devido às lavanderias) 

03 5% 

Inchaço da cidade 01 2% 

Baixos salários 01 2% 

Trabalho desprotegido (informal) 01 2% 

Dificuldades para montar o próprio negócio 01 2% 

Nem todos conseguem trabalho 01 2% 

Evasão escolar  
(devido ao trabalho infantil) 

01 2% 

Falta de participação dos pais nas escolas  
(devido à intensificação do trabalho) 

01 2% 

Total 58 (*) 100% 

 
(*) Como era uma questão aberta os entrevistados responderam com mais de uma alternativa em alguns 
casos, por isso o total de 58 respostas e não de 50. 
 
  

 

 

 



c) A respeito dos aspectos positivos do Programa Bolsa Família 

Tabela 21 – Aspectos positivos do Programa Bolsa Família 

Respostas n.º de 
respostas 

% 

Alimentação  26 45% 

Material escolar 08 14% 

Gastos com serviços de saúde 08 14% 

Vestuário 05 9% 

Pagamento de contas fixas (água, luz, etc.) 05 9% 

Complementação de renda 05 9% 

Total 57 (*) 100% 

 
(*) Como era uma questão aberta os entrevistados responderam com mais de uma alternativa em alguns 
casos, por isso o total de 57 respostas e não de 50. 
 
 As respostas obtidas nesta questão são praticamente iguais à questão 

“mudanças após o ingresso no Bolsa Família”, ou seja, há a predominância da 

alimentação, seguida de material escolar. Vejamos algumas das expressões mais 

relevantes, que indicam como este benefício é empregado no cotidiano da vida dessas 

famílias:  

“Ajuda porque com o Bolsa Família podemos realizar compras parceladas e tem a 

garantia de que vai pagar” (Amostra 19). 

“Ajuda muita gente, veio na hora certa... Porque muita gente não tem salário fixo e 

sabe que o Bolsa Família é garantido” (Amostra 28). 

“Principalmente para ajudar na alimentação, pois quando o serviço tá pouco, a gente 

não precisa se preocupar com a alimentação” (Amostra 33). 

“Foi ótimo, porque depois do Bolsa Família tem o alimento básico” (Amostra 39). 

“O Bolsa Família ajuda a pagar as contas fixas e o dinheiro que a gente ganha gasta 

com saúde porque aqui não tem serviço público de qualidade” (Amostra 47). 

“Ajuda muito, principalmente para aqueles que têm muitos filhos e não tem ajuda de 

companheiro” (Amostra 49). 

 
 Podemos perceber, que por trás da “garantia de alimentação” está a 

precarização do trabalho. Afirmam os entrevistados, por diversas vezes, que é a “renda 

garantida”, fornecendo a subsistência ao trabalhador e sua família, ou seja, seu 

alimento básico, que não é garantida pelo empregador quando da oferta de trabalho, 

pois este é flexível, desprotegido e sem salário fixo, devido ao pagamento por 

produção.  

 



d) A respeito dos aspectos negativos do Programa Bolsa Família/ Críticas, avaliações e 

sugestões 

 Os entrevistados, ao responder a essa questão, não conseguiam se referir 

diretamente a aspectos negativos do Programa Bolsa Família, mas apontavam 

sugestões, realizavam avaliações e teciam algumas críticas. Das 50 entrevistas temos 

que: 

� 17 (34%) dos entrevistados não opinaram, geralmente diziam “tá bom”; 

� 25 (50%) expressaram que poderia aumentar o valor do benefício, inclusive 

sugerindo que se aumentasse para o valor de um salário mínimo;  

� 04 (8%) respostas foram no sentido de que o Bolsa Família pudesse ser 

expandido para outras pessoas que também necessitam do benefício; 

� 03 (6%) entrevistados afirmaram haver desigualdade na distribuição, em que 02 

apontaram para a a necessidade de se realizar um estudo para avaliar as 

condições reais das famílias que recebem e as que necessitam;  

� E 01 (2%) das resposta continha “que o Bolsa Família nunca fosse cortado”. 

 As informações revelam a importância do benefício e o anseio dos beneficiários 

para que o Bolsa Família aumentasse como a possibilidade e garantia de uma 

condição de vida mais digna. Assim como demonstram preocupação quanto à 

desigualdade na distribuição e sugerem acompanhamento do poder público. Também 

demonstram solidariedade aos demais trabalhadores quando informam que o número 

de beneficiários deveria ser ampliado. 

 Algumas expressões significativas merecem destaque sobre os comentários da 

questão: 

“Poderia melhorar mais para quem tem baixa renda mesmo, porque tem gente aqui que 

não sabe ainda costurar” (Amostra 48). 

“Muita gente que não precisa recebe” (Amostra 1). 

“Se pudesse aumentar o valor... todo o mês tem aquele dinheirinho certo” (Amostra 7). 

“O bolsa família talvez pudesse ser evitado caso houvesse mais emprego” (Amostra 

24). 

“A pobreza que existe é dessas pessoas que não conseguiram se profissionalizar no 

jeans. Outras se acomodaram. Aqui até crianças trabalham. Apesar de que hoje 

diminuiu por causa da fiscalização. O lado da pobreza é mais isso: se tivesse um curso 

gratuito pra as pessoas se profissionalizarem seria melhor”  (Amostra 36). 

 

 Vale aqui destacar que nenhum dos entrevistados mencionou a permanência ou 



vínculo escolar e acompanhamento de saúde como um aspecto positivo do benefício, 

apesar de ter mencionado a “compra de material escolar”. O que nos leva a pensar 

mais no Bolsa Família cumpre uma função essencial como garantidor da subsistência 

da família do que de fato a efetivação de proteção social com qualidade. 

 

e) A respeito da condição necessária para que a família pudesse se desvincular do 

Bolsa Família 

 Questionados sobre qual seria a “condição ideal” para que a família pudesse 

“passar o benefício a outra pessoa que mais necessitasse”, disponibilizamos algumas 

respostas possíveis para serem preenchidas. No entanto, novas surgiram, 

considerando a particularidade da família. Vejamos quais foram as respostas que os 

entrevistados nos forneceram: 

Tabela 22 – Condição para desvinculação do Programa Bolsa Família 

Respostas (*)  n.º de respostas % 

Se eu tivesse meu próprio negócio 14 28% 

Quando eu me aposentasse 10 20% 

Se eu trabalhasse de carteira assinada 09 18% 

Se eu ganhasse mais no trabalho 05 10% 

Se todos na minha casa trabalhassem (*1) 04 8% 

Quando meus filhos saíssem de casa 02 4% 

Quando eu recebesse pensão  
(por viuvez, no caso, processo em andamento) 

01 2% 

Quando cortassem o benefício (*2) 01 2% 

Quando o salário mínimo aumentasse (*3) 02 4% 

Quando eu tivesse minha casa própria (*4) 01 2% 

Quando tivesse serviço público de qualidade (*5) 01 2% 

Total 50 100% 

 

(*) As seis primeiras respostas eram as alternativas contidas no instrumento de coleta de dados. As 
seguintes foram fornecidas nas entrevistas, uma vez que os entrevistados consideraram que não se 
encaixavam a nenhuma das respostas oferecidas. 
(*1) Em algumas situações, membros familiares não podem trabalhar por algum motivo de doença, no 
entanto, também não conseguem acessar a benefícios previdenciários. 
(*2) Nessa situação, a entrevistada mencionou não necessitar mais dos recursos do Bolsa Família e que, 
inclusive, já havia solicitado que o benefício fosse transferido a outra pessoa. No entanto, isso não 
ocorreu e ela permanecia recebendo. Por isso a única resposta encontrada pela entrevistada à pergunta 
foi esta. Isso também demonstra a dificuldade de acompanhamento dos gestores locais do programa em 
fazer uma avaliação da situação real das famílias, bem como o devido acompanhamento às suas 
principais necessidades.  
(*3) No caso são de famílias que dependem basicamente de aposentadorias e pensões. 
(*4) Referindo-se aos altos custos com habitação, quando poderiam ser gastos em outra área. 
Demonstrando a ausência de políticas habitacionais para a população.  
(*5) Referindo-se principalmente às políticas de saúde, pois a família possui altos gastos com 
atendimento médico particular. 
 
 



 Observando essas informações, podemos constatar que esses trabalhadores, de 

uma maneira indireta reivindicam a garantia de proteção social via trabalho ou sistema 

previdenciário. Pois se somarmos “quando eu me aposentasse”,  “trabalhasse de 

carteira assinada” e “recebesse pensão” chegaríamos a um total de 40% dos 

entrevistados. E se ainda acrescentássemos o item “se eu tivesse meu próprio 

negócio”, no qual o trabalhador poderia vincular-se à previdência também, teríamos um 

total de 68%.  

 Apesar de ser predominante o aspecto positivo das oportunidades de trabalho 

que o crescimento da produção em jeans na cidade proporcionou, os mesmos 

demonstram essa insegurança do trabalho, acreditando no benefício assistencial como 

condição para melhoria da condição de vida. Inclusive, isso se confirma quando 

somente 10% dos entrevistados disseram que deixariam o Bolsa Família se ganhasse 

mais no trabalho.  

 

 

3.4  Relação trabalho e assistência social: perspectivas para análise 

 

 Após a apresentação das informações obtidas com a coleta de dados é o 

momento de retornar ao nossos objetivos de pesquisa para aprofundar, de forma 

crítica, as questões inicialmente levantadas para avaliar a validade da hipótese do 

estudo, bem como apresentar os desdobramentos  da análise.  

 Portanto, retomamos o objetivo central da nossa pesquisa: estabelecer as 

relações existentes entre trabalho e a assistência social, identificando os impactos da 

modalidade de produção baseada no Arranjo Produtivo Local/ Toritama/PE para a 

reprodução das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família. A questão que 

norteou nosso estudo foi: Quais são as atuais condições de reprodução da força de 

trabalho das famílias inseridas no PBF a partir da sua inserção no arranjo produtivo 

local na cidade de Toritama/PE? 

 A hipótese que trabalhamos para dar conta da problemática a ser investigada é a 

de que pode ocorrer uma mudança parcial nas condições de reprodução da população 

beneficiária do PBF à medida que se inserem na produção, uma vez que o incremento 

na renda familiar permite a ampliação do acesso ao consumo privado de bens e 

serviços. No entanto, essa população permanecerá com dificuldades em acessar as 

políticas sociais para o provimento de serviços essenciais, assim como as políticas de 

Seguridade Social, uma vez que Toritama apresenta insuficiências para o provimento 



do bem-estar de seus munícipes, pois a intervenção do poder público não tem 

sinalizado mudanças concretas  significativas para transformar o modo e as condições 

de vida da população.  

 A realidade local é reflexo das atuais propostas para as políticas sociais no país, 

calcadas nas orientações dos organismos internacionais, ou seja na ampliação de 

ações voltadas à efetivação do neoliberalismo, as quais se voltam para a privatização 

dos serviços sociais, principalmente nas áreas de saúde e previdência, em detrimento 

da universalização das políticas de Seguridade Social. 

 Por se inserir no contexto das mudanças e exigências do capital, as ações 

governamentais estão centradas na liberação de condicionalidades para o capital, 

fortalecendo a informalidade no município, o que favorece as empresas em termos de 

redução de custos com o emprego da força de trabalho na produção em detrimento de 

melhorias para a classe trabalhadora. Isso significa afirmar que o ingresso da família no 

mercado de trabalho, sob as condições da informalidade, não necessariamente 

fornecerá condições para que a mesma supere seu grau de pobreza e por isso se 

desvincule dos programas sociais. 

 Tais medidas levam à reprodução da pobreza e das relações de classe na 

sociedade capitalista, porque a ideologia construída é a de que as famílias, 

individualmente, devem se responsabilizar por sua reprodução, cuja intervenção estatal 

deve ser mínima para que o capital possa se apropriar ao máximo da força de trabalho 

empregada nos APLs. 

 A partir dos dados coletados podemos afirmar que nossa hipótese se confirmou 

no momento em que pudemos perceber a precarização das condições de trabalho 

dessa população e, por conseqüência, a  precarização das suas condições de vida: a 

utilização de serviços privados em detrimento da ampliação e melhoria das políticas 

sociais. Portanto, confirmando que, perante as condições a que estão sujeitos esses 

trabalhadores sem direitos trabalhistas assegurados, como também políticas sociais 

restritas, a alternativa que há é a de se submeter a esse tipo de trabalho para 

assegurar um incremento na renda familiar para acesso a bens e serviços de forma 

privada.  

 Mas o estudo revelou também, a confirmação de uma tendência apontada por 

Mota (2005) a respeito da assistencialização da seguridade social. E também que o 

Programa Bolsa Família possui uma funcionalidade que poderíamos equiparar, dadas 

suas mediações históricas, políticas e sociais, bastante semelhante às economias de 

subsistência para o período desenvolvimento do país. 



 Portanto, tentaremos discorrer a análise em duas perspectivas. A primeira refere-

se ao papel que a assistência social assume perante a Seguridade Social, e a segunda 

diz respeito ao papel que cumpre a assistência social perante o capital, ao garantir a 

subsistência dos trabalhadores por meio de política de renda mínima, acaba por 

contribuir para o rebaixamento dos seus salários, tanto por cobrir as oscilações da 

produção e do mercado, quanto por influenciar na diminuição do poder reivindicatório 

desses trabalhadores. À medida que garante a subsistência, diminui as condições 

concretas de organização política para garantia de direitos sociais. 

 

 

3.4.1 A assistencialização da Seguridade Social 

 

O impacto mais evidente das novas condições do trabalho e da 
alocação do fundo público foi o crescimento das demandas decorrentes 
do acirramento do desemprego, das desigualdades e do pauperismo, 
provocando a predominância das políticas de assistência social, com o 
que alguns autores vêm identificando um processo de 
assistencialização da Seguridade Social (BEHRING, 2008, p. 155). 

  

 Mota ao apresentar a tendência do processo por ela intitulado 

“assistencialização da Seguridade Social”, em seu livro Cultura da Crise e Seguridade 

Social (2005), estava se referindo à pesquisa que realizou no âmbito das empresas e 

das propostas apontadas pelas instituições empresariais e trabalhadores no que tange 

à Seguridade Social. Objetivando demonstrar a imposição, por parte do capital, de uma 

“cultura da crise”, a autora defende que  

a cultura política da crise [...] permite não apenas dar uma lógica ao 
projeto do grande capital, como também esgarçar as bases de 
sustentação do pensamento político das classes trabalhadoras, porque 
a materialidade da crise econômica favorece as ideologias práticas em 
detrimento das ideologias críticas (p. 160) (grifos da autora).  
 

 A pesquisa desenvolvida por Mota calcava-se na análise de um período 

histórico, que abarcava o pós-68 até a década de 90. Momentos esses que o capital 

buscou construir sua hegemonia, estratégia adotada para dar conta da crise dos anos 

70, e que teve “como instrumento básico a formação de uma cultura marcada pela 

necessidade e desqualificação das demandas dos trabalhadores, enquanto exigências 

de classe” (p. 163), no sentido de obter o consentimento da sociedade “em torno da 

idéia de que a crise econômica afeta toda a sociedade e que, por isso, necessita da 

colaboração de todos” (p. 163). E no que diz respeito, particularmente, à Seguridade 

Social, Mota afirma: 



Adquire materialidade sob a argumentação de que é “necessário mudar 
o sistema de seguridade existente, para adequá-lo às reformas 
macroeconômicas”. No entanto, o que está subjacente a esse propósito 
é a supressão dos direitos sociais dos trabalhadores, consagrados na 
Constituição de 1988 (2005, p. 163). 

 

 Baseado nesses pressupostos, a hipótese com a qual a autora desenvolve sua 

argumentação é a de que “objetivo dessa nova cultura é a constituição de novos atores 

sociais, objetivados nas figuras do cidadão-fabril, do cidadão-consumidor e do cidadão-

pobre, as quais deverão tornar-se as representações consentidas de um ideal de 

hegemonia da burguesia” (p. 164). Portanto, 

Aos trabalhadores mais organizados e empregados na grande empresa 
são ofertados serviços próprios das empresas; aos demais 
trabalhadores desorganizados, os precários serviços públicos, prática 
esta eminentemente formadora de uma cultura do consentimento da 
privatização e do cidadão-consumidor [...] Dessa forma, os 
trabalhadores melhor remunerados pelo grande capital, ou pelas 
empresas estatais, passam a compor o novo mercado da seguridade 
privada, enquanto os trabalhadores precarizados lutam por serviços 
assistenciais não-contributivos, de responsabilidade dos governos 
municipais e de instituições filantrópicas (p. 175). 

 

 As propostas, então, voltavam-se para a constituição de uma seguridade social 

própria para os trabalhadores tanto de empresas privadas quanto públicas, abarcando 

os serviços previdenciários e de saúde; enquanto que os serviços públicos, por meio do 

INPS81, era destinado aos segmentos pobres. Constata a autora: 

Nos anos 80 e 90, a seguridade social privada, vinculada às grandes 
empresas, foi a que mais cresceu, especificamente no que tange aos 
benefícios previdenciários e serviços de saúde (p. 170). 

 

 E que: 

Esse procedimento vem sendo objeto da própria regulação estatal, que 
criou as condições legais para operar uma seletividade entre a política 
assistencial do trabalhador mais pobre, de natureza pública, e uma 
política privada para o assalariado do grande capital, por meio do uso 
de fundos públicos e mediante uma estratégia de superexploração do 
trabalhador82 [...] É dentro desse contexto que vem se formando, 
molecularmente, a identidade social daqueles atores (e não mais 
sujeitos), que denominamos de cidadão-fabril, cidadão-consumidor e de 
cidadão-pobre. Tal identidade passa a ser definida pelo vínculo de 

                                                 
81 Na época, denominado de Instituto Nacional de Previdência Social, mas que sofreu alterações após a 
Constituição Federal de 1988, que passou a ser denominado de Instituto Nacional de Seguridade Social 
(INSS), ao instituir um conceito amplo de Seguridade Social voltada para o acesso universal. 
82 Aqui a autora está se referindo ao financiamento, que advém de parte do salário do trabalhador que é 
retido pela empresa e utilizado em programas sociais. Critica a autora: “o que tem acontecido é uma 
prática de baixos salários compensada pela criação de serviços sociais que, na realidade, são bancados 
pelos próprios trabalhadores e com recursos que, a rigor, deveriam ser repassados ao Estado por 
intermédio dos impostos” (p. 178). 



emprego e acesso ao mercado mercantil ou não (MOTA, 2005, p. 176) 
(grifos da autora). 

 

 Portanto, esse processo 

Imprime diferenciações entre os níveis de consumo dos assalariados e 
dos não-assalariados, pela grande empresa. Reitera a noção de uma 
política social para o pobre –  a assistência social pública – e uma 
política para os que estiverem inseridos no mercado de trabalho formal 
– a seguridade privada oferecida pelas empresas (MOTA, 2005, p. 178).  

 

 O que acaba por perpetuar a histórica dicotomia existente entre os trabalhadores 

no período que prevaleceu a “cidadania regulada”. No entanto, agora com novas 

feições: a assistência social torna-se direito social e atende aos trabalhadores pobres, 

realizando uma cisão entre os que estão inseridos no mercado formal de trabalho e os 

que estão na informalidade e/ou inaptos a trabalhar.  

 A base de acesso aos direitos sociais previdenciários e de saúde passa a 

priorizar os serviços privados, destinados àqueles que os podem consumir. Aos 

demais, resta a política pública, fragmentada, seletivizada, focalizada cuja perspectiva 

futura previdenciária é nula, deixando muitos trabalhadores à espera de completar a 

idade mínima para ter acesso ao Benefício de Prestação Continuada (BPC)83. Como se 

ambos os segmentos, trabalhadores formais e informais, pertencessem a classes 

distintas, diferenciadas pela possibilidade de consumo de serviços privados; assim 

como não pertencessem a uma mesma cadeia produtiva que admite e, necessita, da 

existência desses dois tipos de contratos trabalhistas como forma de rebaixamento de 

salários e exploração da força de trabalho. Sintetiza Mota (2005): 

Tal modelo [para a Seguridade Social, proposto pelo grande capital] 
pode absorver as novas necessidades do capital, em função da 
reestruturação produtiva, na qual se inclui a formação de um mercado 
de trabalho dual: os trabalhadores estáveis das grandes empresas, os 
trabalhadores terceirizados e os desempregados. Os primeiros, 
recebedores de melhores salários e benefícios, passariam a ser os 
efetivos mantenedores dos seus empregos e consumidores dos 
serviços privados – contraditoriamente, por eles mesmos reivindicados 
nas campanhas salariais – que podem ser criados nas próprias 
empresas, ou comprados diretamente no mercado. Os demais 
trabalhadores – ainda que convivendo, muitas vezes, nas mesmas 
empresas ou nos quintais circunvizinhos – passariam a ser os clientes 

                                                 
83 “Segundo a PNAD/IBGE 2002, cerca de 40,6 milhões de trabalhadores não contribuem para a 
previdência social, cerca de 20,4 milhões são um público potencial da cobertura do SUAS” (BEHRING, 
2008, p. 168). Boschetti (2003) ainda complementa: “Não é preciso ser especialista em técnicas atuariais 
para constatar que, quanto maior o índice de desemprego, de relações informais de trabalho e de 
reduzidas contribuições em função de baixos salários, menor será a capacidade de inclusão dos 
cidadãos no sistema de seguridade social. Menor ainda será a capacidade de o sistema assegurar 
direitos sociais universais. E, proporcionalmente, maior será a demanda por proteção social via 
assistência” (p. 69). 



da previdência básica, universal, et por cause, mantida pelo Estado. Os 
desempregados da crise, por seu turno, iriam compor a clientela da 
assistência social” (p. 226) (grifos nossos). 

  

Por tais razões é que temos identificado, ao longo das experiências profissionais 

e acadêmicas, o aumento dos usuários desempregados/ trabalhadores informais, mas 

aptos ao trabalho, que são atendidos pela política de assistência social. Este 

segmento, dos trabalhadores pobres, que antes era destinado a apenas às “políticas de 

inserção no mercado de trabalho”, agora são alvo de políticas de enfrentamento à 

pobreza e, principalmente, dos programas de transferência de renda. Aumentando os 

gastos do Estado com as ações assistenciais em detrimento do aumento de postos de 

trabalho, de políticas previdenciária e de investimentos na área da saúde. Este, ao 

nosso ver, é o “pano de fundo” do debate do chamado processo de “assistencialização 

da Seguridade Social”: as transformações no mundo do trabalho e as respostas do 

Estado para a “questão social”.  

O que chama a atenção é a capacidade que tiveram as classes 
dominantes em capitalizar politicamente a Assistência Social, 
transformando-a no principal instrumento de enfrentamento da 
crescente pauperização relativa, ampliando o exército industrial de 
reserva no seio das classes trabalhadoras (MOTA, 2008a, p. 141). 

 

 Na pesquisa que realizamos no município de Toritama/PE podemos perceber 

que o Programa Bolsa Família, implementado no âmbito da assistência social, tem se 

expandido e gerado uma demanda reprimida. Ou seja, novas famílias se cadastram 

para receber o benefício, aumentando a “fila de espera” dos necessitados.  

 Isso ocorre paralelo à flexibilização dos contratos de trabalho e à privatização 

dos serviços de saúde. Portanto, podemos concluir que nenhuma das políticas por si 

só, garantirá a proteção social para os trabalhadores, porque a assistência social, 

saúde e previdência são interdependentes. Não conseguimos conceber que um projeto 

político  voltado para os trabalhadores abarque somente uma das políticas da 

seguridade social. 

 Percebemos, ainda, a partir da sistematização dos dados e das falas dos 

entrevistados, que o Programa Bolsa Família por um lado assegura a reprodução da 

força de trabalho nos períodos de baixa produção e quando ocorrem problemas de 

saúde, ou seja, agindo como “seguro-desemprego” e “seguro-saúde”, sem ônus algum 

para os empregadores. Esse processo também não assegura condições de 

atendimento universal à saúde e de qualidade, levando esses trabalhadores a terem 

que pagar por serviços médicos e/ou planos de saúde privados quando a situação de 



saúde se agrava.  

 Portanto, a assistência social poderá estar assumindo, por meio dos 

Programas de Transferência de Renda a função das demais políticas que compõe o 

Sistema de Proteção Social, ou seja, por assistir a população nos períodos que 

deveria estar sendo coberta por benefícios previdenciários e contribuir para o consumo 

de serviços de saúde privados. Por isso, a ênfase necessária dada à assistência social 

como “a política social” afiançadora dos direitos sociais em contraposição ao reforço da 

Previdência Social e da Sistema Único de Saúde como integrantes e articuladores da 

Seguridade Social brasileira.  

 Concordamos com Mota (2008a), quando a mesma afirma que: “Se antes a 

centralidade da seguridade girava em torno da previdência, ela agora gira em torno da 

assistência, que assume a condição de política estruturadora e não como mediadora 

de acesso a outras políticas e a outros direitos, como é o caso do trabalho” (p. 138). No 

entanto, “enquanto política setorial, ela não tem (e nem deve ter) a função de dar 

respostas cabais à pobreza. Seu horizonte deve ser o da sua inserção efetiva num 

projeto de desenvolvimento econômico e social, tanto local quanto nacional” (Boschetti, 

2003, p. 84). 

  Isso significa que, mesmo com o discurso governamental e recursos amplos 

destinados à ampliação da assistência social, visando garanti-la enquanto direito social, 

se as demais políticas sociais, em especial as da Seguridade Social, não caminharem 

na mesma perspectiva não podemos afirmar que é um projeto político voltado para o 

atendimento das demandas da classe trabalhadora. Pelo contrário, o que percebemos 

é que a assistência social atualmente tem sido funcional para as reformas no âmbito da 

previdência e mercantilização dos serviços de saúde, em consonância com o projeto da 

burguesia. Afirmamos isso porque, perante a nossa pesquisa, podemos constatar que o 

Programa Bolsa Família mantém os trabalhadores resignados à condição de 

trabalhadores informais e com baixos salários e ainda contribui para o pagamento de 

serviços privados de saúde. Portanto temos que:  

De um lado, o mercado passa a ser uma mediação explícita; de outro, a 
expansão da assistência recoloca duas novas questões: o retrocesso no 
campo dos direitos já consolidados na esfera da saúde e da previdência 
e a relação entre trabalho e Assistência Social em termos de 
precarização. O desdobramento no Brasil real parece indicar que, mais 
uma vez, o grande capital utiliza o social como pretexto para ampliar seu 
espaço de acumulação (MOTA, 2008a, p. 137) (grifos da autora). 

  

 Mota (2005) apresenta os paradigmas gerais pelas quais as propostas, tanto do 

grande capital quanto dos trabalhadores, vêm sendo delineadas para a Seguridade 



Social: 

Seu eixo fundamental é o desenvolvimento do processo de privatização 
em sincronia com a assistencialização da seguridade social. Para 
imprimir essa tendência, estão em disputa duas posições básicas: (a) a 
preservação da concepção da seguridade social conforme postulada na 
Constituição de 1988, marcada pelo reconhecimento de que a proteção 
social é mediada pela ação do Estado, como um direito social que 
garanta a universalização do acesso [...]; (b) o desmantelamento da 
seguridade social pública, por meio da separação das políticas de 
previdência, saúde e assistência, que passam a ser agenciadas pelo 
mercado, reguladas pelo Estado e tornadas objeto de consumo 
mercantil de parte dos trabalhadores assalariados e de assistência 
social para os pobres (p. 192) (grifos da autora). 

 

 Além de Ana Elizabete Mota, outras autoras vêm debatendo a perspectiva de 

“assistencialização da Seguridade Social”. Podemos encontrar publicações recentes na 

tese defendida por Maria Célia da Silva Porto (2007); em artigo publicado por Rose 

Serra no IV Congreso Internacional/ VII Congreso Nacional de Trabajo Social (2007) e 

na discussão que está sendo travada por Mavi Rodrigues (2007) em sua pesquisa no 

município do Rio de Janeiro. 

 A tese defendida por Porto vai no sentido de afirmar que há a constituição de um 

Estado Assistencialista no Brasil como uma modalidade de intervenção social no 

período pós-constituinte, remontando o modelo de política social dos anos 1930, co-

relacionando com o processo de assistencialização da Seguridade Social apontado por 

Mota (2005).  

 Na concepção da autora, o Estado Assistencial é “entendido como  modalidade 

de intervenção social típica dos países que compõem o Terceiro Mundo e, 

conseqüentemente, consistindo no formato particular do modo de regulação da esfera 

estatal, no campo social, predominante no Brasil” (p. 136), cujo propósito central é 

proporcionar um trato compensatório à pobreza. Porto retoma, em diversos autores, 

que a conjuntura dos anos 1980-1990 foi marcada pela ideologia da 

complementaridade entre o Estado e a filantropia, materializada por intermédio do 

protagonismo do "terceiro setor". As dimensões assumidas pelas políticas sociais 

voltaram-se para a focalização, descentralização e privatização84. Conclui a autora: 

                                                 
84 Para Porto (2007), a focalização das políticas sociais “implica o fato de que os gastos e os  
investimentos em termos de ações públicas devem privilegiar, fundamentalmente, as populações 
submetidas à condição de extrema pobreza ou  pobreza absoluta” (p. 172); a descentralização passa a 
ser concebida como uma alternativa aos problemas relacionados, simultaneamente, à contenção das 
despesas sociais e ao aumento da eficiência dos equipamentos  coletivos” (p. 175) e cujo “ núcleo das 
estratégias de descentralização adotado teve como objetivo o privilegiamento do ajuste fiscal, 
transferindo para as esferas estaduais e municipais as atribuições pertinentes ao financiamento dos 
programas sociais. Nessas circunstâncias, tem-se que estes últimos, premidos pelas medidas de ajuste, 
ressentem-se do adequado incentivo estadual e federal, desenvolvendo-se, por esse motivo, sem a 



O que está sendo denominado nessa investigação de Estado 
Assistencialista, entendido como uma modalidade de regulação estatal 
onde a política social pública regride à condição de dever moral de 
prestar socorro às populações empobrecidas, não se realizando como 
direito social, e, por isso, abdicando sumariamente de seu estatuto 
político, plenamente conquistado, por meio da institucionalização da 
política de seguridade social. (p. 198) 

 

 Não muito distante dessa discussão, Serra (2007) publicou um trabalho recente 

em que se refere à “assistencialização da Seguridade Social”, partindo da análise da 

questão social e da situação de emprego/subemprego/desemprego no Brasil e na 

América Latina. Afirma a autora: 

Estas manifestações de hoje comprovam que em cada época histórica, 
a assistência teve uma conformação e inúmeros exemplos são 
ilustrativos dessa  assertiva, e, no final do século vinte, com as 
transformações de todo o arcabouço da sociedade do trabalho, há que 
se compreender que também essas políticas de “integração” estão 
assumindo contornos e feições adequadas para responder às 
exigências dessa conjuntura” (p. 5). 
 

 Reconhece que é pertinente a discussão sobre o Estado, uma vez que este se 

institui enquanto “elemento constitutivo de análise dos atuais processos de 

transformação social macro societários, uma vez que é para os canais e mecanismos 

de regulação das relações sociais que convergem e são gestadas as ações político-

econômicas que afetam o conjunto da nação” (p. 9-10). E defende que “só a 

intervenção estatal de incremento e apoio à atividade produtiva geradora principal de 

crescimento, provocará efetiva alteração dessa realidade” (p. 09). 

 Na análise das contradições presentes na sociedade, Serra (2007) aponta que: 

O que está em curso, nessa perspectiva, conforme evidenciam as 
propostas e os programas em desenvolvimento em países desse 
continente, são dois processos que se entrecruzam, a 
assistencialização da seguridade social e a refilantropização da 
assistência, ambos com a mesma base de determinação neoliberal: o 
desmonte dos direitos sociais como responsabilidade do Estado, tônica 
erigida pelo Estado Social, sob a égide do pensamento de John Keynes. 
A solidariedade é o nome da assistência social de hoje, ou seja, a 
transferência pelo Estado de suas obrigações sociais à sociedade civil. 
Nessa ótica, a solidariedade da sociedade é, então, invocada como a 
responsabilidade moral para com a pobreza, instalando-se e 
fortalecendo-se a solidariedade da benemerência ao invés da 
solidariedade da partilha, própria da lógica da universalização dos 
direitos sociais. (p. 12). 

                                                                                                                                                             
devida inter-relação com o conjunto das políticas sociais”. (p. 177);  E quanto à privatização “esta tem 
sido concebida como um mecanismo utilizado com vistas ao fortalecimento do setor mercantil e à 
alocação racional do gasto público, em detrimento da melhoria das condições sociais e de vida da 
maioria da população [...] “Dessa maneira, a tendência pertinente à privatização das políticas sociais 
caracteriza-se por implicar a transferência da produção de bens e serviços — até então agenciados, 
majoritariamente, pela esfera estatal — em direção à instância privada ou setor mercantil” (p. 177-178). 



 
 Mavi Rodrigues (2007), por sua vez, tem atualizado a discussão a respeito da 

“assistencialização da Seguridade Social” no âmbito da pesquisa que desenvolve no 

município do Rio de Janeiro buscando mostrar as implicações ético-políticas da 

intervenção do poder executivo municipal na condução da política de assistência social. 

Seu estudo trabalha com a hipótese de que “desde 2001, com a criação do Sistema 

Municipal de Assistência Social (Simas)85, no âmbito da prefeitura do Rio de Janeiro, 

está em curso um processo de assistencialização da Seguridade Social e do Serviço 

Social” (p. 108). 

 Centrando-se mais nas implicações para o trabalho do Serviço Social, mas 

entendendo este como expressão do processo de assistencialização da Seguridade 

Social, Rodrigues (2007) afirma: 

Ao empreender uma inédita assistencialização da profissão e da 
seguridade social, inaugura a constituição de um outro projeto 
profissional, ancorado numa outra noção de seguridade: um Serviço 
Social e uma seguridade minimalistas, condizentes com a programática 
neoliberal da terceira via86 (p. 109). 

 

 Ao realizar uma crítica contundente à criação do Simas no Rio de Janeiro, 

percebeu que houve uma restrição ao espaço de atuação dos assistentes sociais. E, 

“além disso, sustentadas numa leitura empobrecida da Loas, impõem à atuação do 

Serviço Social na seguridade social uma direção neoliberal de ênfase à provisão dos 

mínimos sociais” (p. 111-112).  

 Na avaliação da autora: 

O Simas não explora estas potencialidades [de intervenção totalizadora 
do Assistente Social] não só porque padece de uma visão 
assistencialista do Serviço Social, mas também porque subjaz em sua 
constituição e consolidação uma concepção da seguridade social 
reduzida à assistência social (RODRIGUES, 2007, p. 114). 

 

 O predomínio da assistência social vai de encontro às diretrizes previstas na 

Constituição Federal de 1988 (RODRIGUES, 2007). “Ao conceber a assistência social 

como política que deve privilegiar a vulnerabilidade e o risco social o Simas não 

possibilita a ampliação dos direitos nem tampouco o potencial anticapitalista que a luta 

pela sua efetiva universalização comporta” (p. 120). E complementa: “ao contrário, o 

                                                 
85 Foi criado a partir da Lei n.º 3.343, de 28 de dezembro de 2001, portanto, três anos antes da 
instituição do atual Sistema Único da Assistência Social (SUAS), que, a princípio nos parece caminhar 
em outra direção política. No entanto, ainda abordaremos a discussão sobre o SUAS posteriormente 
para problematizar algumas questões que parecem latentes. 
86 Ao final do artigo, Rodrigues apresenta o seu entendimento sobre terceira via: “propõe um 
neoliberalismo de versão social-democrata, um neoliberalismo temperado por preocupações sociais do 
que do Projeto Ético-Político” (p. 120). 



horizonte do Simas é compatível com a programática neoliberal” (p. 120). 

 Podemos perceber, através das afirmações dessas diferentes autoras que a 

assistência social vem ganhando “peso” em termos de recursos e de intervenção em 

detrimento da qualidade da prestação dos outros serviços que compõe a política de 

Seguridade Social. O que está em jogo não é o papel que cada uma das políticas 

setoriais ocupa no sistema de proteção social, mas o sentido social da prioridade 

política que hoje está ocorrendo com a assistência social e da Seguridade Social.  

 Se, historicamente, a assistência social foi criada para acobertar períodos 

temporários, quando trabalhadores não conseguiam ter sua própria renda ou em 

situações de famílias que possuíam dificuldades sociais e econômicas em decorrência 

do ciclo vital; hoje, devido às mudanças no mundo do trabalho, assistimos cada vez 

mais à proliferação dos programas assistenciais. E o que consideramos mais grave: 

sob o discurso de ser a política social alavancadora de combate à pobreza. Mota não 

nos faz esquecer de que: “entendemos que as mudanças nos processos de produção e 

no mundo do trabalho determinam a intervenção social do Estado” (2005, p. 96). 

Portanto, 

Os sistemas de seguridade são determinados por um conjunto de 
necessidades que nascem no mundo da produção stricto sensu, mas 
não encerram ali o seu sentido. Enquanto mecanismo de regulação 
social, eles têm sua sustentação amparada na legislação social e nos 
direitos sociais, que são esferas constituidoras da relação entre Estado 
e sociedade (MOTA, 2005, p. 122). 

 

 Podemos perceber, e muito já vem sendo debatido, que a década de 90 foi 

marcada por uma intensa ofensiva neoliberal, cujos pressupostos preconizados na 

Constituição Federal de 1988 foram gravemente ameaçados em nome das reformas 

políticas e econômicas. Tais intervenções fez cultivar a noção de que política social 

deve ser para o pobre e não para todos. Diferentes programas de áreas diversas 

utilizaram (e utilizam) desse jargão para legitimar suas ações focalizadas em 

detrimento da universalidade. Isso é elemento sine qua non entre as autoras que aqui 

referimos fazer alusão à “assistencialização da Seguridade Social”. 

 Sabemos que o modo como se configuram as relações entre Estado, sociedade 

e mercado são determinadas, historicamente, pelas relações de classe: 

A complexidade das relações sociais, presentes na constituição e 
intervenção do Estado, indica que o encaminhamento da ação estatal 
tanto depende das lutas dos trabalhadores, quanto dos modos de 
absorção de suas reivindicações pelo capital. É no interior desse 
movimento, dialético e contraditório, que se dá a estruturação dos 
sistemas de seguridade social nas sociedades capitalistas ocidentais 
(MOTA, 2005, p. 122). 



 

 O capital, para sustentar tanto ideologicamente quanto material seu o “pacote de 

reformas”, necessitou de uma 

abordagem autocrática inicial (das medidas de ajuste) e a dependência 
da neutralização da oposição devem ser substituídas gradualmente por 
apoio positivo às novas políticas, procedimentos e instituições. Só assim 
as reformas serão consolidadas, ou seja, provavelmente não serão 
erodidas ou revertidas” (NELSON apud MOTA, 2005, p. 99). 
 

 Uma das estratégias adotadas baseou-se nas orientações fornecidas pelo Fundo 

Monetário Internacional (FMI), que “propõe a separação das fontes de custeio, 

desvinculando a previdência, da saúde e da assistência, procedimento este que amplia 

significativamente as oportunidades para o setor privado lucrativo, na esfera da saúde 

e da previdência” (MOTA, 2005, p. 201). No relatório de 1990, o Banco Mundial delimita 

sua estratégia de intervenção:  

É possível redirecionar a despesa pública em favor dos pobres mesmo 
dentro de um contexto geral de disciplina fiscal [...], definindo também 
com mais precisão as clientelas-alvo das transferências [...] Por isso 
apresenta sua principal diretriz: aumentar as despesas públicas em 
programas específicos para os pobres (MOTA, 2005, p. 204). 

 

 Apesar da proposta dos organismos internacionais manterem o que foi 

estabelecido na Constituição Federal de 1988, “este fato, todavia, não exclui das 

pautas dessas agências a defesa da privatização e da assistencialização” (MOTA, 

2005, p. 227). Mas sim caminha para “subtrair os direitos sociais e trabalhistas 

estabelecidos na Constituição, substituindo-os pelos direitos do consumidor e da 

assistência aos pobres, coerente com a sua proposta de privatizar e assistencializar a 

seguridade” (MOTA, 2005, p. 227). Uma vez que “as estratégias do BID e do Banco 

Mundial voltam-se para: “a) incentivo ao mercado de trabalho; e b) criação de políticas 

sociais para aqueles que não conseguem viver das rendas do trabalho” (MOTA, 2005, 

p. 228).  

 Portanto, uma combinação clara entre “o desmonte dos mecanismos de 

regulação da produção social e a regressão na esfera dos direitos sociais” (MOTA, 

2005, p. 115) (grifos da autora). O que se observou nesse período ganhou cada vez 

mais densidade na virada o século. Se já havia uma tendência à criação dos fundos 

privados de pensões e a mercantilização dos serviços de saúde, atualmente podemos 

constatar que isso se ampliou87. Ao mesmo tempo em que os serviços públicos, apesar 

de se universalizarem e atingirem o escopo de direito social, ainda adotam medidas 

                                                 
87 Conforme já debatido no capítulo 1. 



focalistas/seletivas e acabam atendem, quase que exclusivamente, ao segmento mais 

pauperizado da população, principalmente através dos programas de transferência de 

renda. Mota (2008) afirma que essa tendência – das reformas na seguridade social 

culminarem na privatização e assistencialização da proteção social no sentido de 

instituir as figuras do cidadão-consumidor e do cidadão-pobre – se concretizou com o 

passar dos anos (MOTA, 2008a). Em que: 

As políticas que integram a seguridade social brasileira longe de 
formarem um amplo e articulado mecanismo de proteção, adquiriram a 
perversa posição de conformarem uma unidade contraditória: enquanto 
avançam a mercantilização e privatização das políticas de saúde e 
previdência, restringindo o acesso e os benefícios que lhes são 
próprios, a assistência social se amplia, na condição de política não 
contributiva, transformando-se num novo fetiche de enfrentamento à 
desigualdade social, na medida em que se transforma no principal 
mecanismo de proteção social no Brasil (MOTA, 2008a, p. 134). 

 

 Segue a autora:  

Na impossibilidade de garantir o direito ao trabalho (postulado 
inexistente na sociedade regida pelo capital), seja pelas condições que 
ele assume contemporaneamente, seja pelo nível de desemprego, ou 
pelas orientações macro-econômicas vigentes, o Estado capitalista 
amplia o campo da ação da Assistência Social ao mesmo tempo em que 
limita o acesso à saúde e previdência social públicas. Não se trata de 
uma visão estreita ou residual da política de Assistência Social – seja 
ela concebida como política setorial ou intersetorial – o que está em 
discussão é o estatuto que ela assume nessa conjuntura” (MOTA, 
2008a, p. 141) 

 

 Os programas de transferência de renda são os que mais tem destinado 

recursos para o “combate à pobreza”. Os números não nos deixam mentir: 

Quanto à distribuição dos recursos entre os programas [...] reafirma a 
histórica concentração no benefício de prestação continuada (BPC), 
que ficou com 69,49% dos recursos em 2004 e 72,06% em 2005, 
revelando aumento na participação do FNAS. A RMV ficou em 22,18% 
em 2004 e decresceu para 17,08% em 2005. Juntos, estas duas ações 
absorveram 91,67% dos recursos do FNAS em 2004 e 89,14% em 
2005. O aumento de recursos verificado em 2005, somado ao 
decréscimo da participação da RMV, possibilitou pequena ampliação de 
recursos para os demais programas, que tiveram sua participação 
ampliada de 8,33% do FNAS em 2004 para 10,86% em 2005. 
(SALVADOR; BOSCHETTI, 2006, p. 48).  

 

 Podemos concluir que a criação e modificações do sistema de proteção social 

esteve sempre relacionadas à capacidade de tencionamento de classes por parte dos 

trabalhadores, à capacidade do Estado e da burguesia realizarem concessões a essas 

reivindicações. Mas, de qualquer maneira, a Seguridade Social atendeu, 

historicamente, a um projeto de sociedade cuja legislação instituída favoreceu o seu 



desenvolvimento. Se hoje temos a idéia do “cidadão-consumidor”, a Seguridade Social 

deve estar pautada nessa perspectiva de sociedade.  

 Daí se justifica a necessidade de assistencialização da seguridade por meio dos 

programas de transferência de renda, que permitem aos cidadãos, consumirem. Uma 

legislação trabalhista que facilita a flexibilização dos contratos e dos direitos dos 

trabalhadores, aumentando os índices de lucratividade para o capital em detrimento da 

pauperização dos trabalhadores. Estes, sem perspectiva de assegurar uma previdência 

futura, contam apenas com os recursos assistenciais, associado à reforma 

previdenciária que instituiu o tempo de contribuição pelo tempo de serviços.  

 E a saúde, que sendo precarizados suas formas de assistência à população, faz 

com que a sociedade priorize o pagamento de planos privados e/ou consultas, exames 

e remédios particulares. Ou somente recorrem aos serviços públicos nas situações de 

urgência/emergência, diminuindo a expectativa de vida desses trabalhadores que ficam 

expostos às condições insalubres de trabalho e recebendo, quando existe, parcas 

políticas de saúde preventiva.  

 Em relação às políticas de saúde do trabalhador, então, parecem não existirem, 

nem juridicamente. Isso é, sem dúvida, uma grande derrota para a classe trabalhadora, 

que inicialmente reivindicou direitos referentes às condições de trabalho, acidentes e 

jornada e que hoje tais reivindicações se naturalizaram como se fosse “comum” os 

trabalhadores pobres terem que se submeter a tais condições de trabalho.  

 A respeito das reivindicações e conquistas da classe trabalhadora, Mota (2005) 

em sua pesquisa já sinalizava que: 

Os sindicatos, a despeito do seu poder de barganha e de sua 
legitimidade política, encaminharam suas demandas por seguridade 
social no âmbito privado de cada empresa. Já o movimento popular, 
mesmo que mais fragilizado do ponto de vista do seu poder de 
barganha, obteve significativas conquistas com a ampliação de serviços 
sociais nos níveis municipal e estadual. A tendência desse movimento 
descompassado foi uma expansão gradual de políticas assistenciais, 
não contributivas, nos níveis municipal e estadual, e a privatização 
daquelas que têm como usuários os assalariados da grande empresa. 
Supomos que aí estejam, contraditoriamente, as bases para o 
desenvolvimento do movimento de assistencialização/privatização da 
seguridade social nos anos 90. a rigor, o que parece ter ocorridos é que 
o movimento dos trabalhadores não conseguiu construir uma 
articulação entre os seus interesses e necessidades imediatas e os 
seus objetivos globais e coletivos, mesmo tendo sido o principal 
protagonista das reformas até então realizadas (p. 154). 

 

 Para finalizar, provisoriamente o debate, não podemos deixar de realizar 

algumas ponderações acerca da Implementação do Sistema Único da Assistência 



Social (SUAS), instituído em 2004. Perante as discussões até aqui realizadas, 

primeiramente, reafirmamos a necessidade de debater a assistência social na 

dimensão da Seguridade Social. Se isso parece óbvio, precisa novamente ser dito. 

Porque, ao particularizarmos a análise acerca de um objeto, não podemos perder de 

vista suas mediações históricas, econômicas e políticas, o que, sob alguns pontos de 

vista nos parece carecer. Portanto, o que queremos ressaltar é que a assistência 

social não pode ser analisada sem a mediação do trabalho. 

 O SUAS instituiu um marco para a política de assistência social. Pela primeira 

vez estabelece diretrizes e gestão nacionais que contribuem, significativamente, para a 

organização e definição das ações sócio-assistenciais. Conforme destaca Mota 

(2008a): “a criação do Sistema Único da Assistência Social robusteceu e reordenou as 

ações da assistência” (p. 134). No entanto, e conforme identificamos na pesquisa:  

A questão reside no fato de que ao fazê-lo subtraiu direitos de outras 
frações da classe trabalhadora. E isso não se faz aleatoriamente. Ora, 
se considerarmos a seguridade social como uma das mediações do 
processo de reprodução social, como um mecanismo que tem uma base 
material, fundado em necessidades objetivas, mas que ao transitar na 
esfera das superestruturas, como instituição social e mecanismo de 
enfrentamento da desigualdade, adquire um caráter ideológico e 
político, tal desenho adquire outro significado político (MOTA, 2008a, p. 
134-135). 

 

 Em detrimento das políticas universais, a seguridade social brasileira está 

caminhando para a constituição de um novo contrato social entre Estado e indivíduos e 

não mais numa perspectiva de classe. No âmbito da previdência, 

Ao desvincular o acesso à aposentadoria do tempo de trabalho 
existente e instituir o acesso pelo tempo de contribuição, transforma-se 
um direito social básico, a aposentadoria conquistada pelo trabalho, em 
um seguro individual, adquirido de acordo com a capacidade 
contributiva de cada indivíduo. Nesse caso, parece que se opera uma 
mudança no padrão de regulação social, porque o trabalho deixa de ser 
a porta de entrada para o acesso, como ocorreu historicamente”  
(DUARTE, 2003, p. 135) 

  

 O acesso aos serviços de saúde também vai depender da capacidade de 

pagamento de cada um. Como nos aponta Mota (2008a):  

Situamos a seguridade social na dinâmica da reprodução social e 
aventamos a hipótese de que está em processo de consolidação uma 
nova estratégia de dominação política: uma nova reforma social e moral 
da burguesia, reveladora da sua pedagogia da hegemonia, e que se 
realiza através do atendimento de algumas necessidades objetivas das 
classes trabalhadoras, integrando-as à sua lógica reprodutiva. Esta 
reforma implica numa passivização da “questão social”, que se desloca 
do campo do trabalho para se apresentar como sinônimo das 
expressões da pobreza e, por isso mesmo, objeto de direito à 



assistência e não ao trabalho (p. 142) (grifos da autora).  
 

 Portanto, não é mais o trabalho que funda o contrato social, mas a capacidade 

de consumo, o que para os trabalhadores pobres isso ocorre mediado pelo acesso aos 

benefícios assistenciais e ao trabalho precarizado:  

Através de uma mobilização de princípios de caráter moral em defesa 
dos mais pobres, desvincula-se a pobreza de seus determinantes 
estruturais e separam-se os indivíduos submetidos a essa condição dos 
seus lugares efetivos do sistema produtivo. Por conseguinte, a 
assistência passa a se constituir no centro das ações de política social e 
um atributo individual daqueles que “moralmente” têm direito ou 
potencialidade para desenvolver-se. A discussão desloca-se do objetivo 
de justiça redistributiva para objetivos humanitários e de natureza 
compensatória e mitigadora. Da perspectiva geral da redistribuição e 
integração social para a eficácia da ação estratégica da focalização” 
(IVO, 2008, p. 151).  

 

 Tal lógica rompe com a perspectiva de integração pelo trabalho, característica do 

padrão fordista: 

Antes a questão era saber como um ator social, subordinado e 
dependente, podia transformar-se em sujeito social integral. Na década 
de noventa, a desestruturação das formas clássicas de solidariedade 
(trabalho, sindicato, e, mesmo, a desqualificação da política) expressa 
fraturas dos vínculos sociais entre indivíduo, trabalho e comunidade, 
especialmente nas regiões metropolitanas do país, enfatizando o 
individualismo, reforçando anomias, pelo aumento da violência e pela 
dificuldade de construção de projetos mais coletivos, com enormes 
dificuldades de costura social (IVO, 2008, p. 151-152).  

 

 O universo da individualização em detrimento do coletivo leva as políticas 

assistenciais substituírem seus usuários por “indivíduos e famílias” e não mais 

“trabalhadores”. O ideário neoliberal 

tem como base um arcabouço ideológico, calcado nos valores do 
individualismo, da competitividade, do mercado como instância principal 
da vida social e que transfere da esfera econômica e política para a 
esfera privada a responsabilidade pela inserção produtiva; acarreta a 
reprivatização e a despolitização de uma das dimensões mais 
significativas dessa ordem social, o trabalho assalariado, sendo este 
retirado do campo dos direitos sociais e cidadania para ser remetido às 
condições de cada um no mercado; oblitera o reconhecimento do direito 
ao trabalho como de responsabilidade da sociedade e, por 
conseqüência, do Estado (ALENCAR, 2008, p. 120). 

 

 A “questão social”, que historicamente expressou os conflitos entre classes 

assume agora, sob o discurso liberal, a feição das vulnerabilidades, cujo objetivo 

principal volta-se para o “empoderamento” das capacidades dos indivíduos, em 

consonância com os projetos de superação da pobreza pelos organismos 



internacionais. Lembrando: a razão e a solução da pobreza depende do potencial de 

“capital humano” existente em cada um. 

 

 

3.4.2 Programa Bolsa Família e subsistência 

 

 Tentaremos discorrer sobre os argumentos que nos levaram a relacionar a 

assistência social como garantidor da subsistência da família desses trabalhadores, em 

substituição aos direitos sociais via trabalho. Numa perspectiva de que o capital utilizar-

se do Estado para reproduzir a lógica da dependência entre a economia de 

subsistência e latifúndio que historicamente esteve presente nas relações entre capital 

e trabalho. Atualmente, essa funcionalidade assume as feições da política de 

assistência social, via programa de transferência de renda, assumindo uma 

funcionalidade particular no processo produtivo. 

 O Estado, instância da reprodução social, cumpre um papel importante na 

reprodução da força de trabalho consumida no processo produtivo. Não somente do 

ponto de vista ideológico, de reprodução do pensamento liberal, mas de garantias 

mínimas de sobrevivência desses trabalhadores: “uma função chave inclui organizar e 

transferir determinados benefícios e garantias aos trabalhadores (padrões mínimos de 

condições de vida e condições de trabalho, por exemplo), que talvez, não seja de 

interesse econômico imediato da classe capitalista” (HARVEY, 2005, p. 87-88). E que 

“se faz possível através do papel diferente assumido pelo Estado, ao transmitir em 

conjunto a nova ideologia para a acumulação capitalista” (VASAPOLLO, 2004, p. 18). 

 Primeiramente, queremos fazer menção que: 

Na sua origem [...] o critério de fixação dos mínimos sociais, incluindo aí 
também a definição dos salários mínimos, foi baseado nas teorias do 
salário de subsistência e, designadamente, nas chamadas 
necessidades incompreensíveis do ser humano e, portanto, 
permanentemente referenciado ao conceito de pobreza absoluta 
(BRANCO, 2004, p. 61) (grifos nossos). 

 

 Cabe introduzir, também, o que entendemos por subsistência. Para Caio Prado 

Junior (apud DELGADO, 2004), afirma que a noção de setor de subsistência possui 

quatro características: 

1) atividade subsidiária que depende ora exclusivamente ora 
parcialmente da grande lavoura; 2) setor produtor de bens de consumo 
destinados ao autoconsumo da fazenda ou ao consumo interno da 
economia interna (da colônia) e não à exportação; 3) especialização na 
produção de alimentos – um valor de uso, distinto das mercadorias 



produzidas para o mercado externo; 4) a estrutura produtiva é distinta 
da grande lavoura, visto que no setor de subsistência praticamente não 
se utiliza do trabalho escravo, nem se baseia na monocultura, e o 
estabelecimento produtivo é em geral de dimensões reduzidas (familiar), 
voltado para algum ou alguns produtos com mão-de-obra própria e/ou 
participação de variadas relações de trabalho (depende da atividade) 
que em geral não são nem de trabalho escravo, nem de trabalho 
assalariado (p. 47-48). 

 

 Delgado (2004), também define as principais características do setor de 

subsistência em Celso Furtado: 

1) a produção de alimentos e outros recursos para suprir o autoconsumo 
das fazendas e atender o mercado consumidor urbano e as demandas 
da grande Lavoura; 2) albergar uma espécie de reservatório de força de 
trabalho, sob o controle do grande proprietário territorial, a quem os 
ocupantes devem uma certa sujeição econômica e principalmente 
lealdade social; 3) o setor de subsistência caracteriza-se por um nível 
técnico de produção muito baixo, condição que lhe confere reduzida 
capacidade de produção de excedentes, expressos sob a forma de 
fluxos monetários pela venda da produção ou pelo pagamento de 
rendas econômicas apropriáveis pelo grande proprietário territorial; 4) as 
unidades econômicas de subsistência – em geral a unidade familiar – 
apresentam-se altamente dispersas pelo interior do país, seguindo o 
rastro da pecuária, e na maioria das vezes sem contar com o trabalho 
escravo ou o trabalho assalariado sistemático (p. 49). 

  

 Conclui Delgado (2004),  

O setor de subsistência aqui considerado compreende um conjunto de 
atividades econômicas e relações de trabalho que propiciam meios de 
subsistência e/ou ocupação a uma parte expressiva da população, mas 
essas relações não são reguladas pelo contrato monetário de trabalho 
assalariado nem visam primordialmente à produção de mercadorias ou 
serviços mercantis (p. 67-68) (grifos nossos). 

  

 Para além das especificidades da produção no setor de subsistência, 

principalmente na sua função de garantir a reprodução do trabalhador e de sua família, 

o que queremos aqui também destacar é a relação que possui com a grande produção. 

Para Sá Junior (1975) a relação que o latifúndio mantém com o minifúndio é  

 
Mais no sentido estrutural do que propriamente no de abastecimento 
direto de mão-de-obra e alimentos. É que subsiste um vínculo de 
dependência recíproca, através do padrão de relações de produção que 
decorre da convivência dos dois tipos de exploração. É a produtividade 
das pessoas ocupadas nos minifúndios que constitui o principal 
determinante do nível de salários nos grandes estabelecimentos (p. 129) 
(grifos nossos). 

 

 Delgado (2004) ao referir-se à Celso Furtado nos mostra a função política dos 

trabalhadores do setor da subsistência:  



A fraca importância econômica do setor de subsistência contrastava 
com a sua grande importância política à época, especialmente naquela 
região [nordeste]: a manutenção de uma significativa parcela da 
população disponível, nos domínios dos grandes proprietários de terra, 
era, para estes, a garantia do poder político (p. 85) (grifos nossos). 

 

 Frente o conteúdo que destacamos a partir das implicações políticas, 

econômicas e socais que os autores destacaram a respeito da economia de 

subsistência, é que tentaremos argumentar como o Programa Bolsa Família, enquanto 

benefício assistencial que provê a sustentabilidade, ainda que mínima, dos 

trabalhadores pobres e de sua família pode interferir no modo como o capital se 

apropria e se relaciona na compra da força-de-trabalho.  

 É necessário realizarmos uma diferenciação entre “setor de subsistência” e 

“setor informal”. O primeiro originou o segundo, ao longo da história, e ambos possuem 

características semelhantes, como afirma Ramalho e Arrochellas (2004): “este espaço 

social, denominado de setor de subsistência, tem sua origem histórica na chamada 

economia de subsistência rural e uma interface urbana moderna no chamado “setor 

informal” (p. 09), pois possuem “relações de trabalho não assalariadas e motivação 

produtiva de caráter mais consuntivo (atendimento de necessidades do consumo) que 

lucrativo” (p. 09).  

 Theodoro (2004) ainda define com mais precisão:  

o nascimento do mercado de trabalho ou, dito de outra forma, a 
ascensão do trabalho livre, com base na economia, foi acompanhada 
pela entrada crescente de uma população trabalhadora no setor de 
subsistência e em atividades mal remuneradas. Esse processo vai dar 
origem ao que, algumas décadas mais tarde, será denominado o “setor 
informal” no Brasil (p. 82). 

 

 No entanto a referência que empregaremos aqui em relação com o Programa 

Bolsa Família é a função de subsistência que o benefício assume para o trabalhador 

em sua relação com o capital, diferentemente do “setor informal”, que ao nosso ver, 

necessariamente passa por uma relação com o mercado (compra e venda de 

mercadorias e/ou força de trabalho), mediação esta, que diretamente, a assistência 

social não se relaciona88. Até mesmo porque a informalidade “engloba não apenas os 

aspectos associados ao mercado de trabalho – como o subemprego, por exemplo -, 

mas toda a gama de situações relacionadas à ausência de regulação e/ou, em última 

                                                 
88 O termo “diretamente” diz respeito a não ser função da assistência social regular as relações de 
compra e venda de força de trabalho. Mas, no entanto, a partir da nossa perspectiva de análise em que 
as políticas de seguridade social, de um modo em geral, participam do processo de reprodução da força 
de trabalho porque em certo grau contribuem para a manutenção da superpopulação relativa, que por 
sua vez, influencia na contratação da força de trabalho. 



análise, ausência do Estado” (p. 10).  

 Seria uma espécie de atualização do que antes era chamado de “arcaico” e 

“moderno”. No entanto, sob novas intervenções estatais e com outra configuração da 

relação entre classes, mas cumprindo a função de regular o preço pago à força de 

trabalho. Oliveira (1987), ao estabelecer a critica à razão dualista quando busca 

analisar a questão do subdesenvolvimento no Brasil para além da utilização de termos 

opostos, afirma:  

O anterior não deve ser lido como uma tentativa de contemporização: a 
ruptura com o que se poderia chamar o conceito do 'modo de produção 
subdesenvolvido' ou é completa ou apenas se lhe acrescentarão 
detalhes. No plano teórico, o conceito de subdesenvolvimento como 
uma formação histórico-econômica singular, constituída polarmente em 
torno da oposição formal de um setor 'atrasado' e um setor 'moderno', 
não se sustenta como singularidade: esse tipo de dualidade é 
encontrável não apenas em quase todos os sistemas, como em quase 
todos os períodos. Por outro lado, a oposição na maioria dos casos é 
tão somente formal: de fato o processo real mostra uma simbiose e uma 
organicidade, uma unidade de contrários, em que o chamado 'moderno' 
cresce e se alimenta da existência do 'atrasado', se se quer manter a 
terminologia. (p. 12) (grifos nossos) 

 

 Estamos aqui afirmando que a modalidade de intervenção do Estado nas últimas 

décadas, por meio dos programas de transferência de renda, é uma forma de introduzir 

uma modalidade arcaica – a subsistência – necessárias às novas modalidades de 

produção e de acumulação de capital. Portanto, essa característica da expansão 

capitalista em reproduzir, concomitantemente, formas arcaicas de manutenção da força 

de trabalho e introduzir inovações nos processos produtivos para acumulação do 

capital é uma tendência que parece ter cada vez mais organicidade no trato da 

“questão social” e necessária à acumulação. Até mesmo por que: 

Para assimilar as características do subdesenvolvimento, o sistema 
capitalista é forçado a revestir-se de múltiplas faces, com as quais torna-
se capaz de manter seu domínio sobre as formas mais diversas de 
exploração agrícola, delas retirando o máximo que puder de excedente, 
para alimentar sua máquina de acumulação e concentração de capital 
(SÁ JUNIOR, 1975, p. 130). 

 

 A combinação entre “padrão primitivo” e “novas relações de produção” no setor 

agropecuários permitiu, historicamente, um extraordinário crescimento industrial e dos 

serviços:  

Em primeiro lugar, fornecendo os maciços contingentes populacionais 
que iriam formar o 'exército de reserva' das cidades, permitindo uma 
redefinição das relações capital-trabalho [...] Em segundo lugar, 
fornecendo os excedentes alimentícios cujo preço era determinado pelo 
custo da reprodução da força de trabalho rural [...] Em outras palavras, o 
preço da oferta da força de trabalho urbana se compunha basicamente 



de dois elementos: custo de alimentação – determinado este pelo custo 
de reprodução da força de trabalho rural – e custo dos bens e serviços 
propriamente urbanos  [...] tudo forçando para baixo o preço da oferta da 
força de trabalho urbana e, conseqüentemente, os salários reais 
(OLIVEIRA, 1987, p. 23-24) (grifos nossos). 

 

 Sá Júnior (1975) explica o funcionamento da dinâmica cultura dominante/cultura 

subsidiária ao estudar o desenvolvimento da região nordeste na década de 1960:  

Confundindo-se, grosso modo, as primeiras com as matérias-primas e 
as últimas com os alimentos. As matérias-primas ou culturas industriais 
são produzidas principalmente em médios e grandes estabelecimentos, 
e as culturas alimentares em pequenos. Antigamente, os alimentos 
eram produzidos também dentro do próprio latifúndio, com a finalidade 
de prover a subsistência da comunidade a ele vinculada. Hoje, as 
grandes propriedades apresentam a tendência de especializar-se nas 
culturas industriais, e a produção de alimentos é relegada aos 
estabelecimentos de tamanho familiar (p. 91) (grifos nossos). 

  

 Oliveira (1987) referindo-se ao papel que a agricultura de subsistência ocupa no 

processo de acumulação do capital, afirma: “suprir as necessidades das massas 

urbanas, de forma a não elevar o custo da alimentação principalmente e 

secundariamente o custo das matérias-primas, e não obstaculizar, portanto, o processo 

de acumulação urbano-industrial” (p. 20). 

 Podemos complementar tal perspectiva em estudo realizado por Carvalho e 

Souza (apud IVO, 2008) sobre a produção não capitalista em Salvador. As conclusões 

do estudo caminham em duas linhas: a primeira refere-se à importância das atividades 

não-capitalistas tanto para a manutenção da reserva de mão de obra como para 

complementação de renda; a segunda é a formação de uma unidade da massa 

trabalhadora como proletariado urbano, independente das condições de inserção no 

trabalho.  

 Isso mostra que, por um lado, temos a função de manutenção viva da força de 

trabalho, na sua condição de superpopulação relativa e por outro a necessidade de 

formação de uma cultura de proletariado urbano, tanto nas capitais quando no interior, 

apta a se inserir nos processos produtivos. Uma vez que, com os processos de 

descentralização produtiva, grandes empresas fragmentam sua produção empregando  

força de trabalho a baixo custo encontradas nas pequenas regiões do país e não mais 

nas capitais89. 

 Então, atualmente, o Estado, por meio do Programa Bolsa Família, assumiria 

parte do custo dessa reprodução do trabalhador e sua família, enfocando na 

                                                 
89 Como estamos observando com a implementação dos Arranjos Produtivos Locais (APLs). 



alimentação básica90. Isto colabora para que o capital possa comandar o valor para a 

compra da força de trabalho.  

 Historicamente, podemos observar que parte da alimentação do trabalhador e 

sua família vinham da agricultura de subsistência que era cultivada nas residências, 

sendo de responsabilidade do trabalhador a sua manutenção. Dali também produzia 

um excedente que era comercializado. Era formada por trabalhadores que não 

conseguiam ser absorvidos pelo mercado: “essa mão-de-obra excedente, para 

sobreviver, é forçada a dedicar-se a atividades de subsistência ou a serviços de baixo 

rendimento” (SÁ JUNIOR, 1975, p. 92). É a superpopulação relativa, denominada por 

Marx, que utilizou da economia de subsistência para garantir a sua sobrevivência.  

 As formações dessas duas agriculturas a comercial e a de subsistência puderam 

co-existir no período, mostrando que novamente o “atrasado” e o “moderno” 

caminhavam de mãos dadas. Principalmente como estratégia para a manutenção viva 

da superpopulação relativa. Inclusive, Sá Junior (1975) vai afirmar que são essas 

unidades produtivas, voltadas à economia de subsistência que irão empregar a mão-

de-obra excedente.  

Na verdade, não se trata propriamente de oportunidades oferecidas 
pelos pequenos estabelecimentos aos que são expelidos dos grandes. A 
maioria das vezes, é a própria mão-de-obra gerada dentro da unidade 
familiar que ali permanece em condições de sub-emprego ou se desloca 
para criar outra unidade de características semelhantes, na medida que 
se retrai o fluxo de trabalhadores que dali normalmente sairiam para 
empregar-se como assalariados na economia e no mercado (p. 97). 

  

 Mas esse processo se modifica ao longo da história, à medida que há um forte 

processo migratório para os centros urbanos, “essa categoria de morador foi tendendo 

aos poucos a ser substituída pela de trabalhador temporário ou diarista, com residência 

fora do estabelecimento91” (SÁ JUNIOR, 1975, p. 119). O trabalhador que ora vivia da 

economia de subsistência, passa ao assalariamento, mesmo que não permanente. Ou 

seja, a necessidade dessa força de trabalho em buscar outras formas de sobrevivência 

é decorrência do processo de expansão capitalista no país. Novas modalidades de 

contratação da força de trabalho se introduzem em substituição aos pequenos 

proprietários de terra. 

Podemos concluir que a transição do regime de morador para o da 
contratação de diaristas não residentes no estabelecimento, se, por um 
lado, reflete a evolução da economia no sentido da adoção de formas 
de trabalho mais puramente capitalísticas, expressa também o modo 

                                                 
90  Seria essa uma das explicações de que as famílias gastam grande parte do recurso do benefício com 
alimentação. 
91 Daí a relação histórica entre subsistência e trabalho informal.  



com que o proprietário procura tirar proveito da expansão do mercado e 
da elevação dos preços de seus produtos, através da redução da quota 
da mão-de-obra na renda gerada. Essa transição é um meio para se 
tirar vantagem da abundância da mão-de-obra, expandindo-se a área 
cultivada com produção de mercado, e aliviando-se o ônus da 
manutenção dos trabalhadores sub-ocupados na entressafra. Isso 
implica em transferir para o setor urbano tal ônus, sem que este possa 
desincumbir-se desse papel (SÁ JUNIOR, p. 122-123). 
 

 Esse processo possui suas contradições. O autor argumenta que no momento 

em que o trabalhador sai do cultivo de alimentos para o auto-consumo e passa a sua 

renda ser, exclusivamente do dinheiro, isso torna a economia mais monetária, ou seja, 

há uma maior circulação das mesmas. No entanto,  

Mesmo que o diarista emergente venha se encontrar face a um nível de 
vida igual ou mesmo inferior ao do parceiro ou morador, a sua renda 
monetária se terá elevado. A economia regional em seu conjunto 
apresentará uma renda global mais alta, sem que esta tenha decorrido 
de uma melhoria do bem-estar social (SÁ JUNIOR, 1975, p. 123). 
 

 Ainda que o trabalhador possa monetarizar a forma de sua subsistência, isso 

não significa que há distribuição de riqueza por parte do empregador, há uma mudança 

na forma de pagamento e na forma de trabalho, que venha a ser mais rentável ao 

capitalista. O acesso aos bens de consumo via compra de alimentos faz com que 

ocorra uma maior circulação de mercadorias, beneficiando também aqueles que as 

produzem.  

 Portanto, nas configurações contemporâneas, temos que o Estado enquanto 

garantidor da subsistência desses trabalhadores, faz com que o valor pago à força de 

trabalho caia em valores reais, uma vez que o custo com a alimentação já estaria 

garantida, não sendo computado pelo capitalista no preço pago ao trabalhador.  Através 

do Programa Bolsa Família a economia local também cresce, uma vez que a renda 

mínima mantém a capacidade de consumo desses trabalhadores pobres, mantendo 

esse trabalhadores preparados, fisicamente, para as exigências de alto ritmo de 

trabalho nos períodos de alta produção. 

 A assistência social, nessa perspectiva  

[...] mais do que uma política de proteção social, se constitui num mito 
social. Menos pela sua capacidade de intervenção direta e imediata, 
particularmente através dos programas de transferência de renda que 
têm impactos no aumento do consumo e no acesso aos mínimos sociais 
de subsistência para a população pobre, e mais pela sua condição de 
ideologia e prática política, robustecidas no plano superestrutural pelo 
apagamento do lugar que a precarização do trabalho e o aumento da 
superpopulação relativa tem no processo de reprodução social (MOTA, 
2008a, p. 141) (grifos nossos). 

 



 Sendo assim, mesmo no pagamento por produção, que é o caso do 

APL/Toritama, o valor pago pelo capitalista ao trabalhador terá como referência o tempo 

socialmente necessário para a reprodução do trabalhador e de sua família em um dado 

nível de desenvolvimento das forças produtivas e em condições normais de produção, 

considerando um grau médio para produção e intensidade de trabalho, conforme 

aponta Marx (apud RUBIN, 1980). Neste caso estamos considerando que o Bolsa 

Família já cobre parte deste custo, e por conseqüência, rebaixa o valor dos salários 

pago aos trabalhadores. Inclusive, ocupando o papel da função da subsistência à 

época, quando “os salários são determinados, para toda a economia, pelo produto 

médio da mão-de-obra de subsistência, e não pela produtividade marginal do trabalho 

no setor capitalista” (SÁ JUNIOR, 1975, p. 129). 

 Vale aqui destacar que  

Durante a reunião de debate com a equipe econômica do PT, em 1991, 
Aloízio Mercadante observou que, com o Programa de Garantia de 
Renda Mínima, poderia induzir a uma maior exploração dos 
trabalhadores, pois os empregadores podiam sugerir aos empregados 
uma remuneração com valores mais reduzidos, já que outra parte da 
remuneração eles obteriam junto ao governo [...] o que preocupa os 
formuladores de políticas de geração de renda e trabalho: saber até que 
ponto a transferência de renda pode influenciar na deteriorização das 
condições de trabalho (IVO, 2008, p. 185-186) (grifos nossos).  

 

 Os argumentos contrários empregados por Suplicy92, em defesa da sua proposta 

abarcava os seguintes aspectos:  

(i) a renda mínima daria maior poder de barganha, na medida em que os 
trabalhadores poderiam recusar alguma oferta de trabalho que 
considerassem ultrajante, próxima à condição de escravidão; (ii) o 
patamar definido em lei, abaixo do qual as pessoas teriam direito ao 
complemento de renda, com a definição do valor do salário mínimo, 
evitaria supostos abusos. Assim, haveria sempre um valor mínimo a ser 
pago ao trabalhador; (iii) por fim, para ele, se, em razão da lei, os 
empresários se estimulassem a contratar mais trabalhadores, haveria 
maior demanda no mercado de trabalho, o que levaria a uma pressão 
para que os salários subissem (IVO, 2008, p. 186). 

 

  O que podemos observar com a análise da implementação do programas de 

renda mínima no país foi o contrário do que pressupunha o senador Suplicy. O que 

verificamos é que tem contribuído para o rebaixamento dos salários como havia 

alertado Mercadante. No entanto, ainda não encontramos nenhuma análise a esse 

respeito. Queremos, com esse trabalho, iniciar essa discussão cheia de polêmicas. 

 Outro aspecto destacado por Sá Junior (1975) na relação entre minifúndio e 
                                                 
92 Autor do projeto que instituiu o debate sobre os Programas de Garantia de Renda Mínima, conforme 
mencionamos no capítulo anterior. 



latifúndio, refere-se ao plano político-reivindicatório dos trabalhadores. Afirma o autor:  

Tal dependência permanece e permanecerá debilitando o poder de 
barganha dos trabalhadores assalariados, desde que o minifúndio 
persista como tal, e atue conseqüentemente no sentido de assegurar 
uma oferta de mão-de-obra disposta a trabalhar por qualquer preço (p. 
129). 
 

 Temos aí que a relação de dependência do minifúndio com o latifúndio gera um 

conformismo dada a falta de condições dos trabalhadores do poder reivindicatório, uma 

vez que a necessidade fala mais alto.  

 Voltemos, então, à Toritama. Percebemos naquela realidade que as relações de 

produção perpetuam as contradições de classe, mas sob o discurso do “pleno 

emprego”, mesmo que “informal”. Ou seja, esses trabalhadores expressam a relação 

de dependência que possuem tanto com o benefício do Programa Bolsa Família quanto 

do trabalho, independente da modalidade de contratação. Apesar de identificarem a 

precarização a que estão submetidos no trabalho, não participam de nenhuma 

instância coletiva que pudesse barganhar por melhores condições de vida e de salário.  

 Ainda no que diz respeito a essa relação entre latifúndio e minifúndio, Sá Junior 

(1975) ressalta que:  

A tendência a aumentar a proporção da produção de alimentos para o 
auto-consumo, à custa da que se destinaria ao mercado. Essa 
tendência é, contudo, controlada pelo proprietário, que exerce pressão 
sobre os seus arrendatários, no sentido de evitar que a diversificação de 
seus cultivos implique na retração do excedente comercializado através 
dele, e que constitui a fonte de seu lucro (p. 131). 
 

 Isso significa afirmar que por mais que o capital faça concessões para a 

ampliação de direitos sociais, no caso da subsistência, o direito à vida, ele permanece 

no controle do sistema. Sendo assim, os programas sociais não poderão ultrapassar 

limites que desmotive os trabalhadores a buscarem nem que sejam as mais precárias 

formas de trabalho. Porque é por meio da exploração da força-de-trabalho, da extração 

da mais-valia no processo produtivo, que o capital consegue acumular.  

 Podemos perceber, então, que a denominada superpopulação relativa esteve 

sempre à busca de alternativas de subsistência, em diferentes momentos históricos. 

Mas a sua existência é condição para a acumulação de capital. Por isso, ela não pode 

ser descartada, deve ser mantida. Se antes era por meio das concessões dos 

latifúndios para a economia de subsistência, hoje os programas assistenciais é que é a 

fonte de sustento desses trabalhadores pobres. Que inclusive, são estimulados a se 

inserirem no mercado de trabalho, via informalidade: “no combate à pobreza extrema, a 

promoção do setor informal é apresentada como um complemento às políticas 



focalizadas de assistência (SALAMA &VALIER apud TAVARES, 2004, p. 60). 

 Para assegurar vitalidade a essa superpopulação, reafirmamos aqui que o 

Estado contribuiu de forma a não interferir no processo de acumulação com base na 

flexibilização do trabalho e dos direitos sociais através dos programas de renda 

mínima. Esses programas, ao garantir um mínimo de subsistência às famílias dos 

trabalhadores, diminuem o tencionamento entre classes. Ao garantir a alimentação, via 

assistência, este custo não é repassado ao capitalista, pois já está coberta pelo Estado. 

Portanto, reproduzem-se as relações, mas não se toca na raiz: concentração de 

riqueza e desigualdade social. 

 No sentido de contribuir para essas reflexões, citamos Ivo (2008): 

[...] as “rendas de substituição” tornam-se complementos de salário para 
os “pequenos trabalhos” não qualificados. Na expectativa de realização 
de um “pleno emprego precário” os governos se empenham em instalar 
faixas de seguridade que devem assegurar o mínimo vital às classes 
populares. Esta implementação de uma proteção por baixo mudará em 
alguns anos o conteúdo da seguridade que o Estado deve ao povo (ou 
à classe trabalhadora) (p. 183-184).  

 

 Conforme nos apresenta Mota (2005) 

O lugar ocupado pela seguridade social, no processo de produção e 
reprodução social, particulariza, no plano material e político, sua 
vinculação com as necessidades de socialização dos custos da 
reprodução da força de trabalho enquanto condição de acumulação do 
capital e com o processo político deflagrado pelos trabalhadores em 
torno das conquistas sociais, institucionalizadas nos direitos sociais (p. 
24). 

 

 Para concluir,   

Não é a falta de Estado, mas a constituição de uma dada conformação 
de Estado, conformação esta que se coaduna com um espectro social 
em que grassa a desigualdade em sua reprodução ampliada [...] A 
informalidade e a subsistência, antes de se constituírem como 
expressões do atraso (ou do não-desenvolvimento), devem ser vistas 
como formas de organização e de resistência a um tipo de modernidade 
(THEODORO, 2002, p. 40) (grifos nossos).  

 

 Ou seja, a perpetuação da concentração de riqueza e da desigualdade social. 

Por tais razões é que as discussões levantadas até aqui não encerram nenhuma 

perspectiva de análise, servem apenas para contribuir no debate sobre as atuais 

políticas sociais, em especial a Seguridade Social. Sabemos que o Programa Bolsa 

Família tem se configurado em uma política de governo extremamente relevante no 

contexto das relações de força na sociedade brasileira.  

 Mas, a título de provocação, não podemos encerrar nossa exposição sem 



retomar o lugar que ocupa hoje a defesa do direito ao trabalho e do direito à renda. É 

na primeira alternativa que visualizamos a possibilidade de um tencionamento de 

classes capaz de ampliar os direitos dos trabalhadores.  

 Porque senão, o direito a renda, como demonstrado neste trabalho, apesar de 

garantir a subsistência dos trabalhadores, possui uma funcionalidade ao capital que 

somente faz reproduzir as relações de classe, sem ser capaz de ser instrumento 

aglutinador de uma coletividade que venha a reivindicar o direito dos trabalhadores. O 

acesso a renda é o acesso ao consumo privado e o acesso ao trabalho é uma forma de 

sociabilidade coletiva que pode despertar a consciência de classe a partir das 

situações concretas de exploração do capital aos trabalhadores.  

Em 1848, nas barricadas de Paris, a demanda primeira era o direito ao 
trabalho. Eis porque estou convencida de que já estava posta, em 
meados do século XIX, a raiz da questão que iria desafiar a todos, na 
entrada do século XXI: a necessária tendência do modo de produção 
capitalista de criar uma superpopulação de trabalhadores e, ao mesmo 
tempo, impedi-los de ter acesso ao trabalho e à riqueza socialmente 
produzida (MOTA, 2008, p. 26).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

 Este trabalho reflete uma série de questionamentos, intervenções e debates 

acerca do objeto que, de certa maneira, esteve sempre presente nas diferentes 

experiências profissionais: a relação entre trabalho e assistência social. Se num 

primeiro momento, pareciam ser dimensões independentes, era isso que me 

inquietava. Pois não conseguindo encontrar as mediações necessárias nem para 

concordar, nem para refutar, o retorno à academia veio no momento propício para 

buscar essas respostas. 

 Ao iniciar as reflexões teóricas acerca do objeto, percebi o quanto ele se 

complexivizava. O movimento que se seguiu foi o de buscar as bases históricas, 

econômicas e sociais para a análise da realidade atualmente. Portanto, ao término 

dessa dissertação, posso afirmar o quanto o projeto de pesquisa ganhou densidade, 

não sendo necessário abandonar o ponto de partida da investigação, mas de 

redimensioná-la em virtude dos aprendizados e das oportunidades que o Grupo de 

Pesquisa (GET) estava proporcionando. 

 Por isso, começamos nossa exposição com as reflexões acerca do mundo do 

trabalho por acreditar que a produção permanece determinando o mundo da 

reprodução social. No projeto de pesquisa apresentado para o ingresso no curso de 

Mestrado já sinalizava tal caminho, talvez não com tanta clareza. Tentamos, então, 

com o primeiro capítulo mostrar as mudanças que ocorreram na esfera da produção, 

tomando por base um período histórico – a crise dos anos 1970. Na tentativa de 

desvelar o papel do desemprego frente à produção capitalista é que recorremos à 

categoria de superpopulação relativa desenvolvidas por Marx. 

 Os desdobramentos da crise de 70 culminaram em processos de reestruturação 

produtiva, financeirização da economia e implementação de políticas neoliberais. 

Buscamos, nos limites da nossa argumentação, tentar esclarecer o leitor as 

conseqüências de cada um desses processos, concomitantes e combinados. 

 Visando aprofundar o objeto em estudo, buscamos priorizar a discussão acerca 

da Seguridade Social a partir da década de 1990, quando foi alvo explícito da adoção 



de políticas neoliberais no Brasil. Para tanto, subdesenvolvemos nossa discussão 

apresentando os impactos dessas medidas tanto para a assistência social, quanto 

saúde e previdência. 

 Tais elementos foram fundamentais para que o debate acerca das 

particularidades do objeto fossem inicialmente apresentadas na sua história. Para 

tanto, resgatamos, principalmente nas obras de Boschetti (2003; 2006), os aspectos 

que marcaram as mediações entre o mundo do trabalho e as políticas de proteção 

social. Com o intuito de atentar para a constituição de uma seguridade social vinculada, 

predominantemente, a benefícios previdenciários, muito em virtude da consolidação de 

um proletariado urbano no país, que reivindicavam direitos sociais e à necessidade de 

gestão dessa força de trabalho por parte do Estado. 

 Por outro lado, pudemos observar o quanto os trabalhadores desprotegidos, ou 

seja, os trabalhadores informais, estavam “invisíveis93” no processo de 

desenvolvimento das forças produtivas, mas que eram evidentemente necessários para 

a expansão capitalista. Que, na época era considerado o “motivo” do 

subdesenvolvimento do país, e que no processo de reestruturação do capital passa a 

ser visto como a “alternativa” para o desemprego e superação da pobreza.  

 Portanto, o que pretendemos também destacar foi o processo metamorfoseado 

pelo qual passou a consolidação dos direitos sociais. Se historicamente, a proteção 

social estava ligada ao trabalho assalariado hoje a cidadania entra no seu lugar.  

 Do nosso ponto de vista, aí já se constitui um dos desdobramentos de nossa 

pesquisa: identificar o lugar que a assistência ocupa no rol da Seguridade Social. Se, 

inicialmente, ela foi pensada – e instituída – enquanto política pública compensatória e 

temporária, para aqueles que, ocasionalmente, ficavam desempregados ou aqueles 

inaptos ao trabalho, hoje percebemos que ela tem ganhado cada vez mais espaço, 

principalmente através dos programas de transferência de renda. 

 Concluímos que este foi um dos resultados obtidos com as mudanças 

decorrentes da década de 70: o desfacelamento da tensão de classes. Conforme nos 

lembra Boschetti (2006) é o direito de cidadania que entra no lugar do direito ao 

trabalho. É a cidadania que coletiviza e garante a sociabilidade humana e não mais é o 

trabalho a mediação que constitui essas relações.  

 No segundo capítulo aprofundamos a discussão acerca dos programas de 

transferência de renda, considerando-os como um dos pilares do Estado no “combate à 

pobreza”. Retomando as principais referências do capítulo anterior, buscamos 

                                                 
93 Aqui empregando o termo utilizado por Tavares (2004). 



apresentar as mediações existentes entre a crise do capital, o aumento da pobreza e 

as propostas de cunho assistencial presentes tanto no Brasil quanto em países de 

economia central.  

 Iniciamos indicando as concepções de pobreza com que vem sendo trabalhadas 

essas propostas, as origens no debate e a implementação dos programas de 

transferência de renda no Brasil, assim como os programas implantados em alguns 

países europeus. No sentido de buscar revelar suas contradições, seus avanços e 

limites. 

 Cabe destacar a ênfase que vem sendo atribuída à terminologia “capital social” 

que é empregada na avaliação dos programas de transferência de renda e também é 

utilizada pelo Banco Mundial para explicar a origem da pobreza. Nessa perspectiva, a 

pobreza seria a razão do subdesenvolvimento dos países da América Latina, cuja 

“saída” seria fortalecer o capital social por meio do acesso à educação, saúde, 

mediados pelos programas de transferência de renda.  

 Esses pressupostos norteiam a focalização das políticas sociais, novamente 

tentando silenciar as contradições entre capital e trabalho, redirecionando tais conflitos 

para a esfera da cidadania. O desemprego passa a ser visto como problema individual 

dos trabalhadores, sendo necessário o estabelecimento de “obrigatoriedades” a serem 

cumpridas pelas famílias beneficiárias quando da participação em programas 

assistenciais. Geralmente essas “obrigatoriedades” se voltam para: aceitação de 

trabalho ou formação profissional, freqüência escolar, participação em ocupações 

temporárias que favoreçam a inserção no mercado de trabalho e em ações destinadas 

a desenvolver a autonomia social do titular e dos familiares. 

 Ao longo do capítulo ainda resgatamos, historicamente, a instituição dos 

mínimos sociais no Brasil, via regulação do Estado por intermédio de medidas de 

proteção social até chegar às primeiras iniciativas dos programas de transferência de 

renda, as quais culminaram no atual Programa Bolsa Família. Buscamos também 

apresentar as principais críticas e avanços referentes a esses programas sociais, tanto 

por parte daqueles que acreditam que eles geram distribuição de renda, quanto 

daqueles que afirmam que eles perpetuam as desigualdades sociais.  

 O que podemos perceber, a partir das novas configurações do mundo do 

trabalho é que as condições precárias de acesso ao trabalho levam as pessoas a terem 

que recorrer aos programas assistenciais para garantir o sustento familiar. Que, por sua 

vez, acredita que as famílias se emanciparão à medida que conseguirem se inserir no 

mercado de trabalho, independente das condições de acesso. No entanto, dadas as 



atuais condições de trabalho e da Seguridade Social, o que podemos perceber é que 

esses trabalhadores não estarão assegurados, plenamente, nem pela assistência e 

nem pelo trabalho, o que gera um “círculo vicioso” de reprodução das condições de 

pobreza, sem afetar as raízes mais profundas que determinam a pobreza na sociedade 

capitalista. 

 Destacamos, ainda, no final do segundo capítulo, a discussão presente no livro 

de Ivo (2008) que chama-nos a atenção para um segmento de trabalhadores pobres 

que não participam nem da proteção securitária e tampouco dos programas 

assistenciais, ou seja, aqueles com renda per capita entre ½ e 2 salários mínimos. 

Estes, atualmente estão fora de qualquer política de proteção social, o que aumenta o 

rol de potenciais usuários da assistência social. Gerando, inclusive, uma estratificação 

social entre os próprios trabalhadores, o que acirra mais a disputa entre os mesmos, 

dificultando a possibilidade de construção de projetos emancipatórios e de análises 

mais totalizadoras. 

 Portanto, o que podemos apreender dessa discussão são as diferentes 

perspectivas que propostas como o direito à renda e o direito ao trabalho assumem no 

cenário contemporâneo. O direito à renda permitindo ao cidadão “ter renda para 

consumir”, instituindo o cidadão-consumidor, como já apontado por Mota (2005). 

Enquanto que o direito ao trabalho, que raramente é debatido nas propostas de 

transferência de renda, nos parece ser a mediação possível, ainda que de uma forma 

hipotética, para incitar processos organizativos da classe trabalhadora na perspectivas 

de construção de outro projeto societário. Porque senão, do nosso ponto de vista, 

as possibilidades do trabalhador em realizar mediações universais, humanas, que não 

somente através de uma relação de mercadoria, ficam cada vez mais escassas.  

 Com o terceiro capítulo, buscamos apresentar os dados referentes à pesquisa 

de campo, numa tentativa de articular os conteúdos já trabalhados nos capítulos 

anteriores, mas também apresentando as perspectivas para análise decorrentes da 

investigação. Para situar o leitor no âmbito da realidade do município de Toritama/PE, 

buscamos, de início, fazer uma breve discussão sobre as particularidades dos Arranjos 

Produtivos Locais (APLs), enquanto um dos desdobramentos da reestruturação 

produtiva e que traz implicações tanto para a reprodução do capital quanto dos 

trabalhadores. 

 Cabe destacar que os APLs pressupõem um forte incentivo à criação e 

desenvolvimento das micro e pequenas empresas com enfoque local. Tal medida está 

em consonância com as atuais propostas neoliberais para a superação do 



desemprego. No entanto, está permeado de contradições. Primeiramente, percebemos 

em Toritama/PE, que muitos dos trabalhadores acabam por ter que se submeter aos 

trabalhos precários ou ao subemprego. Resultado este também presentes em outras 

realidades brasileiras. Mas o que chama mais a atenção são seus munícipes 

conviverem com o seguinte paradoxo: altos índices de crescimento econômico 

associado a baixos índices de desenvolvimento social mesmo em uma população com 

um nível de ocupação elevado. 

 Constatamos que a grande maioria dessas ocupações são informais, há forte 

presença de trabalho em domicílio e o pagamento é feito por produção/peça. Essas 

condições rebaixam ainda mais o salário pago aos trabalhadores que, associados à 

políticas precárias de proteção social acabam tendo que recorrer a benefícios 

assistenciais para garantir o sustento de sua família e ao pagamento de serviços 

privados de saúde. 

 Para dar conta dessas conclusões tentamos, esmiuçar a metodologia 

empregada na coleta de dados. Desde o processo de aproximação da realidade local, 

a trajetória necessária para acessar os dados, as principais dificuldades e avanços e 

por fim, a constatação do êxito da proposta de investigação. 

 A exposição dos resultados ocorreu por meio da sistematização das questões do 

instrumento de coleta de dados, tanto das abertas quanto fechadas. Dividimos a  

apresentação dos dados por temas afins, o que facilitou a nossa argumentação. Para 

além da quantificação necessária para apreender o que aquela realidade estava nos 

mostrando, também relacionamos as respostas com algumas expressões dos 

entrevistados que serviu para demonstrar as principais dificuldades vivenciadas pela 

população. 

 O retorno à problemática inicial fizemos neste terceiro capítulo como uma 

estratégia para relacionar as questões até então apresentadas com a perspectiva de 

análise que se seguiu. Foi um momento de reflexão em que conseguimos afirmar a 

validade da nossa hipótese de estudo, no momento que percebemos a precarização 

das condições de trabalho dessa população e, por conseqüência, a precarização das 

suas condições de vida: a utilização de serviços privados em detrimento da ampliação 

e melhoria das políticas sociais.  

 Portanto, confirmando que, perante as condições a que estão sujeitos esses 

trabalhadores sem direitos trabalhistas assegurados, como também políticas sociais 

restritas, a alternativa que há é a de se submeter a esse tipo de trabalho para 

assegurar um incremento na renda familiar para acesso a bens e serviços de forma 



privado.  

Mas o estudo revelou também, a confirmação de uma tendência apontada por 

Mota (2005) a respeito da assistencialização da seguridade social. Assim como 

identificamos que o Programa Bolsa Família possui uma funcionalidade que 

poderíamos equiparar, dadas suas mediações históricas, políticas e sociais, bastante 

semelhante às economias de subsistência para o período desenvolvimento do país. 

Frente a essas análises temos que reforçar o quanto a criação e modificações 

do sistema de proteção social esteve e estará relacionado à capacidade de 

tencionamento de classes por parte dos trabalhadores, à capacidade do Estado e da 

burguesia realizarem concessões a essas reivindicações. Mas, de qualquer maneira, a 

Seguridade Social atendeu, historicamente, a um projeto de sociedade cuja legislação 

instituída favoreceu o seu desenvolvimento. Se hoje temos a idéia do “cidadão-

consumidor”, a Seguridade Social deve estar pautada nessa perspectiva de sociedade.  

Frente ao conteúdo que destacamos a partir das implicações políticas, 

econômicas e sociais que os autores apontaram a respeito da economia de 

subsistência, é que tentamos argumentar como o Programa Bolsa Família, enquanto 

benefício assistencial que provê a sustentabilidade, ainda que mínima, dos 

trabalhadores pobres e de sua família, pode interferir no modo como o capital se 

apropria e se relaciona na compra da força-de-trabalho.  

Portanto, nas configurações contemporâneas, temos que o Estado enquanto 

garantidor da subsistência desses trabalhadores, faz com que o valor pago à força de 

trabalho caia em valores reais, uma vez que o custo com a alimentação já estaria 

garantida, não sendo computado pelo capitalista no preço pago ao trabalhador.  

A referência que empregamos em relação ao Programa Bolsa Família é a função 

de subsistência que o benefício assume para o trabalhador em sua relação com o 

capital. Estamos aqui afirmando que a modalidade de intervenção do Estado nas 

últimas décadas, por meio dos programas de transferência de renda, é uma forma de 

introduzir uma modalidade arcaica – a subsistência – necessárias às novas 

modalidades de produção e de acumulação de capital. Portanto, essa característica da 

expansão capitalista em reproduzir, concomitantemente, formas arcaicas de 

manutenção da força de trabalho e introduzir inovações nos processos produtivos para 

acumulação do capital é uma tendência que parece ter cada vez mais organicidade no 

trato da “questão social”. 

Para finalizar cabe-nos retomar a discussão sobre o direito à renda e o direito ao 

trabalho, no sentido de reafirmar que é por meio da reivindicação do direito ao trabalho 



que se constroem as possibilidades de um tencionamento de classes capaz de ampliar 

os direitos dos trabalhadores. Estamos aqui fazendo referência ao direito ao trabalho 

protegido, digno e não precarizado. Acreditamos que a luta pelo direito ao trabalho a 

todos é o caminho que poderia ampliar os horizontes de consciência de classe dos 

trabalhadores na construção de uma nova sociedade.  
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ANEXO I 
 

        INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS         Cód. Identificação: ______ 

I. IDENTIFICAÇÃO 

1) Nome do Entrevistado: ____________________________________ 2) Data da Entrevista: _______________ 

3) Local de Nascimento: _____________________________ 4) Escolaridade: ___________________________ 

5) Tempo de residência no município: __________  6) Motivo da vinda para o município: ___________________ 

7) Possui alguma qualificação?  (  ) SIM   (   ) NÃO.  

Se SIM, qual e realizada por onde? ______________________ 

 

II. TRABALHO e PBF 

8) Situação de trabalho da família: 

Grau de Parentesco Trabalha (SIM/NÃO) Situação do Trabalho94 Renda Mensal Média 

1. Titular    

2.     

3.     

4.     

5.     

6.    

7.    

 

9) Renda familiar:  a) PBF: _____________ b) Trabalho: _____________________ 

10) Há quanto tempo recebe o benefício? ______________ 11) Que mudanças ocorreram depois que ingressaram 

no programa? ____________________________________________________________________ 

12) Trabalhava antes de ingressar no PBF? (  ) SIM (  ) NÃO 

Se sim, qual a atividade que exercia e a média salarial: _____________________________________________ 

                                                 

94  Seguir a codificação empregada pelo IBGE, qual seja: Empregado - pessoa que trabalha para empregador, 
cumprindo jornada de trabalho e recebendo remuneração em dinheiro, mercadorias, produtos ou somente em 
benefícios (moradia, alimentação, roupas, etc.), inclusive a que presta serviço militar obrigatório, sacerdote, ministro 
de igreja, pastor, rabino, frade, freira e outros clérigos. Trabalhador doméstico - pessoa que trabalha prestando 
serviço doméstico remunerado em dinheiro ou benefícios, em uma ou mais unidades domiciliares. Conta-própria - 
pessoa que trabalha em seu próprio empreendimento, explorando uma atividade econômica sem ter empregados, 
individualmente ou com sócio, com auxílio ou não de trabalhador não-remunerado. Empregador - pessoa que 
trabalha em seu próprio empreendimento, explorando uma atividade econômica, com pelo menos um empregado. 
Não-remunerado - pessoa que trabalha sem remuneração, pelo menos uma hora na semana, em ajuda a membro da 
unidade domiciliar que é conta-própria ou empregador em qualquer atividade, ou empregado em atividade da 
agricultura, silvicultura, pecuária, extração vegetal ou mineral, caça, pesca e piscicultura; em ajuda a instituição 
religiosa, beneficente ou de cooperativismo; ou como aprendiz ou estagiário. Trabalhador na construção para o 
próprio uso - pessoa que trabalha pelo menos uma hora na semana na construção de edificações, estradas 
privativas, poços e outras benfeitorias, exceto as obras destinadas unicamente às reformas, para o próprio uso de 
pelo menos um membro da unidade domiciliar. Trabalhador na produção para o próprio consumo - pessoa que 
trabalha pelo menos uma hora na semana na produção de bens do ramo que compreende as atividades da agricultura, 
silvicultura, pecuária, extração vegetal, pesca e piscicultura, para a própria alimentação de pelo menos um membro 
da unidade domiciliar.   



13) Depois que ingressou no PBF: 

 (   ) permaneceu no trabalho  (  ) trocou de trabalho (  ) se inseriu no trabalho  (  ) saiu do trabalho 

14) Como ocorreu o acesso ao mercado de trabalho em TORITAMA? 

(   ) Conhecidos      (   )Capacitação, onde: ____________      (   ) Acesso a políticas públicas       

(   ) Agentes da prefeitura (  ) Outros: ___________________ 

15) Gosta do que faz? (   ) SIM  (   )NÃO. Por que: _________________________________________________ 

16) Participa de sindicato ou de algum movimento social?:  (   ) SIM   (   )NÃO   

Por quê? __________________________________________________________________________________ 

17) Como a família mantém seu sustento nos períodos de baixa produtividade? __________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

18) E quando entre um R$ a mais na renda familiar, geralmente é gasto com o que? ______________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

19) Já ocorreu de algum membro da família ter problemas de saúde em função do trabalho? (  ) SIM   (  ) NÃO,  

Se SIM, qual? ______________________________________________________________________________ 

III. POLÍTICAS SOCIAIS 

20) Conseguem acessar a serviços públicos que necessitam? 

(   ) SIM   (   ) NÃO   (   )MAIS OU MENOS.  

21) Quais são os serviços que mais utilizam? _____________________________________________________ 

22) Quais são as principais dificuldades encontradas: _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

23) Pagam pelos serviços de saúde? (   ) SIM  (   )NÃO.  

Quais?  (  ) consulta (  ) exames (  ) medicamentos (  ) outros: ________________________________________ 

24) Quais são os principais gastos da família? (1- Gasta muito, 2 – Gasta pouco, 3 – Não gasta) 

(   ) Alimentação (   ) Saúde (   ) Previdência Social  (   ) Vestuário (   ) Lazer  

(   ) Aluguel (  ) Luz/água (   ) Transporte (   ) Outros: ________________________________________________ 

IV. AVALIAÇÃO 

25) Qual a sua opinião sobre a produção de jeans em TORITAMA:  

Aspectos positivos: __________________________________________________________________________ 

Aspectos negativos: _________________________________________________________________________ 

26) Qual a sua opinião sobre o PBF: 

Aspectos positivos: __________________________________________________________________________ 

Aspectos negativos: _________________________________________________________________________ 

27) Complete a frase: EU SÓ SAIRIA DO BOLSA  FAMÍLIA, QUANDO.... 

(  ) ganhasse mais no trabalho  (  ) eu trabalhasse de carteira assinada “fichado” (   ) eu tivesse meu próprio negócio 

(   ) todos na minha casa trabalhassem (   ) meus filhos saíssem de casa  (   ) o pai de meus filhos pagasse pensão (   

) eu me aposentasse  (  ) Outra situação: _________________________________________ 

28) O que você considera como uma vida ideal? ___________________________________________________ 

 



ANEXO II 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL 
MESTRADO EM SERVIÇO SOCIAL 

 
 

CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

A pesquisa chamada de “Toritama – a ‘cidade fábrica’: análise das condições e modo de 

vida dos trabalhadores inseridos no Programa Bolsa Família frente ao Arranjo Produtivo Local” 

tem por objetivo geral “estabelecer as relações existentes entre a assistência social e o trabalho, 

identificando os impactos da modalidade de produção baseada no APL para a reprodução das 

famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família”.  

Está sendo desenvolvida pela pesquisadora Haidée de Caez Pedroso Rodrigues, 

identidade n.º 8.567.514 – SDS/PE, aluna do curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação 

em Serviço Social que pretende realizar entrevistas com alguns dos titulares que recebem o 

benefício do Bolsa Família pelo município de Toritama. Na entrevista serão abordadas questões 

sobre dados identificação dos entrevistados, situação de trabalho da família, renda familiar, 

acesso a políticas sociais, avaliação do Bolsa Família e da produção em jeans em Toritama. 

Ressalta-se que a participação dos sujeitos pesquisados é voluntária, para a qual não 

haverá nenhuma forma de pagamento, tanto por parte do entrevistador (pesquisador) quanto pelo 

entrevistado. O entrevistado tem direito de desistir de participar da pesquisa a qualquer 

momento. O sigilo na identificação do entrevistado será garantido pelo pesquisador quando da 

divulgação dos dados. 

 

Eu, .........................................................................................................., identidade n.º 

.........................................., após ter esclarecido devidamente todas as minhas dúvidas aceito 

participar da pesquisa. 

 

________________________________ 

Assinatura do entrevistado 

 

________________________________ 

Haidée de Caez Pedroso Rodrigues 

Toritama/ PE, ....... de outubro de 2008. 


