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RESUMO

A Constituição Federal de 1988, seus objetivos e direitos fundamentais, uma
realidade social marcada pela desigualdade e pobreza e políticas públicas sociais
como instrumentos da máxima realização constitucional constituem os pilares do
presente estudo. No caminho perseguido por essa Carta Política em busca de uma
sociedade livre, justa e solidária, no contexto do processo democrático que vem
consolidando-se no Brasil, os programas de transferência de renda mínima têm sido
considerados fortes aliados no combate a sua histórica desigualdade social,
destacando-se a necessária articulação desse processo democrático com as
tensões decorrentes das relações Estado e sociedade, participação política,
mercado e justiça distributiva. Diante dessa constatação, o Programa Bolsa Família,
em especial, é analisado considerando-se o seu entorno quanto à elaboração e
implementação, bem como, quanto aos obstáculos encontrados e às mudanças que
sofreu ao longo desses seis anos para alcançar o fim para o qual fora criado, qual
seja, a erradicação da fome e a reversão do quadro de pobreza do país. Identificamse fatores que o caracterizam, consolidando-o como uma política social inovadora de
expansão da cidadania e, por outro lado, as perspectivas daqueles que o
consideram como uma política que apenas continua práticas políticas
conservadoras. Em destaque, as “condicionalidades” do programa com vistas à
cobertura da população alvo e o paralelo traçado entre a constitucional
universalização dos direitos sociais e a focalização que caracteriza essa política.
São analisados números que demonstram o crescimento econômico do país, a partir
do Bolsa Família. Em foco, as Notas Técnicas publicadas pelo IPEA nos anos de
2006 e 2010 no intuito de demonstrar o comportamento da desigualdade de renda
no Brasil, a partir da década de 70, com respaldo no Coeficiente de Gini. Nessa
abordagem, são consideradas algumas variáveis que influenciam na distribuição de
renda no país, dentre elas desigualdade educacional e raça/gênero. Finalmente, os
olhares são voltados para os princípios da dignidade humana, da solidariedade e da
justiça social cujo respeito está intimamente ligado às prioridades globais de redução
da pobreza e de desenvolvimento sustentável.
Palavras-chave: Direitos Fundamentais. Direitos Sociais. Programa Bolsa Família.
Transferência de Renda.

ABSTRACT
Our 1988 Federal Constitution, its objectives and fundamental rights, a social reality
that is marred by inequality and poverty and social public policies as instruments for
the maximum constitutional realization form the pillars of this paper. In the course
followed by this Political Letter in search of a free, fair and solidary society, in the
context of a democratic process that is being consolidated in Brazil, the programs
that provide citizens with a minimum income have been regarded as a strong ally in
fighting its historical social inequality, highlighting the much needed articulation of this
democratic process with the tensions derived from the relation between the state and
the society, political involvement, market and distributive fairness. In face of this
realization, the Bolsa Familia Program, in special, is evaluated taking into account its
surroundings as to its design and implementation, as well as the obstacles met along
the way and the changes it has undergone in its six years in order to reach its initial
objectives, i.e., to eradicate hunger and to change the poverty existing in the country.
Therefore, we identify traits that characterize it, consolidating itself as an innovative
social policy that extends citizenship and, on the other hand, the perspectives of
those who consider it another policy that only maintains the conservative political
practices. Highlighting the “conditionals” of the program in view of the target
population and the parallel created between the constitutional universalization of
social rights and the focus that characterizes this policy. Figures that show the
economical development of the country since the creation of the Bolsa Familia are
analyzed, with a focus on the Technical Notes published by the IPEA in the years
2006 and 2010 aiming to show the behavior of the inequality in the income in Brazil
from the 70s, having as a support, the Gini Coefficient. In this approach, a few
variables that influence the income distribution in the country, among them, education
inequality and race/gender. Finally, we take a look at the principles of human dignity,
social solidarity and social justice whose respect is closely related to the global
priorities of poverty reduction and sustainable development.
Keywords: Fundamental Rigths, Social Rights. Bolsa Familia Program. Income
Transfer.
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INTRODUÇÃO
O presente estudo ocupa-se do tema relativo às políticas públicas sociais,
especialmente do Programa Bolsa Família, como meios a serem utilizados para
atingir os objetivos constitucionais fundamentais do país. Tais políticas, por meio de
programas de transferência de renda mínima, visam à realização dos direitos sociais
na busca da construção de uma sociedade livre, justa e solidária, com a efetiva
realização dos direitos fundamentais sociais.
Diante do escopo ora pretendido, ter-se-á como panorama um estudo
sobre a relação (e vinculação) dessas políticas públicas aos ditames constitucionais
então apresentados na forma de objetivos, de princípios e de direitos fundamentais
que são, simultaneamente, os pilares e os limites da atuação dos poderes públicos.
Para cumprir com tal desiderato, o trabalho é dividido em cinco partes,
além dessa introdução. A primeira parte versa sobre a Constituição de 1988 e os
direitos sociais. Por meio da teoria dos direitos fundamentais são explorados os
direitos sociais concretizadores do mínimo existencial em sua vertente prestacional,
a

partir

do

pensamento

neoconstitucionalista,

numa

sociedade

moderna.

Considerando que a Constituição Federal de 1988 é um sistema aberto de regras e
princípios, intenciona-se maximizar a efetividade das normas que dispõem sobre o
mínimo existencial pertinente à coexistência da proteção da vida da pessoa humana,
bem como de condições mínimas materiais que, ao serem prestadas pelo Estado,
proporcionem dignidade à vida humana, ampliando os direitos sociais. Destacandose ainda, o fenômeno da globalização neoliberal com seus desdobramentos e os
desafios do Estado no combate à pobreza e na consolidação da democracia.
Na segunda e terceira partes, são analisadas políticas públicas e
programas de transferência de renda, analisando-se propriamente o Programa Bolsa
Família. São abordadas as questões relevantes que culminaram na estruturação do
Programa, articuladas à segurança alimentar e ao combate à pobreza que é o
principal problema a ser enfrentado por ele (e não a desigualdade de renda),
representando um ponto chave para o crescimento consistente e estável do país e, o
mais importante, que esse crescimento beneficie toda coletividade. Analisam-se,
ainda, as questões correlatas relevantes, verificando-se as limitações constitucionais
que alcançam o programa.
A discussão que se desdobra sugere que o programa Bolsa Família, que

9
foi concebido no âmbito das políticas públicas como direito, no contexto do
desenvolvimento econômico e social, superou a visão meramente compensatória e
assistencialista que marcou a história da política social no Brasil, organizando-se no
sentido de ser considerada uma política de cidadania. Destaca-se que numa análise
mais ampla, certamente, a característica assistencialista não pode ser a mais
relevante, ainda que necessariamente abordada.
Considerando-se que a concepção de pobreza abrange a compreensão
de variados fatores relacionados a um plexo de privações, monetárias ou ligadas ao
acesso a bens, serviços e direitos, adota-se no presente estudo a medida de
pobreza, conforme entendimento de Sonia Rocha, assim relacionando-a à
insuficiência de renda para o atendimento das necessidades mais básicas.
A quarta parte aborda as consequências do programa Bolsa Família, a
sua influência no quadro de reversibilidade do status de pobreza e de indigência no
Brasil contemporâneo, com o foco voltado para o mínimo existencial e para as
perspectivas para o futuro dos ex-beneficiários. Apontam-se lacunas e deficiências
na política do programa, sabendo-se que a superação desses obstáculos em última
análise, traduzir-se-á em reforço na aceleração do combate à pobreza que marca a
história do país.
O Programa Bolsa Família é hoje o maior programa de transferência de
renda condicionada do mundo, tendo beneficiado, em 2010, 12,7 milhões de
famílias1. Entretanto, não se olvida do destaque para as divergências em torno da
eficácia e mesmo da real necessidade das chamadas condicionalidades adotadas
pelo programa, em torno de seus impactos e da sua utilização político-eleitoral.
Some-se a tudo isso as dúvidas relacionadas a sua sustentabilidade política e
econômica quando pensada no longo prazo e associadas à importante discussão
sobre as "portas de saída" para os seus beneficiários. Ademais, o binômio
universalidade versus focalização que compõe o universo das políticas sociais no
capitalismo atual também acentua a falta de consenso no tema apresentado.
Por último, na quinta parte, a desigualdade de renda no Brasil é abordada
a partir de uma análise da evolução da desigualdade social no país por meio das
notas técnicas produzidas pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e
1

Consulta
pública
do
Bolsa
Família
–
SIBEC
Disponível
em:
<https://www.beneficiossociais.caixa.gov.br/consulta/beneficio/04.01.00-00_00.asp>. Acesso em: 07
nov. 2010.
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publicadas em 21 de julho de 2006 e 12 de agosto de 2010. Tem-se que as políticas
sociais de transferência direta de renda vem desempenhando importante papel no
combate à pobreza ao passo que contribuem para a redução da desigualdade de
renda.
Enfrenta-se a questão da real superação da pobreza pelo programa,
considerando-se a sua articulação com o plexo de suas condicionalidades, para
assim percebê-lo (ou não) como um efetivo mecanismo de inserção econômicosocial, corroborando para o caminhar de um país mais justo e social, fortalecendo-se
a cidadania com a realização dos direitos fundamentais básicos, preconizados na
Constituição da República Federal de 1988, que instituiu os pilares da democracia
brasileira.
O Estado democrático e social de direito é o fim colimado pelos
Constituintes de 1988. Já no preâmbulo da Magna Carta:
(...) reunidos (...) para instituir um Estado Democrático, destinado a
assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a
segurança, o bem estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça
como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem
preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem
interna e internacional, com a solução das controvérsias (...).

No artigo 1º da Constituição Federal de 1988, tem-se a soberania, a
cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre
iniciativa e o pluralismo político como fundamentos do Estado Democrático de
Direito. Em destaque, o fundamento desse poder, que emana do povo, e cujo
exercício dá-se por meio de representantes eleitos ou diretamente.
No mesmo sentido, foram erigidas à condição de objetivos fundamentais
da República Federativa do Brasil, a construção de uma sociedade livre, justa e
solidária, a garantia do desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza e da
marginalização, a redução das desigualdades sociais e regionais e a promoção do
bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer
outras formas de discriminação. Em paralelo, sob a denominação de direitos sociais,
a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência
social, a proteção à maternidade e à infância, bem como à assistência aos
desamparados, foram consagrados como direitos de todos.
O Estado Brasileiro constitui-se num Estado Democrático de Direito que
tem dentre seus objetivos fundamentais, assumidos pela República, a erradicação
da pobreza e da marginalização e redução das desigualdades sociais e regionais.
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No tocante à redução da desigualdade regional e social, ela figura tanto como
desdobramento do art. 3°, III, da Constituição Federal, como princípio geral da
ordem econômica cuja implementação depende de políticas públicas voltadas para a
realização do compromisso firmado no texto constitucional.
A garantia do desenvolvimento nacional, outro objetivo constitucional
fundamental, está diretamente ligada ao princípio da erradicação da pobreza e da
marginalização e redução das desigualdades sociais e regionais, destacando-se a
necessidade da promoção de políticas públicas a fim de alcançar-se o
desenvolvimento equilibrado do país.
Diante dessa realidade constitucional, o objetivo passa a ser a busca de
instrumentos democráticos realizadores do direito à assistência social, dentro do
novo contexto social e econômico do Brasil que apresenta uma exclusão material
cujos números são estarrecedores, tais como os que seguem: no ano de 2005,
11,3% da população brasileira era considerada indigente e 30,01% era considerada
pobre, conforme dados da Fundação Instituto de Pesquisa Aplicada (IPEA).2
Exposto o cenário, constata-se a dificuldade encontrada para a extração
da potencialidade normativa máxima da Constituição e mesmo, a sua aplicabilidade
por meio das políticas públicas destinadas à realização dos seus objetivos,
sobretudo ao pensar-se em distribuição de riquezas e redução das desigualdades
sociais.
A partir de um panorama que apresenta os paralelos entre a realidade
constitucional e a (não) efetivação dos direitos fundamentais garantidos a todos os
cidadãos brasileiros, a finalidade desse estudo passa a ser uma abordagem crítica
das instituições, bem como das políticas públicas de assistência social,
especialmente do programa Bolsa Família, como meio de apontarem-se caminhos
para diminuição do abismo que separa essas realidades.
Constata-se a necessidade de um Estado comprometido com a efetivação
de metas que realizem e ampliem a igualdade entre os cidadãos. Dessa maneira,
cabe ao Estado o planejamento e ações para a concretização das diretrizes
constitucionais, sobretudo, com a implementação de políticas públicas que
2

IPEA. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Radar social 2006 (condições de vida no
Brasil). Brasília: Ipea, 2006. A referência para tais números são as seguintes: foram considerados
indigentes ou extremamente pobres aqueles cuja renda mensal domiciliar per capita é inferior a ¼ do
salário mínimo; já os pobres seriam aqueles que detinham uma renda domiciliar mensal per capita
inferior a ½ , mas superior ¼ de salário mínimo. p. 81.
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instrumentalizem a prática dos direitos sociais. No contexto, o entendimento de
Santos, para o qual os direitos sociais associam-se à certa forma política de
entender-se a cidadania e, portanto, é mais relevante atentar-se para as
contribuições que uma política social traz, na esfera da promoção da cidadania, do
que se fixar em outros resultados.3
Cumpre-se destacar que o intento constitucional em questão afigura-se
como um complexo desafio para o Estado, considerando-se que a criação dessas
políticas públicas está intimamente ligada à disponibilidade de recursos, ao passo
que os diversos grupos sociais exigem respostas para as suas inúmeras demandas.
Nesse caso, o alvo do Estado passa a ser a harmonização, tanto quanto possível,
entre as prestações e essas demandas, não se distanciando da realização do bem
comum cuja concepção vai muito além da soma de interesses individuais ou de
grupos. Mas, sem dúvida, o maior desafio de qualquer política social é o
atendimento da necessidade mais básica do ser humano, a fome.
Eis que surge um ponto de tensão. Fase posterior à criação dessas
políticas públicas, a questão passa a ser quanto ao acesso que, como no momento
da criação, deve ter como paradigma os limites dos recursos para realização dos
direitos que visem instrumentalizar. Portanto, o contexto é a relação entre a
liberdade versus direito de acesso a ditos direitos, tendo-se em mente que as
políticas públicas são um direito de todos que delas necessitam e que por isso,
exigem a sua prática pelo Estado.
Por tudo isso, além da importância do Programa Bolsa Família em si,
ressalta-se que a sua caracterização como o maior programa de transferência de
dinheiro condicionada do mundo também sustenta a necessidade de um número
maior de pesquisas. Destaca-se que, inobstante o esforço a ser depositado para a
consecução da finalidade perseguida, certamente, não se chegará a respostas
prontas e definitivas paras as questões então propostas e, diga-se, nem é o
propósito desta, assistir a um engessamento de um tema sabidamente complexo,
afinal completamente entrelaçado à Política e aos seus institutos. O fim restará
alcançado quando diante de uma reflexão mais profunda sobre o tema e seus
desdobramentos.
3

SANTOS, Guilherme Wanderley. Cidadania e justiça: a política social na ordem brasileira. Rio
de Janeiro: Campus, 1979, p. 83.
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1.

CONSTITUIÇÃO E DIREITOS SOCIAIS NO BRASIL

O presente estudo prestar-se-á, como já mencionado, dentre outros
objetivos, a analisar os fundamentos constitucionais que vinculam os poderes
públicos quando da operacionalização de políticas públicas necessárias à efetiva
realização dos direitos sociais.
O constitucionalismo social tem seu nascedouro nas Constituições da
Venezuela de 1811 e do México de 19174. A partir da Constituição Mexicana de
1917, e, mais expressivamente, da Constituição Alemã de Weimar (1919), ganham
destaque os direitos que expressam o compromisso do Estado com a promoção da
dignidade humana mediante a garantia dos elementos que sejam fundamentais ao
desenvolvimento humano. Contudo, surgiram problemas referentes à aplicação
dessas normas, a serem cumpridas na ordem social, em virtude de fatores externos
ao texto (previsão orçamentária), impossibilitando assim, a sua aplicabilidade direta.
Com o advento da Declaração Universal dos Direitos do Homem, em
1948, os direitos sociais também passaram a integrar os ordenamentos jurídicos da
maioria dos países. Ainda, após a Segunda Grande Guerra, a concretização desses
direitos teve um grande estímulo com a implementação dos Estados Sociais,
Estados de bem Estar Social ou Estado de Providência, sobretudo nos países do
continente europeu.
Direitos sociais indissociáveis à existência do cidadão é a concepção que
está na base do conceito de Welfare State ou Estado de Bem Estar Social5 pelo qual
todo o indivíduo tem direito a bens e serviços a serem fornecidos pelo Estado, direta
ou indiretamente, por meio do seu poder de regulamentação sobre a sociedade civil.
São direitos que contemplam cobertura de saúde e de educação em todos os níveis,
auxílio ao desempregado e garantia de uma renda mínima, dentre outros.
No Brasil, na Constituição de 1934, no seu título sobre a ordem
econômica e social, sob uma clara influência da Constituição de Weimar, tivemos a
primeira referência aos direitos sociais. A Constituição de 1934 reiterou o princípio
da igualdade e dedicou um título à ordem econômica e social, organizada de modo a
possibilitar a todos uma existência digna. Nas Constituições posteriores, a referência
permanecera sempre sob o título da ordem econômica e social, até o advento da
4
5

Bonavides. Teoria Geral do Estado. São Paulo: Malheiros, 2007, p.38.
MARSHALL, T. H. Cidadania, classe Social e status. Rio de Janeiro: Zahar, 1967, p. 12-97.
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Constituição Cidadã de 19886, pela qual os direitos sociais foram erigidos à
categoria de direitos fundamentais com previsão expressa no seu art. 6° e seguintes.
Barroso destaca o ambiente de reconstitucionalização do país, momento
da discussão prévia, convocação, elaboração e promulgação da Constituição de
1988 como parte do renascimento do direito constitucional.

7

Diversos segmentos

populares participaram do processo. Movimentos feministas, de donas de casa, a
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), a Sociedade Brasileira para o Progresso da
Ciência (SBPC), o Conselho Indigenista Missionário (CIMI), a Central Única dos
Trabalhadores (CUT) e partidos políticos, dentre outros, atuaram no contexto,
inclusive enviando projetos de emendas populares à Constituinte. Assim, intensa foi
a participação da sociedade civil, tanto no processo da redemocratização, quanto na
elaboração, propriamente, da Constituição Federal de 1988 que então trouxe
consideráveis avanços sociais a favor dos mais desfavorecidos. Nessa senda:
A despeito da existência de pontos passíveis de críticas e ajustes, os
direitos fundamentais estão vivenciando o seu melhor momento na
história do constitucionalismo pátrio, ao menos no que diz com seu
reconhecimento pela ordem jurídica positiva interna e pelo
instrumentário que se colocou a disposição dos operadores do
Direito, inclusive no que concerne às possibilidades de efetivação
sem precedentes no ordenamento nacional.8

A dignidade da pessoa humana é fundamento da República Federativa do
Brasil (art.3º, IV), que chama para si a responsabilidade pela garantia do bem de
todos. Como princípio, é tido como elemento de integração de todos os direitos
fundamentais cuja análise chama a atenção para a importância de sua
concretização como justificativa da própria organização do Estado. No entanto, o
compromisso do ente

público com a dignidade humana implica a sua

responsabilidade no oferecimento das condições necessárias à garantia de uma vida
digna a todo cidadão, sem as quais a própria condição humana é degradada. Por

6

CARVALHO, José Murilo. A Cidadania no Brasil. O longo caminho. São Paulo: Civilização
Brasileira, 2008, p.199.
7
BARROSO, Luis Roberto. Neoconstitucionalismo e Constitucionalização do Direito (O triunfo
tardio
do
direito
constitucional
no
Brasil)
Disponível
em:
<http://www.direitodoestado.com/revista/RERE_9_MAR%C70_2007_LUIZ%20ROBERTO%20BARR
OSO.pdf>. Acesso em: 08 dez. 2010, p. 4.
8
SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. rev. e atual., Porto Alegre: Livraria
do Advogado, 2008, p.80.
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tudo isso, haverá igual violação da dignidade da pessoa humana se violado qualquer
outro direito fundamental. No mesmo sentido:
Os direitos, liberdades e garantias são direitos e libertação do poder
e, simultaneamente, direitos à proteção do poder contra outros
poderes [...]. Os direitos sociais são direitos de libertação, da
necessidade e, ao mesmo tempo, direitos de promoção. O conteúdo
irredutível daqueles é a limitação jurídica do poder, o destes é a
organização da solidariedade.9

Envoltos na concepção do mínimo existencial diz-se que o mesmo não
tem dicção constitucional própria. Deve-se procurá-lo na idéia de liberdade, nos
princípios constitucionais da igualdade, do devido processo legal, da livre iniciativa e
da dignidade do homem, na Declaração dos Direitos Humanos e nas imunidades e
privilégios do cidadão10. Na vertente prestacional, o mínimo existencial é abrigado
tanto pelos direitos sociais quanto pelo princípio da dignidade humana e
fundamentados nos princípios da liberdade e da igualdade. Assim, não se focaliza o
mínimo existencial apenas para preservar a própria vida humana, mas de acordo
com um mínimo desejável para uma sobrevivência digna, conferindo assim a
máxima efetividade ao mínimo existencial.
Nesse contexto, os ensinamentos de Sarlet com destaque para o fato de
a dignidade humana impor ao Estado a meta permanente de proteção, promoção e
realização concreta de uma vida digna, com o dever de remover os obstáculos que
lhe sejam contrários.11
O comprometimento do Estado com a igualdade de direitos e o
desenvolvimento do homem criou compromisso de ação, mas também de omissão
impondo ao Estado o dever de não tomar atitudes contrárias aos direitos
constitucionalmente garantidos. Assim, ora as obrigações são positivas ora
negativas. Ressalte-se que a sua atuação normativa, por meio das instituições, é
indispensável à garantia da cidadania plena.
O pesquisador Amartya Sen, sob a perspectiva do desenvolvimento como
liberdade, distingue o sujeito social agente do paciente. Quando agente, é dotado de
oportunidades sociais adequadas, de liberdades políticas, estando exposto a
9

MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. 3 ed. Coimbra: Coimbra, 2000, p. 105.
MELLO, Celso de Albuquerque [et al].. Teoria dos direitos fundamentais. Org.: Ricardo Lobo
Torres, 2 edição. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 266.
11
SARLET, op. cit., p.108 e 109.
10
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condições de boa saúde, de educação básica, de incentivos, enfim, uma conjuntura
que lhe possibilita, de forma efetiva, construir o seu próprio destino, ajudando os
seus pares, de forma livre e sustentável. Enquanto isso, o indivíduo beneficiário
passivo, tornar-se paciente de engenhosos programas de desenvolvimento.12
Atenta-se para a concepção de desenvolvimento como liberdade
relacionada à expansão das “capacidades” que, influenciadas pelo exercício das
liberdades interligadas dos indivíduos, são traduzidas em iniciativas e em escolhas
com reflexos diretos na sociedade. Quando uma política pública contribui para o
desenvolvimento de capacidades humanas essa mesma capacidade que foi gerada
e expressada, por exemplo, na forma de participação, terminará por influenciar na
definição das novas políticas públicas.13
Com o objetivo do desenvolvimento, torna-se imprescindível a erradicação
de fontes de privação de liberdade, tais como, pobreza e tirania, ausência de
oportunidades econômicas, negligência dos serviços públicos e ainda, a intolerância
ou interferência caracterizadoras de Estados repressivos.14 Resta claro que o
desenvolvimento como liberdade perpassa a questão da eliminação das privações
materiais, bem como, das privações políticas e da efetivação de direitos civis
básicos.
Há um direito às condições mínimas de existência humana digna que não
pode ser objeto de intervenção do Estado e que ainda exige prestações estatais
positivas.15 Tem-se uma óbvia e inevitável relação entre dignidade e solidariedade
no âmbito dos direitos fundamentais num Estado social, caracterizado por propósitos
como o de promover e garantir as condições materiais mínimas, entre outros, que
será alcançado por meio de políticas públicas, que cada vez mais ampliem a noção
do que é considerado mínimo.
No mesmo sentido, destaque para a relação entre cidadania e direitos
sociais, considerando-se que a garantia da cidadania plena está apoiada, também,
no princípio da inclusão social, pelo qual, diga-se, a cidadania é vista sob o princípio
12
13
14
15

SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Cia das Letras, 2010, p. 18.
Ibid., p. 25.
Ibid., p. 16.
MELLO, Celso de Albuquerque [et al].. op. citt., 266.
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da solidariedade. Diante disso, a inclusão social plena (plano dos fatos) é uma
decorrência primária do respeito à dignidade humana.
O constitucionalismo social brasileiro desenvolveu-se no contexto das
revoluções de 1930 e 1932, e, portanto, ficou marcado por um início conturbado que
então precedera a consagração dos direitos sociais da constituição de 1934.
Ressalta-se o momento histórico da institucionalização de uma intervenção do
Estado mediante a adoção da constituição econômica, com o intuito de transformar a
realidade social por meio da atuação do Estado. Entretanto, esse curto período de
constitucionalismo democrático social fora interrompido pelo golpe militar de 1937.
A partir do Presidente Getúlio Vargas, cujo governo desdobrou-se em três
mandatos, de 03/11/1930 a 10/11/1945, as relações trabalhistas tiveram um
processo de transformação e modernização com inevitáveis reflexos em todos os
âmbitos da sociedade que passaram a objetivar políticas de governo priorizando o
desenvolvimento social. Essas políticas inseriram na vida profissional dos
trabalhadores benefícios e direitos trabalhistas, tais como a aposentadoria e o
salário mínimo.
Tais medidas traduziram-se em importantes avanços no âmbito social,
apesar de somente beneficiarem pessoas com empregos formais e assalariados. No
tocante a esse período inicial da valorização dos direitos trabalhistas, inclusive com
referência aos programas de distribuição de renda, tem-se que:
Uma história da implementação de políticas sociais de distribuição de
renda no Brasil teria que retroceder, pelo menos à década de 1930,
com a criação dos primeiros programas e leis voltados aos
trabalhadores e aos setores mais pobres da população. Nesta época,
a partir do Governo de Getulio Vargas, começou a surgir de modo
mais concreto no país a idéia de construção de um Estado de bemestar social, um projeto ainda inacabado.16

No intuito de entender a política econômico-social pós-30, que então
reforçou a estrutura das desigualdades sociais do país, Santos formulou o conceito
de “cidadania regulada”. Tinha-se o estatuto da cidadania válido somente para os
trabalhadores com ocupações regulamentadas por lei, e assim, a cidadania era
atrelada à profissão, enquanto os direitos do cidadão estavam restritos aos direitos
do lugar que o indivíduo ocupava no processo produtivo. E todos os outros, tais
16

WEISSHEIMER, Marco Aurélio. Bolsa Família: Avanços, limites e possibilidades do programa
que está transformando a vida de milhões de famílias no Brasil. São Paulo: Fundação Perseu
Abramo, 2010, p. 55.
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como os autônomos, empregados domésticos e trabalhadores rurais eram “précidadãos”.17
Nesse contexto, a partir da Constituição de 1937, a população
economicamente ativa fora dividida em não regulamentados e regulamentados,
conforme referido acima, que poderiam associar-se em sindicatos e tinham direito ao
reconhecimento pelo Estado. Esses eram os parâmetros que norteavam a
concepção de cidadania.18
Esclarece-se

que

essa

associação

entre

cidadania

e

ocupação

proporcionou condições que ampliaram os conceitos de marginalidade e de mercado
informal de trabalho, abrangendo os desempregados, os subempregados, os
empregados instáveis, e mais, todos os outros com ocupações que, embora
regulares e estáveis, ainda não regulamentadas.19
O direcionamento dos avanços na esfera dos direitos sociais voltado aos
trabalhadores assalariados tinha o seu contexto numa sociedade essencialmente
industrial. Mesmo assim, ressalta-se que tais direitos sociais, inicialmente, eram uma
realidade praticada por igrejas, principalmente voltada aos incapacitados que não
podiam exercer atividade trabalhista.20
Contudo, surpreende o fato da mencionada tendência de avanços sociais,
frequentemente, ser interrompida por governos que priorizavam outros interesses
que não aqueles voltados aos programas sociais. Especialmente, durante o período
de ditadura militar (1964-1984), a luta de classes foi sufocada pela repressão, afinal,
desde o Presidente Castello Branco até João Batista de Oliveira Figueiredo
presenciou-se, praticamente, nenhum avanço na linha de políticas públicas voltadas
aos benefícios sociais direcionados às populações carentes. Enquanto

a

implementação de políticas de bem-estar social não compunha a agenda desses
governos, as disparidades acumulavam-se e intensificavam-se.21 O resultado

17
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histórico dessa desatenção foi a geração de desequilíbrios sociais, desde
expectativas de vida desiguais, até ausência de oportunidades de emprego, de
educação e de previdência social.22
O Estado social brasileiro, com ressalva ao período democrático
configurado entre 1946 e 1964, não chegou a constituir-se efetivamente, pois, havia
uma estrutura de concentração de poder na qual era inviável a correlação entre um
Estado social e a ditadura que vigorava a época. Ademais, o desenvolvimento
econômico acompanhado da concentração de riqueza teve o seu contraponto
marcado pela expansão da pobreza e da miséria.
Para Oliveira, as redefinições vivenciadas durante o regime militar não
caracterizaram uma revolução econômica burguesa, ao contrário, apontava-se muito
mais para a continuação de um processo de contra-revolução com elementos como
a dependência externa, a concentração de renda e a reprodução das relações de
subordinação política e pessoal no campo, dentre outros, que assim estimularam a
expansão das formas mais modernas do capitalismo no Brasil.23 Diga-se, por trás
desse capitalismo está uma progressiva concentração econômica, em lugar de
distribuição, traduzindo-se em uma condição de desigualdade material que então
mantém essa lógica de acumulação continuada.
A realidade social do país no final do século XVIII e início do XIX,
caracterizada pelos desmandos patronais aos quais eram submetidos os
trabalhadores,

até

o

nível

da

insustentabilidade,

coloca

em

relevo

os

desdobramentos da desigualdade material no contexto de uma sociedade liberal na
qual o papel do governo limita-se a garantir os direitos civis e políticos, sem
intervenção na atividade econômica24.
De um lado a crescente exclusão social, do outro, classes cada vez mais
ricas e juntas, integrando a questão social e política brasileira que assim traduzia-se
na concentração de rendas até chegar-se num nível absurdo e inaceitável de
pobreza e de extrema pobreza. Sustenta-se que o Brasil está marcado por
desigualdades que dividem regiões, extratos ocupacionais, além de sexo e raças. E
diante dessa realidade, toda política de bem-estar social terá que enfrentar um
22
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conjunto de problemas resultante de desatenção ou inabilidade de sucessivas
gerações25. Nesse contexto, a pobreza no Brasil, sobretudo a pobreza de muitos em
meio à abundância de poucos, adquire um caráter ainda mais inaceitável.
Segundo Oliveira, a expansão do capitalismo no Brasil, com sua nova
estrutura do trabalho, fez com que a sociedade se reproduzisse sobre a base da
acumulação capitalista, diga-se pobre, enquanto a agricultura fundava-se, em
grande parte, sobre uma “acumulação primitiva”, cabendo citar:
Isso quer dizer que o crescimento anterior à expansão industrial dos
pós-anos 1930, não somente não acumulava em termos adequados
à empresa industrial, como não sentou as bases da infra-estrutura
urbana sobre a qual a expansão industrial repousasse.26

A essa altura, o modelo de capitalismo que se expande no Brasil tem seu
alicerce numa flagrante desigualdade. De um lado, o crescimento econômico e o
aumento da pobreza, do outro uma ordem jurídico-política que reconhece o direito
dos cidadãos ao passo de uma ordem econômica que os negava, numa clara
constatação do distanciamento entre essas realidades.
O capitalismo atual, decorrente do modelo da globalização neoliberal,
com seus arranjos institucionais benéficos a elite financeira, tem entre seus traços
marcantes o aumento de transferência de renda para as mãos de poucos,
acentuando as desigualdades. Trata-se de um modelo que, principalmente por meio
da liberalização dos mercados e do capital desregulamentado, termina por diminuir o
controle político democrático.
Em

que

pese

a visão

neoliberal enxergar nos países menos

desenvolvidos (escassez de capital) excelentes oportunidades de investimento o
que, em tese, favoreceria a diminuição da desigualdade entre os países, os grupos
sociais, enfim, levando esses países a um nível de vida mais igualitário, a realidade
expressa o contrário. Resta-se diante de um processo social complexo, exigindo-se
diferentes análises de investimento, ao passo que se percebem pobres e ricos cada
vez mais distantes da igualdade. Tem-se que a globalização não se desenvolve num
processo de distribuição justa dos ganhos da produtividade do trabalho.
O processo de industrialização deu origem a novas tensões pelas quais
os trabalhadores vivenciavam a pressão da exclusão decorrente da organização do
25
26
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mercado de trabalho e não mais da ausência dele. Castel caracteriza a questão
social “como uma inquietação quanto à capacidade de manter a coesão de uma
sociedade. A ameaça de ruptura é apresentada por grupos cuja existência abala a
coesão do conjunto”.27 Nesse sentido, “Os mais vulneráveis desses vulneráveis
oscilavam entre a mendicância e a vagabundagem e se tornaram o alvo central do
que correspondia, à época, às políticas sociais”.28
A estigmatização do “vagabundo” e do “mendigo” traduziu-se em
compromisso percebido entre a necessidade do enfrentamento das turbulências
sociais e a impossibilidade de tratá-las em profundidade, afinal um tratamento
nesses termos exigiria uma transformação completa das relações de trabalho.
Reprimir o vagabundo permitia enfrentar-se os incômodos causados pelo grupo
desfiliado do “povão”. Nessa linha, diz-se que o livre acesso ao trabalho põe fim a
essa problemática do vagabundo na sociedade pré-industrial.29
Na dinâmica social global, inscreve-se o que se cristaliza na periferia da
estrutura social, a saber, os vagabundos, antes da revolução industrial, os
“miseráveis” do século XIX e os “excluídos” de hoje.30
A partir da desagregação das proteções progressivamente ligadas ao
trabalho, explica-se a retomada da vulnerabilidade das massas e, ao final disso, da
“exclusão”.31 Diante disso, a constatação de que o pobre, antes visto como
“preguiçoso” e alvo de julgamentos pejorativos acerca da “vagabundagem”, mudou
de lugar na sociedade, como decorrência da metamorfose sofrida pelo processo de
formação da pobreza na atualidade. O que antes era tido como uma “escolha de
vida”, hoje é considerada como consequência de um processo de acumulação de
capital, sem precedentes. Para Castel, está-se diante da opção de aceitar uma
sociedade totalmente submetida às exigências do mercado ou construir um Estado
social capaz de enfrentar o desafio dessa nova realidade.
27
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Sob a ótica de Oliveira, a exclusão é um fenômeno fruto dos ganhos da
produção, do crescimento econômico e não do modelo inadequado de integração
produtiva dos trabalhadores. Assim, “a expansão capitalista da economia brasileira
aprofundou no pós-64 a exclusão que já era uma característica que vinha se
firmando sobre as outras e, mais que isso, tornou a exclusão um elemento vital de
seu dinamismo”.32
No que tange à questão social, para Kowarick, na verdade, há várias.
Contudo, a principal delas, no tocante às relações entre Estado e sociedade, talvez
diga respeito à dificuldade na expansão dos direitos de cidadania, considerando-se
que após uma década de lutas e reivindicações, no contexto de consolidação de um
sistema político, deixa-se de existir um enraizamento organizativo e reivindicatório
que consolide um conjunto de direitos básicos.33
Na percepção de Castel, a exclusão (no sentido próprio da palavra), quer
total ou parcial, definitiva ou provisória, é sempre o desfecho de procedimentos
oficiais, representando um verdadeiro status. É, pois, uma forma de discriminação
negativa que obedece regras estritas de construção.34
Enquanto isso, para Neves, a exclusão é um problema de subintegração
nos sistemas funcionais da sociedade. O direito brasileiro é formalmente integrado
sem o ser no plano da efetividade. Nessa senda, a subintegração está ligada com a
dependência dos critérios do sistema - político, econômico, jurídico – sem ter-se
acesso as suas prestações, ao passo que a sobreintegração, traduz-se no acesso
aos beneficiários dos sistemas de prestações positivas destes, sem a dependência
as suas regras e critérios35.
O agir e vivenciar do subcidadão são respaldados em disposições
constitucionais utilizadas em observância aos interesses políticos e, frise-se, a
constituição não é apresentada como estrutura constitutiva de direitos fundamentais.
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O discurso político dos governantes e a retórica político-social dos direitos humanos
apontam para uma identificação com o texto constitucional voltando-se para uma
realização futura. Em outras palavras, os agentes do poder transferem a realização
constitucional para um futuro remoto e incerto.36
Considerando-se uma realidade brasileira de subintegração está-se
diante de grave obstáculo à concretização de uma cidadania plena. Em
consonância, a afirmação do autor:
...os problemas jurídicos e políticos que frequentemente se
encontram na ordem do dia estão associados à deficiente
concretização normativo-jurídica do texto constitucional existente, ou
seja, residem antes na falta das condições sociais para a realização
de uma constituição inerente à democracia e ao Estado de direito do
que nos próprios dispositivos constitucionais.37

Sabe-se que o status de cidadania por longo período esteve bloqueado a
certos grupos, tais como os negros, os analfabetos e as mulheres para as quais os
direitos civis, políticos e sociais, na condição de indivíduos particulares, chegaram
bem mais tarde do que para a maioria dos homens. Assim, o Brasil ficou marcado
por uma persistente interdição à participação política e eleitoral dos grupos
mencionados acima e ainda, de outras etnias minoritárias e religiosas, fundando-se
numa suposta ausência de autonomia decisória.
Constata-se que dispositivos excludentes, consolidados por fundamentos
doutrinários com origem em antigas ordens envoltas em privilégios e hierarquias
sociais, garantiram uma cultura política de exclusão no Brasil, por longo período, de
grandes contingentes de pessoas, convivendo no espaço dessa Nação.
A concretização das normas constitucionais que dispõem sobre os direitos
fundamentais tornou-se imprescindível para a realização da cidadania. Diz-se que
não basta à valoração dos direitos humanos, na forma de direitos fundamentais, no
seu texto, para a conquista e ampliação dessa cidadania38. Destaca-se que a
cidadania é um tema que, estando permanentemente em construção, percorre o
tempo alinhando-se com os movimentos constitucionais e, diga-se, delineando-se
em consonância com os direitos humanos conquistados, bem como com a luta social
que então consolidam o seu conteúdo.
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Na segunda metade do século XX, transformou-se a assistência social em
eficaz instrumento para criação de relações demagógicas e paternalistas entre os
menos favorecidos e o Estado. Nas sociedades ocidentais, o voto passou de
instrumento da democracia e da liberdade para meio de troca, deixando-se de lado o
ideal democrático de uma escolha racional considerados os interesses de um futuro
coletivo e individual. Nessa linha, o voto é simplesmente trocado por qualquer tipo de
benefício imediato e por isso, sem consequências para a necessária transformação
nas estruturas econômicas e nas condições de pobreza do país 39.
Remonta-se à estrutura agrária do país para a compreensão do
coronelismo que então influenciava na política local. Considera-se como problema
de base do Estado Nacional a falta de autonomia do município e sua dependência
estrutural em relação aos Estados e a União. Enquanto isso, as oligarquias locais e
regionais não se subordinavam ao poder central e assim, seguiam explorando e
oprimindo, localmente, com ampla liberdade. Para Leal o “Coronelismo” é,
sobretudo, um compromisso, diga-se, uma relação de troca de proveitos entre o
poder público que vem fortalecendo-se e a decadente influência social dos chefes
locais.40
Segundo Leal, os coronéis exercem o seu poder valendo-se do seu
prestígio pessoal, mantendo as pessoas numa relação de dependência na qual o
“voto de cabresto” é uma das moedas de troca que possibilita a solução da falta de
estrutura, do não atendimento das necessidades básicas. O coronel passa a ser o
mandatário desses votos em razão da realização dessas benfeitorias oferecidas às
camadas populares do campo. Ressalta-se que justamente a uma base eleitoral
rural ampla é que se deve a ocorrência do coronelismo. Seria ilusório pretender que
essas pessoas conhecessem as suas reais necessidades e direitos a uma vida
digna e por isso lutassem com independência cívica, considerando o fato de serem,
na verdade, inconscientes dos seus próprios anseios, o que, para o autor, está
diretamente relacionado à estrutura agrária predominante no país.41
O autor destaca a relação de reciprocidade que norteia o fenômeno do
coronelismo ao constatar que sem a liderança do coronel na estrutura agrária do
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país, o governo não se sentiria obrigado a prestar favores e nesse compasso
diminuiria a força daquela liderança do coronel. Dita reciprocidade funciona à
medida que os chefes municipais e os coronéis oferecem os votos enquanto os
políticos estaduais surgem com empregos, favores e tudo que o aparato público
estadual pode oferecer.42
Diante disso, percebe-se que a fraqueza financeira dos municípios
constitui-se em fator que contribui para a manutenção desse fenômeno na sua
expressão governista.43
Conforme esse autor, ao final da década de 50 remonta a primeira edição
do “Coronelismo, enxada e voto”. Destaca que nos anos de 1975 e ainda, em 1993,
“o fortalecimento do poder público não tem sido, pois, acompanhado do
correspondente enfraquecimento do coronelismo”.44 Para ele, o coronelismo
sustenta-se na falta de autonomia municipal, retratando a decadência do poder
privado que assim é percebido como dependente de favores do governo estadual
para subsistir. Diante disso, “o nosso federalismo se tem desenvolvido à custa do
municipalismo: o preço pago foi o sistemático amesquinhamento do município”.45
Está-se frente a um cenário propício à prática coronelista que insiste em
manter-se no Brasil sob a forma do mandonismo, do clientelismo, do filhotismo, do
nepotismo, do falseamento do voto e da desorganização dos serviços públicos
locais. Essa relação entre coronel e voto, infelizmente, parece sobreviver no Brasil
urbano, ainda que sob novas e variadas formas.
Nessa linha, considerando-se que a população brasileira é, atualmente,
predominantemente urbana, as características coronelistas mencionadas até aqui,
sofreram alterações, afinal os municípios, de forma geral, estão interligados uns aos
outros e o sistema eleitoral brasileiro está consolidado, embora com falhas. Mas, fato
é que não se pode fugir da realidade, atual, da prática de se induzir votos, de
corrupção, bem como de outros crimes parlamentares.
Ainda assim, boas são as perspectivas levando-se em conta o avanço da
modernidade que por sua vez, tende a enfraquecer o coronel, afinal estando o
coronelismo arraigado no meio rural, quando transferido para o meio urbano, está-se
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diante de relações que dispensam intermediário, ainda que possam carregar típicos
sintomas do clientelismo.
Na modernidade, aquela relação de reciprocidade tratada por Leal,
adquire novos contornos, ampliando a sua atuação para outras esferas. Nesse novo
contexto, tomam-se os exemplos da vaga na escola que só é concedida por aquele
vereador, a rede de água e esgoto ou a instalação elétrica que depende daquele
deputado estadual, os investimentos em transporte ou pólos de desenvolvimento
que estão a cargos dos deputados federais e dos senadores.
Constata-se que as políticas públicas a serem implementadas com o
objetivo de melhorar e sustentar os bons índices de Desenvolvimento Humano, tais
como a educação, a saúde e o meio-ambiente, terminam privatizadas pelas verbas
distribuídas diretamente aos parlamentares. Essa prática de uso direto ou indireto
dos recursos públicos mantém e estimula essa “relação de reciprocidade”,
culminando na sustentação de lideranças de “coronéis modernos”, em detrimento da
implantação, organização e democratização de políticas públicas voltadas para o
cidadão e para a sociedade.
Sob a perspectiva de Carvalho, a alteração da estrutura agrária do país só
será possível a partir da decomposição completa do coronelismo46, tendo em vista
que fortalecer o poder público, pura e simplesmente, não resolve.
Somente em 1988, sob a égide da Constituição Federal, promulgada no
Governo José Sarney (1985-1990), o país teve redigida e aprovada a sua
constituição mais liberal e democrática.47 O Estado brasileiro, a partir de uma nova
estrutura organizacional, passou a ser caracterizado por uma descentralização do
poder político, marcando assim, a autonomia de estados e de municípios, em
relação ao Governo Federal. Foi o momento da história do Brasil no qual veio à tona
a participação oficial do Estado no combate à pobreza e na preservação dos direitos
humanos por meio de uma política de seguridade social.
No âmbito da proteção social, a instituição da Seguridade Social
composta pela Política de Saúde, pela Previdência Social e pela Política de
Assistência Social, representou uma grande conquista. Essa nova realidade
constitucional possibilitou uma nova percepção da Assistência Social, passando a
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ser vista como política de direito, deixando para trás a associação com a cultura do
favor. Diante disso, todos os indivíduos, mesmo os excluídos do mercado de
trabalho, passaram a ser vistos como cidadãos brasileiros o que, juridicamente,
significa direito ao acesso pleno dos direitos democráticos de cidadania, quais
sejam, os direitos políticos, civis e sociais.
Com a Constituição de 1988, a cidadania é erigida à categoria de princípio
e, ao mesmo tempo, de direito fundamental do indivíduo. Percebe-se que a
cidadania assumiu maior amplitude, considerando-se o fato de ser fundamento
expresso do Estado Democrático de Direito, nos termos do art.1º, II, e, portanto, na
condição de princípio constitucional, passando a situar-se no rol dos postulados
normativos interpretativos em relação às demais normas.
Em discurso sobre os progressos da cidadania, Carvalho os tem como
inegáveis, mas, por outro lado, afirma que foram lentos, ressaltando que ainda há
longo caminho para percorrer.48
Constata-se a necessidade de uma reabilitação da democracia, voltandose para um direcionamento mais efetivo aos objetivos fundamentais elencados no
art. 3°, e aos direitos fundamentais consagrados na Magna Carta. Tem-se a idéia de
democracia vinculada aos princípios de liberdade e de igualdade, porquanto a
tomada de decisões políticas por parte do povo possibilite a realização de ambos.
Neves entende cidadania como a integração jurídica igualitária na
sociedade e afirma que ela está ausente quando da generalização de relações de
subintegração e sobreintegração no sistema constitucional, algo marcante em países
como o Brasil, de modernidade periférica.49
Villas Bôas destaca a compreensão dos autores Wanderley dos Santos,
Marcelo Neves, Jesse Souza e Lúcio Kowarick que compartilham da idéia de que a
sociedade brasileira é moderna, ainda que periférica. Nessa senda, volta-se para as
especificidades históricas e sociais dos contextos em que as realidades se afiguram
na implantação do processo seletivo de modernização. O autor afirma que a
modernidade central não pode servir de parâmetro de avaliação ou modelo à
modernidade, mediante sua contraposição às especificidades de outros contextos
comunicativos da sociedade mundial. No processo de modernização, tão marcado
por singularidades quanto o são os demais processos que conduzem à
48
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modernidade, essa modernidade central é tão somente uma variante.
Para Villas Boas, as características comuns que permitem classificar a
sociedade brasileira como moderna é que a justifica, mas frisa a necessidade de
uma compreensão menos estereotipada e homogeneizada dos diversos processos
de modernização, embora comparações sejam possíveis, mas ressaltando-se que
cada sociedade é marcada por singularidades no que concerne ao seu
desenvolvimento

seletivo.50

No

Brasil,

a

marcante

exclusão

social

como

consequência dos fatores históricos é decisivo na análise do direito. A questão do
atraso, na perspectiva do autor, aparece como aspecto distintivo da realidade
brasileira

decorrente

da

sua

herança

ibérica

e

do

personalismo

e

patrimomonialismo.51
O autor ao interpretar Jesse Souza esclarece que os obstáculos à
universalização da cidadania vão além dos sobreintegrados que de modo
particularista procuram instrumentalizar a política e o direito. Atinge-se uma
“gigantesca „ralé‟ de inadaptados às demandas da vida produtiva e social
modernas”.52
Sem desconsiderar o peso das determinantes históricas no processo de
modernização do Brasil, Villas Boas aponta uma outra vertente:
(...) problemas estruturais não decorrem de uma suposta
modernização incompleta ou de resíduos deixados pela evolução
social, mas de vicissitudes do próprio processo de modernização
seletiva que imprime um contorno peculiar à sociedade brasileira e
sua instituições. (...) se continuar a atribuir ao “fardo do passado
ibérico” a determinação insuperável do presente , cria-se um quadro
analítico enrijecido e incapaz de aprender as ambivalências
importantes que marcam historicamente o processo de
modernização no Brasil.53

Os chamados subintegrados, que são aqueles membros das camadas
mais populares, “marginalizadas”, estão integrados no sistema, via de regra, como
devedores, réus, condenados, entre outros, e não como sujeitos de direitos,
credores ou autores. Fato é que não exercem direitos fundamentais previstos na
Constituição que não influencia seu agir e vivenciar. Vale ressaltar que essa
subintegração das massas está indissociavelmente ligada à sobreintegração dos
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grupos privilegiados, que fazem uso da estrutura estatal para continuar bloqueando
a reprodução do direito. Atenta-se para o fato de que os sobreintegrados são
titulares de direito, mas não o são de deveres e de responsabilidades. Assim é que,
os sobreintegrados respaldam as suas condutas na impunidade que caracteriza a
sobrecidadania54.
A igualdade inerente à cidadania só é alcançada, a partir do
entrelaçamento da liberdade Civil e da participação política, bem como das
necessidades sociais. Por essa óptica é que se entende o seu conflito com o sistema
capitalista, no século XX, afinal, fundado na desigualdade.55
Em pequena síntese, tem-se primeiro o Estado Liberal acompanhado de
todos os seus desdobramentos; num segundo momento, o Estado Social com os
obstáculos que enfrentou e, diante dessa realidade, o Estado democrático de direito
como expressão da síntese entre Estado liberal e Estado social. O Estado
democrático de direito é criado para superar as dificuldades enfrentadas pelos
Estados acima referidos, sobretudo pelo seu antecessor, o Social.
Para Barroso, a Constituição vigente promoveu, com sucesso, a travessia
de um regime autoritário, intolerante e, até violento, para um Estado democrático de
direito.56
Ao

Estado

é

proposto

o

desafio

de

ações

transformadoras,

fundamentadas nos princípios democráticos e na participação popular consolidados
na Constituição Federal de 1988. Em outras palavras, faz-se mister uma efetiva
aproximação das concepções de constitucionalismo e de democracia que então,
expressará uma nova forma de organização política. Nessa linha:
A configuração do Estado Democrático de Direito não significa
apenas unir formalmente os conceitos de Estado Democrático e
Estado de Direito. Consiste, na verdade, na criação de um conceito
novo, que leva em conta os conceitos dos elementos componentes,
mas os supera na medida em que incorpora um componente
revolucionário de transformação do status quo. E aí se entremostra a
extrema importância do art. 1° da Constituição de 1988, quando
afirma que a República Federativa do Brasil se constitui em Estado
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Democrático de Direito, não como mera promessa de organizar tal
Estado, pois a Constituição aí já o está proclamando e fundando.57

O constitucionalismo atual foi denominado “neoconstitucionalismo”, termo
esse que não se apresenta unívoco. Fruto do pós-positivismo, tem no
reconhecimento da normatividade dos princípios aplicáveis à interpretação
constitucional, um dos seus traços marcantes. A partir dessa concepção, a solução
de problemas jurídicos nem sempre é extraída do relato abstrato do texto normativo,
mas, muitas vezes, só é possível encontrar a resposta constitucionalmente
adequada, à luz do problema, dos fatos relevantes analisados topicamente. No
mesmo sentido, tem-se que o juiz não mais executa tão somente a sua função como
sendo de puro conhecimento técnico, revelando uma solução contida no enunciado
normativo, mas participa do processo de criação do direito, de forma que completa a
tarefa do legislador, fazendo valorações de sentido para as cláusulas abertas e
realizando escolhas entre soluções possíveis. Na esfera das novas categorias
interpretativas, tem-se, dentre outras, as cláusulas gerais, os conceitos jurídicos
indeterminados, os princípios, as colisões de normas constitucionais, a ponderação
e a argumentação.58
O neoconstitucionalismo tem seu marco inicial no constitucionalismo do
pós-guerra, especialmente na Alemanha e na Itália. Uma nova teoria constitucional
(assim tem sido acolhido nos tribunais e doutrinas), vista sob a óptica da
Constituição de 1988, é mais um elemento que agrega no exercício da cidadania
brasileira. Discorrendo-se sobre a Carta Política Maior do Brasil:

(...) o direito constitucional no Brasil passou da desimportância ao
apogeu em menos de uma geração. Afirma que uma Constituição
não é só técnica e é necessário haver, por trás dela, a capacidade de
simbolizar conquistas e de mobilizar o imaginário das pessoas para
novos avanços. Ressalta que o surgimento de um sentimento
constitucional no País é algo que merece ser celebrado, embora se
trate de um sentimento ainda tímido, mas real e sincero, de maior
respeito pela Lei Maior, a despeito da volubilidade de seu texto.59
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Segundo Faria, a partir das décadas de 80 e 90, tem-se um ordenamento
jurídico fragmentado pelo qual se tem a flagrante incapacidade de abarcar as
incertezas do sistema social, ao passo que contenha e consiga prover solução para
todos os problemas jurídicos e ainda, de filtrar, de absorver e de regular os tipos de
conflito que surjam.60
Não restam dúvidas que, no plano normativo, a CFR/88 representa uma
constituição democrática, criando inúmeros mecanismos de participação direta e
indireta do cidadão. Contudo, no plano dos fatos, ainda se tem um longo caminho a
percorrer no sentido da efetiva concretização dessa democracia da lei, no plano da
realidade social. Está-se diante de um período contraditório, caracterizado por
conquistas e frustrações. Conquistas em razão da previsão na carta constitucional,
de um conjunto de direitos, incluindo a proteção social, mas, frustrações que decorre
da não efetivação desses direitos.
Inegavelmente, um período de transição de estruturas estatais, de mudança
de modelos econômicos e de rearranjos nas relações entre as classes. Período
esse, diga-se, mais na frente, percebido como propício à implementação do ajuste
fiscal conhecido por neoliberalismo. Essa globalização financeira traduz-se num dos
pontos mais relevantes da globalização cujo efeito principal é a transferência de
renda e riqueza de grupos e/ou países pobres para os ricos. As políticas de governo,
ao cumprirem as exigências do capital, elevam as receitas e conseguem
investimentos externos. As empresas nacionais e multinacionais são grandes fontes
de recursos para o Estado e nesse contexto, tem-se abertura de mercados,
diminuição das leis protetoras do trabalho, enfraquecimento sindical, privatizações,
dentre outras medidas.
O pluralismo jurídico e a flexibilidade normativa tomaram o lugar da
tradicional rigidez hierárquica dos códigos e das leis. Eis a “ironia do Estado” que,
tem a consciência de que já não pode controlar, produzir e dominar de modo
incontrastável como antes o fazia. Nesse novo contexto, o legislador opta por uma
espécie de criação negociada do direito, considerando-se que nenhum sistema, o
que inclui o normativo, isoladamente, tem força para tomar decisões unilaterais e
assim impô-las aos cidadãos. Por tudo isso, na concepção de Faria, o poder público
termina por render-se, conduzindo-se à privatização da produção do conteúdo do
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direito na medida em que beneficia grupos econômicos, sociais e políticos com
poder de voz, capacidade de mobilização de poder e de veto.61
Para Neves, a Constituição só é concretizada, em certo ponto, caso não
haja comprometimento de interesse de grupos privilegiados. Por isso, conclui que a
Constituição não atua como mecanismo de autonomia operacional do Direito, mas é
deformada, durante o seu processo concretizador, por força de interesses
econômicos específicos ou particularistas que lhe sobrepõe.62
Caminha-se na perspectiva do fim dos resquícios patrimonialistas da
Administração pública, no sentido de vencerem-se as práticas clientelistas para que
se democratizem os espaços públicos. Imprescindível é a universalização da
educação e da informação acerca dos direitos políticos do cidadão, de forma a
possibilitar um real gozo dos mesmos, desenvolvendo assim, instrumentos de
participação popular, avançando-se no processo democrático.
Reis considera como verdadeiro cidadão aquele capaz de afirmar-se por
si mesmo, que reclama seus direitos, ao passo que promove seus interesses,
mobilizando, de forma independente, os recursos que controla seja na esfera
privada ou no mercado.63
A Constituição Federal de 1988 revela a combinação de intervencionismo
e liberalismo econômico, dando origem a sua própria versão do modelo de Estado
de bem estar - social, numa espécie de harmonização naquilo que há de melhor nos
modelos de Estado liberal e social. A expressão desse modelo é um Estado que
intervém na economia, controlando o abuso do poder econômico e, por outro lado,
permitindo a atuação dos agentes de mercado na economia, embora esteja sempre
atento a essas atuações.
Desde a promulgação da Constituição Federal de 1988 e a primeira
eleição para a presidência da República, após o fim do regime militar em 1989, o
Brasil passa por um crescente processo de institucionalização democrática.64
(...) as declarações dos direitos fundamentais do homem do século
VII postularam a realização dos valores jurídicos da segurança, da
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ordem e da certeza, enquanto as declarações constitucionais dos
direitos econômicos e sociais pretendem a realização do valor-fim do
direito: a justiça social, que por uma aspiração do nosso tempo, em
luta aberta contra as injustiças do individualismo capitalista.65

Insere-se a classificação de Alexy66 dos direitos fundamentais sociais,
considerados como direitos a prestações em sentido estrito que se constituem nas
prestações fáticas benéficas por parte do Estado em favor dos cidadãos. A
classificação funcional dos direitos fundamentais pelo autor:
A escala de ações estatais positivas que podem ser objeto de um
direito a prestação estende-se desde a proteção do cidadão contra
outros cidadãos por meio de normas de direito penal, passa pelo
estabelecimento de normas organizacionais e procedimentais e
alcança até prestações em dinheiro e outros bens.67

É evidente que, na prática, existe uma diferença dos direitos
fundamentais indiscutíveis quanto a sua aplicabilidade imediata, conforme previsto
no art. 5°, §1° da Constituição Federal, dos direitos sociais que apesar de trazerem
temas considerados fundamentais, tais como a saúde, esperam um direcionamento
dos Tribunais para sua aplicação em face da necessidade de leis, ou mesmo, de
verbas orçamentárias para atingirem o fim de suas disposições. 68
O caput do art. 5° veicula direitos e deveres individuais e coletivos que
são espécies de direitos e garantias fundamentais, enquanto o parágrafo primeiro
cogita da máxima eficácia, isto é, de todo gênero, das normas definidoras de direitos
e garantias fundamentais. A discussão encontra-se, exatamente, em todo gênero de
normas definidoras de direito e garantia fundamental, se tem abrangência ou não. “O
problema está, não na contestação da bondade política e dogmática da
vinculatividade imediata, mas no alargamento não sustentável da força normativa
directa das normas constitucionais”.69
Pelo art. 5º, § 1º da Constituição Federal vigente, tem-se que nem todas
as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais gozam da mesma
eficácia e, para a norma se beneficiar deste status é preciso ter caráter de
fundamental. Esse dispositivo constitucional deve ser compreendido como um
“mandado de otimização”, no sentido de que se deve procurar dar a máxima eficácia
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às normas definidoras de direitos e garantias fundamentais.70
(...) considerando-a, portanto, uma espécie de mandado de
otimização (ou maximização), isto é, estabelecendo aos órgãos
estatais a tarefa de reconhecerem a maior eficácia possível aos
direitos fundamentais, entendimento esse sustentado, entre outros,
no direito comparado, por Gomes Canotilho, e compartilhado entre
nós, por Flavia Piovesan.71

No que se refere à definição dos Direitos Sociais algumas concepções
destacam-se, dentre elas:
(...) podemos dizer que os direitos sociais, como dimensão dos
direitos fundamentais do homem, são prestações positivas
proporcionadas pelo Estado direta ou indiretamente, enunciadas em
norma constitucionais, que possibilitam melhores condições de vida
aos mais fracos, direitos que tendem a realizar a igualização de
situações sociais desiguais. São, portanto, direitos que se ligam ao
direito de igualdade. Valem como pressupostos do gozo dos direitos
individuais na medida em que criam condições materiais mais
propícias ao auferimento da igualdade real, o que, por sua vez,
proporciona condição mais compatível com o exercício efetivo da
liberdade.72
Direitos a prestação em sentido estrito são direitos do indivíduo, em
face do Estado, a algo que o indivíduo, se dispusesse de meios
financeiros suficientes e se houvesse uma oferta suficiente no
mercado, poderia também obter de particulares.73
Os direitos sociais são normas constitucionais, que se efetivam como
dimensões específicas dos direitos fundamentais do homem,
refletindo prestações positivas do Estado e permitindo condições de
vida mais humana à classe trabalhadora.74
(...) podemos dizer que os „direitos sociais‟, como dimensão dos
direitos fundamentais do homem, são prestações positivas
proporcionadas pelo Estado direta ou indiretamente, enunciadas em
normas constitucionais, que possibilitam melhores condições de vida
aos mais fracos; direitos que tendem a realizar a igualização de
situações sociais desiguais. São, portanto, direitos que se ligam com
o direito de igualdade. Valem como pressupostos do gozo dos
direitos individuais, na medida em que criam condições materiais
mais propícias ao auferimento de igualdade real – o que, por sua
vez, proporciona condição mais compatível com o exercício efetivo
da liberdade.75

O referido art. 5°, parágrafo 1° da Constituição Federal ao assentir que
“as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais tem aplicação imediata”,
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do ponto de vista formal, aplica-se a direitos como o de assistência social, afinal os
direitos sociais estão contidos, em sua maioria, no Capítulo II, do Título II, que
dispõe sobre todas as categorias dos direitos e garantias fundamentais.
Os direitos a prestações positivas – que marcam os direitos sociais –
dependem, quase sempre, de leis que os regulamentem e, especialmente, de
previsão orçamentária que os contemplem e implementem.
O modelo federativo implementado no Brasil, a partir de1988, traz como
principal marca a descentralização política e administrativa refletida na perda de
poderes da União e na transferência de atribuições para as esferas subnacionais,
extinguindo o modelo unionista autoritário em vigor desde 1964.76
Após décadas de não desenvolvimento e de não crescimento do país,
passa-se a ter a oportunidade de crescimento econômico por meio da abertura dos
mercados, da valorização das Universidades e de várias outras medidas que
visavam o aumento das riquezas do País, mas que passaram a confrontar-se com a
estipulação de políticas públicas de cunho social que, inevitavelmente, implicam em
gastos elevados, apesar de serem fundamentais aos mesmos cidadãos produtores
das tão almejadas riquezas acumuladas.
Iniciou-se, então, a era das grandes divergências entre patrões e
empregados, muitas vezes representados por seus sindicatos, todos visando o
crescimento e desenvolvimento do Brasil, mas claramente com prioridades distintas.
Os patrões direcionando todos os esforços para o acúmulo e geração de riquezas
com a maior velocidade possível, na tentativa de compensar décadas de escuridão,
e os sindicatos defendendo a implementação de políticas públicas que garantissem
direitos sociais e humanos aos trabalhadores e aos cidadãos em geral, à custa dos
governos municipal, estadual e federal, bem como da própria classe patronal. Nesse
contexto:
(...) a proteção social implica a instituição de seguranças dadas ao
indivíduo em decorrência de sua participação em um coletivo social,
seja ele de natureza corporativa ou nacional. O pressuposto de tal
garantia é a existência de um compromisso entre diferentes setores
da sociedade em torno da implantação de um regime de
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solidariedade garantido pelo Estado e tendo como objetivo a redução
da vulnerabilidade, da insegurança e do risco da pobreza.77

Numa sociedade cuja questão social é composta, dentre outros
elementos, pelos efeitos nocivos do capitalismo, traduzidos na exclusão social e na
marginalização de um lado, e, de outro, na intensa concentração de riqueza,
culmina-se numa demanda maior de direitos fundamentais, afinal grande é a
distância entre o texto e o contexto constitucionais.
Diante dessa realidade, no contexto da proteção social, o desafio passou
a ser desenvolver formas de atuação estatal no intuito de alcançarem-se
determinados objetivos sociais no combate à pobreza, considerando-se ainda, o
momento da ordem internacional a ser a menos intervencionista possível. É nesse
contexto que, a partir de 1991, o debate sobre Programas de Transferência de
Renda passa a fazer parte da agenda política do país.
A Constituição Federal de 1988 foi promulgada numa época em que a
contra-revolução neoliberal estava em ascensão na América do Norte, Europa e
começava na América Latina. Chegou ao Brasil com a eleição do então presidente
Fernando Collor, arrefecendo as condições de implantação de um estado de bem
estar.78
A década de 1990 conviveu com dois cenários: de um lado, a democracia
em processo de consolidação e de outro, todo um cenário de terceirização,
precarização do trabalho e propostas neoliberais representadas pela globalização da
economia, num contexto marcado por pobreza e desigualdades:
Na era do neoliberalismo, as políticas econômicas reprimiram
eficazmente as pressões inflacionárias e os níveis de preços subiram
de forma apenas insignificante; em compensação, o crescimento
econômico desacelerou e o desemprego aumentou sistematicamente
(...). 79

A sociedade brasileira passou por profundas alterações a partir da década
de 90. O processo de reestruturação do capital fora acelerado, então acirrando ainda
mais as polaridades entre os fatores capital e trabalho, entre ricos e pobres. Foi
consolidando-se no país uma realidade de exclusão explícita. Santos destaca o
processo de instituição da “globalização como perversidade”, considerando que o
fenômeno tal como apresenta-se hoje termina por colocar a humanidade num
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contexto de perversidades. O desemprego cresce, torna-se crônico, a pobreza
cresce, a fome e os desabrigados alastrando-se por todos os continentes, além das
novas e velhas enfermidades como a mortalidade infantil e outros males. Já a
educação de qualidade é direito cada vez mais intangível. Eis as características da
evolução negativa da humanidade.80
O neoliberalismo é tido como umbilicalmente contrário ao Estado de Bem
Estar porque seus valores individualistas são incompatíveis com a própria noção de
direitos sociais, ou seja, direitos que não são do homem como cidadão, mas de
categorias sociais e que se destinam a desfazer o veredicto dos mercados,
amparando os perdedores com recursos públicos, capitados em grande medida por
impostos que gravam os ganhadores.81 Nessa linha, constata Souza:
Aqui, a importação das “práticas institucionais” foram meramente
acompanhadas de “ideologias pragmáticas” como o liberalismo, o
qual funcionou como uma espécie de “graxa simbólica” destinada a
facilitar a introdução pragmática do mundo dos contratos e da
representação elitista no contexto primitivo e personalista anterior,
mas que sempre encontrou seu limite em qualquer expansão
realmente generalizante desses mesmos princípios.82

A partir dos anos 90, com as novas políticas neoliberais instituídas,
implementa-se no país um modelo de desenvolvimento social e econômico cada vez
mais excludente, relega-se ao abandono setores da sociedade que assim são
excluídos de serviços e bens que caracterizam uma vida digna. Diante dessa
estrutura de desigualdades, a vida das crianças e adolescentes é diretamente
afetada, pois expostos a essa situação de exclusão do processo político social
formam um contingente crescente em situação de exclusão, por meio do trabalho
infantil, da baixa escolaridade, do abuso e da exploração sexual.
O texto da Constituição Federal de 1988 está voltado para preocupações
que fixam-se em dois pontos importantes, quais sejam, a proteção e a efetivação
dos direitos humanos e a sedimentação da democracia. A questão em estudo é a
sedimentação da democracia, registrando-se a relação existente entre os direitos
fundamentais e a democracia como pressupostos para realização dos objetivos
fundamentais da Carta Magna, por meio de políticas públicas, como por exemplo,
programas de transferência de renda, especialmente o Bolsa Família.
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O Programa Bolsa Família, com suas condicionalidades, transforma-se
em componente de fundamental importância na estrutura de oportunidades
ofertadas pelo Estado às famílias em situação de pobreza e vulnerabilidade para o
enfrentamento do quadro em que vivem. O Programa possui duplo objetivo: reduzir a
vulnerabilidade das famílias beneficiárias, ao passo que fortalece o seu ativo
financeiro e aumenta a capacidade de consumo para satisfação das necessidades
básicas, e ainda, reduzir a pobreza e as desigualdades futuras, estabelecendo
condições e incentivos para que essas famílias utilizem os serviços públicos,
especialmente, nas áreas de saúde e de educação, fomentando assim a
acumulação do seu capital humano.
A ampliação do sistema de proteção social e a instituição de princípios de
universalização traduzem-se em marcos para os direitos sociais no Brasil. Contudo,
um sistema de proteção social universalista sustentável exige a integração entre as
políticas públicas sociais e políticas de emprego.
Destaca-se a diferença entre as áreas da saúde, previdência social e
assistência social no tocante às normas de financiamento. Para a saúde e a
previdência social há regras obrigatórias, enquanto que, a política nacional de
assistência social não participa de qualquer arranjo de direito universal.
Com a Constituição de 1988, estados e municípios passaram a
desempenhar um novo papel na esfera das políticas públicas, sobretudo, a mudança
dera-se na gestão das políticas sociais. Os municípios, reconhecidos como entes
federativos autônomos, passaram a deter competência para organizar e prestar
serviços públicos de interesse local, diretamente ou por meio de regime de
concessão ou permissão. O governo federal transferiu para os estados, e mais
ainda, para os municípios, responsabilidades e prerrogativas na gestão das políticas,
de programas e na prestação de serviços sociais e assistenciais.
No Brasil, a tese do constitucionalismo dirigente foi amplamente divulgada
a partir da obra “Constituição dirigente e vinculação do legislador”, de Canotilho.
Diante da sua teoria da Constituição dirigente o autor português foi alvo de diversas
críticas, oriundas das mais diferentes origens doutrinárias. A 1ª edição foi escrita em
1982, pela editora Coimbra, sendo reimpressa em 1994, e ainda uma segunda
edição em 2001 que trouxe visão diferente. Na referida obra, a conceituação de
constituição dirigente:
(...) a constituição dirigente é entendida como bloco de normas
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constitucionais em que se definem fins e tarefas do Estado, se
estabelecem directivas e estatuem imposições. A Constituição
dirigente aproxima-se, pois, da noção de constituição programática.83

O

autor

possibilitou

o

entendimento

da

Constituição

Dirigente,

considerando-a como aquela que contém orientações para a atuação futura dos
órgãos do Estado, estabelecendo programas e imposições. Em paralelo, foi possível
o entendimento diverso sobre as normas programáticas, determinações dos fins do
Estado ou definição das tarefas estatais, que passaram a ser entendidas como as
normas que não se dirigem ao indivíduo, mas sim aos órgãos estatais.84
A constituição dirigente é aquela que objetiva, além de proteger o
individuo do próprio Estado, a efetiva participação do Estado com o fim de promover
a redução das desigualdades sociais. As constituições dirigentes por terem essas
características de atuação positiva do Estado é que são normalmente constituições
do tipo analíticas, com suas inúmeras normas de cunho programático, ou seja,
normas que elencam atuação por parte do Estado.
A Constituição de 1988, por não ser apenas um ordenamento político,
mas também, um ordenamento econômico e social, classifica-se, segundo a sua
estruturação, como constituição dirigente, considerados os compromissos por ela
assumidos, especialmente nos três primeiros artigos.
Considerando-se o caráter diretivo ou programático das normas
constitucionais, cabe ao Estado e à sociedade brasileira, diante do presente e com
olhos voltados para o futuro, buscar e criar os instrumentos concretizadores e
protetivos da dignidade dos seus cidadãos, sem exceção. A atuação estatal, sob
esse ideal de isonomia, tende à promoção da distribuição dos bens e serviços, bem
como de uma universalidade maior de pessoas, a partir de critérios mais
abrangentes, a conta de interesses fundamentais da humanidade que, por vezes,
prevalecem sobre os direitos ordinários dos Estados particulares. As normas
programáticas para serem concretizadas exigem uma atuação estatal posterior, isto
é, não são auto-aplicáveis.
Para Arnaud, mesmo entre aqueles que defendem uma “governância
global”, a saber, uma gestão coletiva na condução dos negócios globais, há
83
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consenso no sentido de:
afirmar a necessidade de utilizar os poderes do Estado para
estimular de forma equilibrada as energias de um setor privado que
garante lucro, aquelas dos mercados globais, assim como a
competitividade, e para garantir a segurança, um quadro de
regulação para a competitividade, um meio ambiente de qualidade e
um sentido de equidade e de coesão social.85

Referidas normas constitucionais programáticas, para alguns, integrariam
a problematização da constitucionalização simbólica. Mas, na compreensão de
Neves, não se deve atribuir a falta de concretização normativa dos dispositivos
constitucionais ao seu caráter programático, tão somente. A questão da
constitucionalização simbólica, na verdade, está associada à presença, excessiva,
de disposições constitucionais pseudoprogramáticas.86 Nesse sentido, assente o
autor que a constitucionalização simbólica atinge o sistema jurídico na sua
totalidade, comprometendo a sua estrutura operacional, sendo possíveis disposições
constitucionais cujos efeitos sejam meramente simbólicos.
Juridicamente, a constitucionalização simbólica caracteriza-se pela
ausência de concretização normativa do texto constitucional. Por outro lado, na
medida em que a atividade constituinte e a linguagem constitucional desempenham
relevante papel político-ideológico, ela assume um sentido positivo. Contudo, desse
lado dito positivo também decorre uma espécie de problema ideológico, ao
transmitir-se um modelo cuja realização só seria possível em condições sociais
diversas. Tem-se que a roupagem constitucional atua como ideal, enquanto os
"donos do poder" o realizam, sem prejuízo para os grupos privilegiados, fazendo
emergir a chamada fórmula retórica da "boa intenção" do legislador constituinte e
dos governantes em geral.87
Para o autor, os mecanismos ideológicos terminam encobrindo a falta de
autonomia e de eficiência do sistema político estatal. Atuando em nome de
interesses particulares, o Direito fica vinculado a um tipo específico de política, qual
seja, a política pulverizada que não atinge a todos de forma consistente e ainda,
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sem autonomia para operar.88
Ditos interesses econômicos e políticos, decorrentes, seja dos privilégios
da sobrecidadania ou das necessidades da subcidadania, culminam num bloqueio
da atuação do Estado. Os chamados códigos generalizados “dinheiro” e “poder”
condicionam o ordenamento jurídico do país, de forma que o sobrepõe de forma
destrutiva.89 Diante de tudo isso, não há Estado forte sem autonomia operacional
dele próprio e nem da ordem jurídica. Fatos que vão de encontro à construção da
cidadania.
A questão da constitucionalização simbólica, para o referido autor, está
restrita aos casos nos quais a própria atividade constituinte, o texto constitucional e o
discurso que a ele se refere funcionam, como uma espécie de “álibi” para os
legisladores constitucionais e governantes, e mesmo, para os que detem o poder,
mas, formalmente, não integrados na organização estatal.90 Sustenta ainda, que a
relevância do texto constitucional parece estar atrelada apenas a sua função
político-simbólica, já que se ampliam os direitos fundamentais, mas não há a devida
repercussão disso no processo de construção da cidadania.91
O fato de a Constituição de 1988 ser dirigente pode expressar muito ou
não, vez que tal característica não quer dizer, necessariamente, que as diretrizes e
os programas constitucionais, desde o art. 1°, passando pelos objetivos
fundamentais do art. 3°, sejam praticados.
Canotilho apresenta uma grande variedade de assuntos em sua obra,
mas considerando que esta pesquisa trata, especialmente, de programas de
transferência de renda, em particular o Bolsa Família, abordar-se-á o item 4 da 2ª
parte, da 2ª edição, quando o autor trata da „Vinculação do Legislador‟ ao
cumprimento dos direitos fundamentais como ideários para uma sociedade nova.
Logo no prefácio dessa 2ª edição coloca-se em dúvida a força dirigente
da Constituição para promover, por si só, as mudanças necessárias e para suprir as
promessas não cumpridas da modernidade:
Em jeito de conclusão, dir-se-ia que a Constituição dirigente está
morta se o dirigismo constitucional for entendido como normativismo
constitucional revolucionário capaz de, só por si, operar
transformações emancipatórias. (...) Alguma coisa ficou, porém da
88
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programaticidade constitucional. Contra os que ergueram as normas
programáticas a linha de caminho de ferro neutralizadora dos
caminhos plurais da implantação da cidadania, acreditamos que os
textos constitucionais devem estabelecer as premissas materiais
fundantes das políticas públicas num Estado e numa sociedade que
se pretendem continuar a chamar de direito, democráticos e
sociais.92

Uma Constituição de caráter dirigente repleta de normas programáticas é
importante, porém, não basta para a efetividade dos direitos fundamentais e para a
realização dos objetivos constitucionais. É o que se percebe ao longo da história dos
mais de vinte anos da constituição de 1988.
O problema central da Constituição dirigente consistia (e consiste)
em saber se, através de “programas”, tarefas e directivas
constitucionais, se conseguiria uma imediaticidade actuativa e
concretizável das normas e princípios constitucionais de forma a
acabar com os queixumes constitucionais da “constituição não
cumprida” ou da “não concretização da constituição”. 93

Sob a perspectiva desse autor, considerando que a declaração de direitos
individuais, sociais e coletivos, no texto constitucional brasileiro, é dos mais
abrangentes, a questão passa a ser a concretização constitucional e, diga-se, a sua
não concretização que por sua vez, está relacionada a sua função simbólica. Nesse
contexto, em tudo, as práticas políticas do país, bem como o contexto social,
terminam por favorecer uma concretização bastante restrita e excludente.
No mesmo sentido, posiciona-se Neves acerca da ação da população,
refutando a idéia de ampliar-se a cidadania nessas condições. Assente que, no
contexto constitucional, desenvolvem-se relações concretas de subcidadania e
sobrecidadania. Conclui não ser possível a criação ou ampliação da cidadania, nos
termos do art.1°, inciso II, apenas voltando-se para o princípio da igualdade do art.
5°, caput. 94
Para esse autor, enquanto os subcidadãos tem a Constituição como uma
realidade que lhe é estranha e, portanto, permanecem distantes do acesso aos
direitos e às garantias fundamentais nela respaldados, os sobrecidadãos, a
depender das conjunturas do poder, usam, desusam e abusam da Constituição.95
O cerne do problema da constituição dirigente situa-se nas esferas da
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filosofia prática e da estratégia de política de justiça, em outras palavras, da
institucionalização jurídico constitucional dos critérios fundamentais do justo comum
e da política justa.96
A Constituição de 1988, conquanto o seu caráter dirigente, persegue os
seus objetivos fundamentais (art. 3°) e tem a eficácia dos direitos fundamentais
vinculando os Poderes Públicos, impondo-lhes o dever fundamental de desenvolvêlos ao máximo, levando-se em conta os princípios constitucionais.
A constituição dirigente cumpre então, a tarefa de ordenar o necessário
cumprimento das imposições constitucionais, harmonizando a sistemática da
Constituição de um Estado de Direito com a lógica democrática que exige a
compreensão da Constituição em si mesma.97
O Direito Constitucional não está na Lei – ulterior – mas sim, na norma
constitucional. Não é porque não se criou a lei que o direito não deve ser
reconhecido ou mesmo existir.
A realização dos direitos fundamentais é, neste sentido, um
importante problema de competência constitucional: ao legislador
compete, dentro das reservas orçamentárias, dos planos econômicos
e financeiros, das condições sociais e econômicas do país, garantir
as “prestações” integradoras dos direitos sociais. Paradoxalmente,
parece vir a cair-se no esquema relacional leis-direitos fundamentais
que vigorou no século passado: os direitos fundamentais apenas se
reconhecem no âmbito da lei; a lei é “dona” dos direitos
fundamentais. Só na aparência, porém.98

Bonavides cita Haberle para firmar o entendimento de que “os direitos
fundamentais já não tem eficácia „em função da Lei‟, mas, ao contrário, as leis
ganham eficácia „em função dos direitos fundamentais‟.99
Atentando-se para a responsabilidade do Estado prestacional - social e ao
mesmo tempo, para as condições estruturais de atendimento às petições sociais e,
por outro lado, para a questão do limite orçamentário passa-se a compreensão do
que se conhece por reserva do possível:
A dependência da realização dos direitos a prestações da interpositio
do legislador e da reserva do possível, politicamente apreciada, não
implica a redução destes direitos a direitos sob reserva de medida
legal. O legislador inactivo, violador de direitos a prestações, suporta
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uma censura jurídico-constitucional equivalente à antiga interferência
ilícita no âmbito da liberdade e propriedade dos cidadãos.100

No intuito de justificar-se a possibilidade de concretização dos direitos
fundamentais de prestação, toma-se o princípio da igualdade como um dos seus
fundamentos.101 O princípio da igualdade é então visto como uma espécie de “pedra
de toque” da directividade constitucional. Ao exigir aplicação igual de direito igual ao
princípio da igualdade, pressupõe a necessidade da criação de uma igualdade por
meio do legislador.102
A percepção de que os direitos fundamentais são a razão principal da
existência do Estado, seu princípio básico e elementar impõe a elaboração de
métodos interpretativos que assegurem a máxima eficácia possível de tais preceitos.
As ações afirmativas fundamentam-se no princípio da igualdade (art. 5°, caput da
Constituição), visando não apenas uma isonomia formal entre sujeitos e situações,
mas admite a distinção entre os indivíduos justamente para que o tratamento
desigual que decorre de discriminações negativas, compreendido na sua
integralidade, culmine numa isonomia real, vivenciada na prática.
Sobre uma possível queda da concepção de constituição dirigente, temse que:
Portanto, quando coloca essas questões da “morte da constituição
dirigente”, o importante é averiguar por que é que se ataca o
dirigismo constitucional. Uma coisa é dizer que estes princípios não
valem e outra é dizer que, afinal de contas, a Constituição já não
serve para nada, já não limita nada. O que se pretende é uma coisa
completamente diferente da problemática que vimos efectuando: é
escancarar as portas dessas políticas sociais e econômicas a outros
esquemas que, muitas vezes, não são transparentes, não são
controláveis. Então, eu digo que a constituição dirigente não
morreu103.

Contudo, em vez de uma decretação da “morte da constituição dirigente”
observa-se, na verdade, uma mudança no projeto dessa constituição, não mais se
defendendo a Constituição como instrumento de revoluções sociais, mas como um
instrumento de realização de um novo Constitucionalismo com o propósito de regular
as relações sociais, com menor teor ideológico.
O novo posicionamento parece-nos adequado para sua época e seu
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contexto, mas não quer dizer que deva ser adotado. Canotilho conformou sua visão
de Constituição Dirigente às mudanças ocorridas em seu país, visto que a
democracia de Portugal consolidou-se e inseriu-se na Comunidade Européia.
Coelho destaca a força normativa dos princípios constitucionais,
considerando o fato da Constituição figurar no topo da pirâmide normativa e assim,
os direitos fundamentais nela assentados tem caráter vinculante.104
A Constituição é, por assim dizer, a expressão dos anseios da sociedade,
do que se pretende construir e, ao mesmo tempo, traduz-se na consolidação das
conquistas sociais. Além disso, os valores e princípios positivados na Magna Carta
detêm a necessária força normativa, impondo limites à legislação infraconstitucional
e funcionando como parâmetros para o planejamento e implementação das políticas
públicas governamentais.
Portanto, um pensamento contrário à compreensão de Neves, para quem
a constitucionalização é usada como álibi, uma vez que o estado embora se
apresente identificado com os valores constitucionais, esvazia-se da sua
responsabilidade sob a alegação de que os mesmos não se realizam por "culpa" do
subdesenvolvimento e da desorganização da sociedade. Enquanto isso, os grupos
interessados nas transformações reais do poder, invocam justamente esses valores
e direitos consagrados no texto constitucional para denunciar uma realidade
constitucional inconstitucional, atribuindo ao governo a culpa pela sua não realização
para, ao final, afirmarem que se estivesse o governo em outras mãos essa
realização seria possível.105
Alguns autores como Kowarick e Robert Castel percebem a principal
questão social relacionada à dificuldade na expansão dos direitos de cidadania. Para
Neves, a exclusão é um problema de subintegração nos sistemas funcionais da
sociedade o que, no caso da realidade brasileira representa grave obstáculo à
concretização de uma cidadania plena, enquanto Oliveira, compreende a exclusão
como fruto dos ganhos da produção, do crescimento econômico.
É evidente a adoção pela Carta Magna, da garantia do exercício dos
direitos sociais e individuais como valores supremos da cidadania e da dignidade da
pessoa humana; como fundamentos da construção de uma sociedade livre, justa e
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solidária, da erradicação da pobreza e da redução das desigualdades sociais e
regionais; e como objetivos fundamentais, bem como da referência dos direitos
sociais como princípio.
De acordo com Pinsky, “os direitos civis e políticos não asseguram a
democracia sem os direitos sociais, aqueles que garantem a participação do
indivíduo na riqueza coletiva: o direito à educação, ao trabalho, ao salário justo, à
saúde e a uma velhice tranquila”.106 Corroborando a observância desse principio,
tem-se que exercer a cidadania plena significa ter direitos civis, políticos e sociais.
Os direitos sociais indicados no art. 6º da Constituição Federal – trabalho,
educação, saúde, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à
maternidade

e

infância

e

assistência

aos

desamparados

–

para

serem

implementados necessitam de políticas públicas que organizem a atuação estatal na
consecução de tais finalidades, num âmbito coletivo. Diante dessa constatação, temse a necessidade de politização, de educação e de informação da sociedade
brasileira, considerando a sua indispensável atuação, política e jurídica, nesse
caminho da busca pela concretização dos direitos positivados na CFR/88.
Diante do exposto, no contexto das políticas neoliberais, as políticas
focalizadas de transferência de renda tornam-se o eixo central da política de
proteção social no Brasil. Fixando-se a discussão teórica na travessia para um
Estado democrático de direito, a partir da Constituição Federal de 1988, sob a ótica
de Barroso, percorreu-se um caminho no qual foi possível a teorização de diversos
temas.
Conforme dito, na compreensão de Villas Bôas, para o Brasil, a marcante
exclusão social como consequência dos fatores históricos é decisivo na análise do
direito. Ainda, a questão do atraso aparece como aspecto distintivo da realidade
brasileira, percebendo-se os problemas estruturais como decorrência de vicissitudes
do próprio processo de modernização seletiva que imprime um contorno peculiar à
sociedade brasileira e suas instituições.
Política de assistência social é um direito do cidadão e um dever do
Estado. Acredita-se que o Programa Bolsa Família nada tem a ver com o conceito
de cidadania regulada proposto por Santos, ao contrário, a proposta do programa é
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incluir pessoas antes desprovidas do mínimo existencial, concentrando-se no
enfrentamento da pobreza e na queda dos índices de desigualdade social,
ressaltando-se que as necessidades humanas não podem subordinar-se a lógica do
mercado.
Para Faria, considerando-se que o Estado vem perdendo autonomia para
o “mercado”, ele deve reagir de maneira sistemática à crescente desintegração da
sociedade, e não apenas implantar estratégias compensatórias, na forma de
programas “focalizados” de assistência social voltados aos setores de extrema
pobreza. O autor acredita que o risco para o estado é menor quando atua com
menor intervenção (controle, regulação e disciplina), conquanto não queira ver-se
desmoralizado sob alegação de “inefetividade de seu instrumental regulatório e de
seus mecanismos de controle”.107 Esse declínio do Estado, como consequência da
globalização e internacionalização, é justamente o maior desafio no combate à
pobreza e na consolidação da democracia, no bojo da globalização.
Nunes Leal revela aspectos do coronelismo, com uma consequente
inquietude causada em muitos, por ser direcionado aos pobres e indigentes, ou seja,
aqueles que vivem à margem da sociedade por estarem em situações de
desemprego ou subemprego, com baixa escolaridade, desprovidos de condições
para garantirem sua sobrevivência.
Infere-se que para a concretização da ideologia assumida pela
Constituição, em termos de direitos sociais, entram em cena as políticas públicas
que emergem como meio primordial de legitimação do ente público em face dos
administrados, em razão de ser o principal veículo de garantia dos direitos
fundamentais dos indivíduos.
Diante disso, o estudo do programa Bolsa Família, no contexto da
efetivação dos direitos acima referidos, carece de anterior análise das políticas
públicas, contextualizadas no mesmo objeto realização dos direitos fundamentais, a
partir do que será possível enfrentar as principais objeções ao seu controle.
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2. POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS
FUNDAMENTAIS
Os objetivos do Estado são constitucionalmente apresentados em vários
dispositivos, destacando-se o art. 3° da Carta Política, com o objetivo estatal de criar
uma sociedade justa, livre e solidária, garantir o desenvolvimento, erradicar a
pobreza e reduzir desigualdades, além de promover o bem de todos.
Para a garantia do cumprimento dos direitos sociais elencados no Capítulo
II da Constituição Federal são definidas as responsabilidades compartilhadas pelo
Poder Público, no contexto das políticas públicas, nas áreas de saúde, de educação,
de assistência social, dentre outras. A descentralização e o compartilhamento
dessas responsabilidades entre os entes da Federação foram expressamente
previstos na Magna Carta, contudo, constatando-se a sua omissão quanto aos
meios necessários para a coordenação e cooperação entre os entes.
Um dos principais desafios percebidos no contexto de implementação de
políticas públicas no Brasil é a articulação entre responsabilização e definição de
competências de cada ente, a definição daquilo que é comum a todos eles, bem
como, os mecanismos que os integram e os coordenam para a operacionalização
daquilo que foi compartilhado.
As

políticas

públicas

devem

respeitar

e

promover

os

direitos

fundamentais, atingindo os princípios de justiça enunciados na Constituição. É com
base nos critérios de promoção dos direitos fundamentais para garantir o
desenvolvimento do país, com ênfase no combate à pobreza, que se analisará o
Programa Bolsa Família.
Nesse ponto, remonta-se à concepção de constituição dirigente, outrora
referida, caracterizada por uma estrutura principiológica detentora de uma eficácia
objetiva

que

vincula

desenvolvimento

dos

os

Poderes

objetivos

e

Públicos,

direitos

obrigando-lhes

fundamentais

ao

máximo

constitucionalmente

previstos.
Inicialmente, destaca-se a importância da definição de política social.
Concebida como políticas sociais são programas que possuem o objetivo de
proporcionar

condições

básicas,

como

saúde,

alimentação

e

educação,

especialmente à população mais carente, mediante a constituição de direitos e
deveres, tanto por parte do gestor da política quanto dos beneficiários desses
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programas.108
Destaque para a concepção dessas políticas sociais como transferências
sob forma monetária ou via provisão de serviços, independentemente do poder de
barganha de indivíduos ou grupos. No mesmo sentido, compreende-se o Estado de
bem-estar como regime de transferências sociais, de base fiscal, para redistribuição
da renda e da riqueza.109
O Estado atua por meio da Administração, valendo-se dos órgãos
governamentais e de órgãos administrativos para dirigir, governar e exercer a sua
vontade intentando um resultado útil. Os planos de ação e o seu direcionamento
competem aos órgãos governamentais, enquanto a execução fica a cargo dos
órgãos administrativos que lhe são subordinados.
No tocante às diversas compreensões de políticas públicas, destaca-se a
concepção que as tem com foco de interesse para o direito público: “programas de
ação governamental visando coordenar os meios à disposição do Estado e as
atividades privadas para a realização de objetivos socialmente relevantes e
politicamente determinados”.110
A partir dessa perspectiva, propõe-se uma nova visão dos fenômenos
jurídicos, abrangendo a sua interação com a realidade social no entorno das
políticas públicas. Inevitavelmente, tal proposta culminará na rearticulação do próprio
Direito Público, tendo em vista a necessária intimidade entre este e política pública.
Ressalta-se que a essa corrente de pensamento filia-se o presente estudo.
Do exposto, depreende-se que é a mera busca de uma finalidade pelo
Estado que determina o conceito de política pública. Contudo, passa-se a depender
da organização legal dos meios necessários para a consecução da referida
finalidade, orientando-se a ação estratégica do ente público, durante um certo lapso
de tempo, por meio

de esforços conjuntos do Legislativo e Executivo, na

organização e execução dos programas implementados por tais políticas. Em
sentindo semelhante:
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(...) a política pública é definida como um programa ou quadro de
ação governamental, porque consiste num conjunto de medidas
articuladas (coordenadas), cujo escopo é dar impulso, isto é,
movimentar a máquina do governo no sentido de realizar algum
objetivo de ordem pública ou, na ótica dos juristas, concretizar um
direito.111

Em relevo, a importância do planejamento estatal, bem como da sua
interação com as normas constitucionais, a fim de delimitar e determinar os fins
específicos que devem ser alvos para a promoção dos objetivos fundamentais do
Estado Social previstos, explícita ou implicitamente, na Carta Maior. Enquanto os
princípios constitucionais estabelecem o direito propriamente dito, as argumentações
jurídicas e políticas estabelecem metas ou finalidades coletivas.
A política pública vista sob o aspecto da implementação de programas,
quando diante da sua criação e, mesmo durante o seu desenvolvimento, deve
ocupar-se da questão do planejamento, conquanto os objetivos pretendidos não
sejam alcançáveis de imediato. A execução das políticas públicas deve observar,
para atingir suas finalidades, além dos meios para sua consecução, o tempo
necessário para a percepção dos resultados pretendidos.112
No primeiro momento, as políticas são pensadas como estratégias
limitadas no tempo com o fim de auxiliarem na passagem de uma época de crise,
enquanto se aguarda a retomada de novas regulações melhor adaptadas ao novo
cenário econômico. Essas ações são, essencialmente, operações de reposição que
antecedem dias melhores. No entanto, a realidade demonstra a continuidade dessas
políticas.113 Ainda, na perspectiva de Castel, não se despreza a importância dessas
“oxigenações” que proporcionam uma vida melhor para centenas de pessoas, mas
há que se atentar para essa realidade da maioria de beneficiários das políticas
públicas que permaneçam “lá onde estão”, sempre naquela esfera da vida social
marcada pelo déficit em relação ao trabalho e à integração social.114
Há que ressaltar que a estrutura organizacional do Estado para a
prestação dos direitos sociais deve ser entendida como processo de elaboração de
políticas públicas. Mais uma vez, reitera-se o foco deste estudo nas políticas
públicas de direitos sociais pela sua importância na efetivação e na concretização
111
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dos objetivos fundamentais previstos no art. 3° e incisos da Constituição Federal de
1988, bem como na efetivação direta das normas programáticas extraíveis do art. 6°
da Carta Política:
Art. 3° - Constituem objetivos fundamentais da República Federativa
do Brasil:
III III IV -

construir uma sociedade livre, justa e solidária;
garantir o desenvolvimento nacional;
erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as
desigualdades sociais e regionais;
promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça,
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

Art. 6° - São direitos Sociais a educação, a saúde, o trabalho, a
moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à
maternidade e a infância, a assistência aos desamparados, na forma
desta constituição.115

Erigindo a construção de uma sociedade livre, justa e solidária (art. 3º, I) à
condição de objetivo fundamental, a Constituição Federal referiu-se, ainda que não
explicitamente, ao direito à alimentação adequada, impondo a sua efetivação, afinal
não há que se falar numa sociedade caracterizada pela justiça e pela solidariedade
se a mesma apresenta grande lacuna no que concerne à necessidade mais básica
do ser humano, a alimentação.
Considerando o caráter fundamental do objetivo constitucional de uma
justa e solidária sociedade, o constituinte de 1988 tem no Estado um elemento de
máxima importância no contexto de concretização do referido objetivo, sendo, então,
considerado como o principal responsável pela elaboração e execução de políticas
públicas que, por sua vez, devem traduzir a importância que têm na promoção e na
defesa dos direitos fundamentais.
No âmbito da erradicação da pobreza (art. 3º, III) também, atenta-se para
a teoria que o utiliza para reafirmar o caráter fundamental da alimentação adequada,
uma vez que essa erradicação da pobreza perpassa, necessariamente, pela
viabilização do acesso à alimentação a todos os cidadãos.
No tocante à redução das desigualdades sociais (art.3°, III), a
Constituição de 1988 atribuiu competência comum aos entes federados para o
combate às causas da pobreza e dos fatores de marginalização, promovendo a
integração social dos setores desfavorecidos. Tem-se na pobreza a inevitável
consequência da desigualdade social e na fome a sua face mais cruel.
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As políticas públicas, na realidade, têm sua principal razão de existência
nos próprios direitos sociais e, tais direitos concretizam-se por meio de prestações
positivas do Estado.116 Constata-se que as políticas públicas são instrumentos que
viabilizam as ações e mesmo os limites às omissões do Estado que são, na verdade,
a expressão das exigências contidas nas normas programáticas.
É comum a referência ao termo política nas passagens em que a
Constituição Federal orienta a forma pela qual o Estado organizará a consecução
dos objetivos nela determinados, a exemplo do que ocorre no título VII, “Da Ordem
Econômica e Financeira”, capítulos II e III, “Da Política Urbana” e “Da Política
Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária”.
A política urbana ou econômica, por exemplo, são tipos de políticas
públicas empreendidas pelo Estado e que tem reflexos relevantes na consecução
das metas sociais constitucionalmente determinadas.
Quanto à natureza jurídica das políticas públicas, adota-se neste estudo a
compreensão das políticas públicas como programas de ação do Estado:
Nesse debate, delineia-se como linha de trabalho mais fecunda a da
admissão das políticas públicas como programas de ação destinados
a realizar, sejam os direitos a prestações, diretamente, sejam a
organização, normas e procedimentos necessários para tanto. As
políticas públicas não são, portanto, categoria, definida e instituída
pelo direito, mas arranjos complexos, típicos da atividade políticoadministrativa que a ciência do direito deve estar apta a descrever,
compreender e analisar, de modo a integrar à atividade política os
valores e métodos próprios do universo jurídico.117

Os programas de transferência de renda mínima são os programas mais
polêmicos e mais conhecidos, principalmente devido a seu apelo político,
complexidade e por exercer influência em toda a cadeia econômica das regiões mais
afetadas pelas transferências de renda.
O surgimento de benefícios monetários não ancorados na contribuição
social ou na comprovação do exercício do trabalho legítimo faz emergir tensões
expressivas no campo da proteção social. Esses problemas são efetivos quando se
trata da parte do sistema de proteção social que atende à população em idade ativa
e em condições de trabalho.
A crise econômica associada à redução da oferta de trabalho formal e à
queda da renda média do trabalho ampliou o público alvo das políticas de
116
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transferência de renda.
Entendida como uma medida pontual de luta contra a pobreza, essa
nova política terminou por efetivar o reconhecimento de novos
interesses e a garantia de proteção às parcelas mais vulneráveis da
sociedade. Nesse contexto, a assistência social passou a se
responsabilizar por um braço distinto e complementar da proteção
social. Atingiu uma população impossibilitada de obter renda
satisfatória via sua inserção no mercado de trabalho, bem como de
se assegurar, via cotização, de uma proteção social nas
eventualidades da incapacidade para o trabalho.118

Marcando as diferenças entre política e os elementos jurídicos, tem-se
que:
Ela [a política] não é uma norma ou um ato, ou seja, ela se distingue
nitidamente dos elementos da ordem jurídica, sobre os quais os
juristas desenvolvem a maior parte de suas reflexões desde os
primórdios da iurisprudentia romana.119

No tocante ao alcance das finalidades públicas é preciso entender-se as
políticas públicas como um processo e, portanto, enxergando-se o encadeamento de
todos os seus atos, até chegar-se às ditas finalidades. Do mesmo modo que um
processo configura-se num conjunto organizado de atos que almejam um fim
específico, também as políticas públicas o são com relação às normas e aos atos
organizados, sob a égide de parâmetros pré-determinados para a consecução de
metas determinadas.
A política, como conjunto de atos, é unificada pela sua finalidade. Os
atos, decisões, ou normas que a compõem, tomados isoladamente,
são de natureza heterogênea e submetem-se a um regime jurídico
que lhes é próprio.
De onde segue que o juízo de validade de uma política não se
confunde com o juízo de validade das normas e dos atos que a
compõem. Uma lei editada no quadro de determinada política
pública, por exemplo, pode ser inconstitucional, sem que esta o seja.
Inversamente, determinada política governamental, em razão de sua
finalidade, pode ser julgada incompatível com os objetivos
constitucionais que vinculam a ação do Estado, sem que nenhum
dos atos administrativos praticados, ou nenhuma das normas que o
regem, sejam em si mesmos, inconstitucionais.120

Ao considerar-se as políticas públicas como um processo, revela-se a
importância da participação popular direta, valorizando-a como um elemento
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integrante de todas as fases, desde o planejamento, passando pela implementação
até a avaliação para se chegar à pretendida meta.
Argumenta-se que o poder público deve manter interação constante com
a sociedade, o que também solicita uma sociedade consciente e cidadãos
participantes capacitados a cobrar do Estado as suas atribuições e, por conseguinte,
reforçá-lo.121 A participação popular é elemento indissociável no processo de
construção legítima dos direitos constitucionais, cuja concretização não pode ficar à
mercê, tão somente, da concepção política dos governos.
Os direitos sociais exigem respostas legítimas do Estado brasileiro, nas
suas esferas federal, estadual e municipal e a sua realização não pode ser utilizada
como moeda de troca político-partidária. A não observância dos elementos
participação e controle social pode culminar no esvaziamento do próprio direito
constitucional à assistência social, dando lugar às velhas práticas clientelistas.
No contexto das políticas públicas necessárias à efetivação dos direitos
sociais, na realidade, tem-se a participação dos cidadãos como uma imposição
constitucional. São exemplos dessa realidade o art. 198, III, que prevê a participação
da comunidade como diretriz do sistema único de saúde, o art. 204, II, que dispondo
sobre as ações governamentais na área da assistência social, “prevê a participação
da população, por meio de organizações representativas (...)”, o art. 205, que traz a
colaboração da sociedade como forma de incentivo às políticas públicas voltadas à
satisfação do direito à educação.
Cabe reiterar que a noção finalística de políticas públicas, ora exposta,
apresenta maior identificação com a idéia de processo. O conceito de políticas
públicas é admitido, no presente estudo, como processo de dimensão organizada,
racional e estratégica, com elementos indispensáveis a qualquer espécie digna de
tal qualificação, sendo que o primeiro passo a ser efetivado é a formulação de tais
políticas.
Na esteira do clamor da sociedade, a garantia dos direitos fundamentais,
muitas vezes, é prejudicada pelo descumprimento de políticas públicas voltadas para
a dignidade da pessoa humana, bem como, para a democracia e por consequência,
para a justiça social e para o bem comum.
O Estado é a única instituição que tem se mostrado capaz de colocar-se
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entre os conflitos e a intervenção na sociedade quando diante da garantia de
reconhecimento dos grupos e seus respectivos interesses.122
Desde o início da década de 90, por ocasião do Governo Fernando Collor
de Mello, do ponto de vista oficial, tem-se o marco inicial dos programas de
transferência monetária às famílias de baixa renda com a proposição pelo Senador
Eduardo Suplicy (PT/SP) do Projeto de Lei 80/1991 que instituiu o Programa de
Garantia de Renda Mínima (PGRM) para todas as pessoas residentes no país
maiores de 25 anos de idade.123
Do ponto de vista jurídico-formal, com a Constituição Federal de 1988, e
posteriormente, com a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), Lei 8.742 de 07
de dezembro de 1993, novas medidas legais foram aprovadas visando à garantia de
renda sem prévia contribuição. A LOAS consolida uma política que prevê benefícios,
serviços, programas de assistência social e projetos de enfrentamento da pobreza. A
Carta Magna de 1988 realiza clara reforma democrática em amplos aspectos da vida
nacional e princípios, tais como democratização, participação e descentralização são
inseridos no arcabouço legal da assistência social.
Considerando-se o contexto histórico do Brasil, marcado por fenômenos
como

patrimonialismo

e

clientelismo,

a

assistência

social

destinada

aos

necessitados, como um direito a ser garantido independentemente de contribuição à
seguridade social (art. 203, caput, da CFR/88), passa a ser visto, muitas vezes, sob
aspectos distorcidos. Recorrentemente, dissocia-se a assistência social do plexo de
direitos, reduzindo-a à liberalidade do estado.
O direito à assistência social, tanto quanto outros direitos sociais depende
de políticas públicas para a sua eficácia, tendo em vista que se apresenta como um
direito constitucionalmente previsto, mas também se consubstancia numa diretriz
política a ser viabilizada pelos Poderes Públicos. A assistência social é
constitucionalmente prevista sob dois aspectos: como um direito social, traduz-se na
assistência aos desamparados e, como uma política social, deve ser prestada a
qualquer cidadão que dela necessite.
A política de assistência social deve ser vista em seus aspectos formal e
material. Formalmente, prevista como um direito exige o reconhecimento da
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cidadania. A sua dimensão formal permite que o destinatário desse direito seja visto
como um cidadão e não como um cliente e por isso, quando da elaboração dessas
políticas, exige-se que lhe seja dada a oportunidade de participação nesse
procedimento. Sob o aspecto material, em foco a necessária materialidade para que
a assistência social seja efetivada. Faz-se mister a atuação estatal positiva.
Enquanto isso, a Constituição impõe e dirige a política.
Os planos de assistência social e outras diretrizes deliberativas do
Conselho Nacional de Assistência Social são expressões de um processo de
concretização da Constituição. Programas de assistência social e outros programas
sociais de combate à pobreza, antes tidos como discricionários, podem ser
considerados como parâmetros concretos de constitucionalidade e de legalidade de
benefícios assistenciais. São atos jurídicos (de valor cogente) e não apenas
políticos.
Remonta-se ao ano de 1995 para evidenciar as primeiras experiências
com políticas públicas com caráter de redistribuição de renda. A contrário senso,
referidas políticas realizaram-se nos âmbitos municipais e estaduais, conforme
demonstra a história dos municípios de Campinas e Ribeirão Preto e, ainda, o caso
de Brasília. Em destaque, as contrapartidas obrigatórias exigidas pelos programas
implementados por essas políticas, dentre elas a frequência escolar, o cumprimento
de agenda de saúde e a participação em cursos de treinamento profissional, a
seleção por renda familiar per capita inferior a um limite definido localmente, a
existência de filhos em idade escolar ou pré-escolar e a comprovação de tempo
mínimo de residência no local.124
Foi no ano de 2001 que o governo federal iniciou, de forma consistente,
sua história marcada por programas sociais destinados à transferência de renda no
país. Primeiro foi o Programa Nacional de Bolsa Escola, ligado ao Ministério da
Educação. A partir de então, outros dois grandes programas foram criados, quais
sejam, o Bolsa Alimentação, ligado ao Ministério da Saúde e o Auxílio Gás (2002),
criado pelo Ministério das Minas e Energia. A propósito, educação e saúde são
direitos universais cujo exercício foi sedimentado por esses programas.
Note-se ainda, o Programa Cartão Alimentação, criado em 2003, pelo
então Presidente da República Luis Inácio Lula da Silva para combater à fome, na
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forma de ação emergencial do Programa Fome Zero.
Contudo, a história dos programas de transferência de renda como
instrumento para ampliar a proteção social, no âmbito dos benefícios, tem um marco
inicial recente, ainda que tenham a sua origem ligada à busca de alternativas ao
modelo de proteção social de natureza universalista da Constituição de 1988. A sua
consolidação deu-se por meio do Programa Bolsa Família, nos últimos anos.
Em outubro de 2003, os procedimentos de execução e gestão dos
programas de transferência de renda existentes foram unificados pelo governo
federal por meio do Programa Bolsa Família. Diante dessa unificação, os
destinatários dos programas deixaram de ser os indivíduos, vistos isoladamente,
passando a ser a família como um todo. O público-alvo do Programa Bolsa Família
(PBF) difere dos contribuintes da previdência social e, ainda, dos alcançados pelos
Benefícios de Prestação Continuada (BPC) – idosos e pessoas com deficiências de
família de baixa renda. No caso do PBF, garante-se uma renda mínima as famílias
em situação de pobreza e de extrema pobreza, sobretudo às famílias com adultos
em idade economicamente ativa e que participem do mercado de trabalho.
De 2004 em diante, os maiores programas de transferência de renda
brasileiros, BPC e PBF, tiveram forte expansão. O BPC passou de dois milhões de
beneficiários para 2,9 milhões, em 2008. Em 2009, o número de beneficiários
chegou a 3,4 milhões de idosos e pessoas com deficiência. O Bolsa Família chegou
a 12,4 milhões de famílias (49 milhões de pessoas) beneficiadas.125 A análise dos
números de beneficiários do PBF encontra-se mais detalhada no item 3.2.
A consolidação de um Estado democrático, com todo o seu rol de direitos,
não deve ficar condicionada à garantia dada pelo poder público, do exercício e
usufruto desses direitos. Por certo, é desafio do Estado a realização de uma
proteção social que assegure o acesso aos recursos coletivos de forma mais
igualitária, mas não só do Estado. Está-se falando num contexto de solidariedade
social em que valores comuns reúnam indivíduos para além de suas diferenças.
Faz-se necessária uma efetiva atuação e, por isso, demanda-se um incessante
processo de negociação, de todos os atores envolvidos na realização de objetivos,
tais como de estabilidade, segurança e justiça, recusando-se a exclusão social, ao
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passo que seja reforçado o sentimento de pertencimento à sociedade, por parte dos
indivíduos.
Em relevo, a complexidade na gestão de políticas públicas numa
realidade de mercado, cujos recursos são escassos diante de uma demanda
crescente, decorrente do permanente círculo vicioso de pobreza resultante da
realidade de desigualdades sociais a que está exposta parcela significativa da
população de uma sociedade capitalista, ou mesmo da nova pobreza que advém do
empobrecimento de classes desse sistema. Fato é a importância da proteção social
para a construção e realização da cidadania, mas, certamente, não se pode olvidar
desse aspecto que se reflete na sociedade salarial.126
Torna-se imprescindível uma interpretação sistêmica da Constituição,
objetivando a extração de toda a sua força normativa, fazendo-a irradiar por toda a
ordem jurídica e social. É preciso lutar-se pela efetividade integral da Constituição,
vista como uma parte do grande projeto de transformação da realidade social,
adaptando-se o direito às novas realidades sociais e proporcionando respostas
decisivas frente às demandas que violam os direitos humanos.
Cientes de que políticas públicas sociais e direitos fundamentais
representam um importante fator, tanto com relação ao desenvolvimento sustentável
das famílias brasileiras quanto com relação ao crescimento econômico do País, este
estudo concentrar-se-á na análise das políticas sociais, sob o aspecto da promoção
dos

direitos

fundamentais,

bem

como

da

participação

popular

e,

mais

especificamente, das políticas de transferência de renda às populações pobres e
extremamente pobres do Brasil, particularmente, o Programa Bolsa Família com
ênfase na sua repercussão no quadro de combate à pobreza do país.
Conforme já mencionado, a implementação de políticas públicas e de
programas federais depende de ação do governo local e da articulação entre os
atores e organizações nos três níveis - federal, estadual e municipal. Nesse sentido,
as políticas públicas necessitam de ações específicas por parte dos agentes, sob
diversas formas de cooperação, o que requer um processo de negociação entre
atores políticos (autoridades políticas, comunidades políticas, grupos de interesse) e
uma interação em diversas arenas.
Cada política pública, certamente, traz em seu entorno uma estrutura
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própria, a saber, atores e diversidades na forma de cooperação e ainda, apresenta
seus próprios canais institucionalizados, seguindo uma dinâmica diferente em
relação às demais, que pode estar caracterizada pelo conflito ou o consenso quanto
aos seus objetivos e estratégias.

60
3. PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA MÍNIMA NO BRASIL COMO
REALIZAÇÃO DOS DIREITOS BÁSICOS
A Constituição Brasileira de 1988 proporciona eficácia às normas
programáticas e por meio delas é que houve a consagração dos direitos sociais no
Brasil. Contudo, o problema está na efetividade de tais normas e nessa linha, a sua
categoria dogmática, quando da realização dentro do contexto jurídico social,
confundindo-se com o conceito de constitucionalização simbólica, diretamente ligado
à insuficiente concretização da Constituição.127
No Brasil, os processos seculares de concentração de renda, advindos
ainda da experiência colonial e escravista, legaram ao país toda a sorte de
iniquidades distributivas e de exclusões da grande maioria da população, da vida
política e da cidadania democrática. Diante disso, o Poder Público, quando da sua
atuação, não pode desconsiderar as reais condições do contexto brasileiro,
resultantes desse histórico, sobretudo atentando-se para graves iniquidades sociais,
que terminam por obstaculizar a concretização da cidadania cuja solução,
certamente, perpassa a questão da implementação de políticas públicas
universalistas.
Os investimentos estatais em políticas públicas destinadas à redução do
impacto das desigualdades sociais, no Brasil, sempre foram adiados, sob o escudo
de impossibilidades técnicas. A retórica distributivista, ainda que exista reduz-se à
retórica eleitoral, sem efetivar-se politicamente dentro de um contexto de políticas
públicas direcionadas à promoção da cidadania democrática.
A pobreza e a miséria compunham o cenário social como consequências
de condições precárias de vida daqueles que não possuíam propriedades, alguns
sendo assalariados e outros que sequer conseguiam trabalho, todos como atores
que viviam um triste quadro de marginalização. Os trabalhadores sujeitando-se às
condições de trabalho mais inadequadas possíveis, além do risco, em vista de perda
do emprego devido à oferta de desempregados, pelo que passavam a sofrer com a
insegurança social e, mesmo recebendo o salário, tornavam-se vítimas de um
progresso do trabalho precário, na medida em que a revolução industrial e a
competição exigiam corte de despesas combinado com uma maior produção.
Com o agravamento e complexidade do quadro social nas últimas
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décadas, mediante os fatos excludentes gerados pelo capitalismo, como por
exemplo, o desemprego, o aumento do nível de desigualdades e o consequente
aumento da pobreza, além dos crescentes contrastes sociais, econômicos e
culturais, as experiências das políticas públicas de transferência de renda
destacaram-se e foram institucionalizadas com alguns objetivos, dentre eles, o de
combater a pobreza, a fome – a sua face mais cruel, como outrora referido - e a
exclusão social, garantindo a subsistência como direito de cidadania social.
A primeira experiência do Brasil com programas de renda mínima nasceu
atrelada ao conceito de imposto de renda negativo. Em 1975, na obra Redistribuição
da Renda, Antonio Maria Silveira, autor do primeiro programa, fez críticas à
ineficiência dos métodos até ali adotados no combate à pobreza. Como saída,
apontava o imposto de renda negativo. Em seguida, Edmar Lisboa Bacha e Roberto
Mangabeira Unger, na obra Participação Salário e Voto (1978), propuseram que a
reforma agrária e uma renda mínima, por meio de um imposto de renda negativo,
deveriam ser elevados à categoria de instrumentos fundamentais para a
democratização da sociedade brasileira. Diante disso, a conclusão de que a
democracia brasileira só seria uma realidade com a redução da desigualdade e a
erradicação da miséria.128 No entanto, esses projetos não saíram do papel.
Expõe-se que a crise social brasileira aprofundou-se no início dos anos 90
com a abertura da economia à entrada de mercadorias e capitais do exterior, o que
aumentou o desemprego, além de ter expandido a precariedade das relações de
trabalho.129
A questão social não deve ser vista, simplesmente, como um conjunto de
problemas sociais próprio de determinadas épocas. É preciso um olhar voltado para
a conjuntura do sistema econômico adotado. No caso do capitalista, a sua base é a
economia de livre mercado, dirigida pelo poder econômico e tem o lucro e a
acumulação de capital como diretrizes. Nessa perspectiva, os serviços sociais
seguem as diretrizes do mercado e do jogo livre da concorrência, e não critérios
públicos voltados ao bem estar social. Explica Castel:
Não podemos ficar nem meramente na análise global da questão
social e suas causas – problemas de exploração, de expropriação,
de concentração e distribuição de renda, de poder, de
descriminação, etc. -, nem na sua mera redução à exclusão social
128
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(dito de modo mais correto, inclusão desigual e subordinada),
focalizada sobre o contingente mais vulnerável da população. Mas
integrar as duas.130

Para o autor, o modelo de desenvolvimento capitalista e os novos
contornos que lhe são dados pela globalização e pelos programas neoliberais fazem
emergir esses processos de exclusão social que, na verdade, estão em relevo como
a atual forma da pobreza.
Ainda, afirma que existem muitos outros problemas por trás do processo
de exclusão, dentre eles, aqueles relacionados à divisão social do trabalho e aos
seus desdobramentos (desemprego e degradação da condição trabalhadora), à
expulsão do campo, à urbanização sociopática, às tensões geradas pela contradição
entre desenvolvimento social e condições salariais precárias e desestabilizadas.
Tudo isso se traduz em fonte que eleva o número de excluídos sociais. Além disso,
sobre o termo excluído recai o estigma perverso, ao passo que carece de reação
para aqueles discursos carregados de antigos fantasmas, sendo ligados à cultura da
criminalização do poder, do ócio e da vagabundagem.131
Kowarick, referente à vulnerabilidade no contexto urbano brasileiro,
envolto às referidas condições de trabalho e moradia precárias, no contexto teórico
da problematização do conceito de desfiliação por Castel, afirma que ela “denota a
perda de raízes e concerne ao universo semântico do que foram desligados,
desatados, tornando-se desabilitados para os circuitos básicos da sociedade”.132
Segundo Castel “o excluído” é mesmo, na maioria das situações, um
“desfiliado” que teve a sua história marcada por rupturas, com condições anteriores
de equilíbrio (mais ou menos estáveis) ou mesmo instáveis.133
Kowarick explicita que, no caso brasileiro, a sua desfiliação é resultado de
equação do “desenraizamento do assalariamento formal”, ligado à parcela de
desempregados ou dos que trabalham sem carteira assinada, somado à
precariedade do trabalho. Não o sendo, portanto, consequência de uma crise da
“sociedade salarial”, que tem como pressuposto “um campo de conflitos,
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negociações e conquistas estruturado em instituições sociais e políticas solidamente
constituídas”.134
A pobreza é um problema muito antigo, mas, certamente, é algo que salta
aos olhos do mundo atual e, no caso do Brasil, em particular, são milhões de
brasileiros abaixo da linha de pobreza. No entorno da questão posiciona-se Castel:
Não há nada de “marginal” nessa dinâmica. Assim como o do
pauperismo século XIX estava inserido no coração da dinâmica da
primeira industrialização, também a precarização do trabalho é um
processo central, comandado pelas novas exigências tecnológicaseconômicas da evolução do capitalismo moderno.135

Para o autor, a pobreza é estrutural na sociedade, dizendo-a necessária
ao sistema capitalista. Segundo ele, nesse tipo de sociedade os excluídos são
inseridos por meio do mercado de trabalho, como que confiantes na crença de que a
filiação à sociedade diminui os problemas relacionados à pobreza.
O tema da desigualdade social esteve entre as preocupações dos
sucessivos governantes de todas as esferas de poder no país. Contudo, as
populações em nível de pobreza vinham aumentando, em termos quantitativos, e
vivenciando uma crescente dificuldade de atingir condições financeiras que
permitissem uma independência sustentável das famílias diante do Estado.136
Essa situação de subdesenvolvimento alimenta um círculo vicioso de
baixa escolaridade e empregabilidade, saúde precária, alimentação deficiente que
deve ser entendido “como uma situação estrutural engendrada pelo próprio
capitalismo contemporâneo”.137
No final do século XX, governantes eleitos entre as décadas de 80 e 90,
seja por colégios eleitorais, como o ex-presidente José Sarney (março/1985 a
fevereiro/1990), ou por eleições diretas como Fernando Collor de Mello (março/1990
a dezembro/1992) e a complementação de seu mandato, pelo vice presidente Itamar
Franco (dezembro/1992 a dezembro/1994), praticaram políticas sociais que, de fato,
não reduziram o nível de pobreza no país, conforme estudo realizado pelo Ministério
do Planejamento, Orçamento e Gestão com suporte técnico do Instituto de Pesquisa
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Econômica Aplicada:
[...] a intensidade da pobreza manteve um comportamento de relativa
estabilidade, com apenas duas pequenas contrações, concentradas
nos momentos de implementação dos Planos Cruzado e Real. Esse
comportamento estável, com a percentagem de pobres oscilando
entre 40% e 45% da população, apresenta flutuações associadas,
sobretudo, à instável dinâmica macroeconômica do período. O grau
de pobreza atingiu seus valores máximos durante a recessão do
início dos anos 80, quando a percentagem de pobres em 1983 e
1984 ultrapassou a barreira dos 50%. As maiores quedas resultaram,
como dissemos, dos impactos dos Planos Cruzado e Real, fazendo a
percentagem de pobres cair abaixo dos 30% e 35%,
respectivamente.138

Constata-se que as tentativas sem êxito de planos sociais advêm dos
impasses de ordem política interna, além de inconsistências técnicas na confecção
dos próprios planos. Sob o ponto de vista da distribuição de renda e da questão
social a década de 80 não apresentou avanços, indicando um futuro nada promissor
no que dizia respeito às evoluções sociais.
Outrossim, o complexo arcabouço da proteção dos direitos políticos e
sociais da Constituição Federal de 1988, Capítulo II - Dos Direitos Sociais – artigo 6º
e Capítulo IV – Dos Direitos Políticos – artigo 14º, incorporou-se aos aclames de
movimentos sociais insatisfeitos com a situação social do Brasil, após vinte anos do
regime militar sob censura, supressão dos direitos constitucionais, ausência de
democracia, repressão e perseguições políticas. Fez-se necessária a construção de
projetos inovadores com a participação de todos os atores sociais relevantes para o
resgate da dívida social brasileira que, fruto de uma experiência histórica, geradoura
de consequências em todos os setores ( alimentação, saúde, educação, habitação)
precisa ser extinta para alcançar-se o Estado Democrático de Direito.
Em meados da década de 90, a construção de uma abrangente estrutura
institucional de desenvolvimento social foi considerada uma opção desejada frente à
evidência de que o simples crescimento econômico não havia causado avanços
referentes à inclusão social nas décadas anteriores.
Na mesma época, a institucionalização da globalização que trouxe acesso
à internet, de uma maneira ou de outra, aumentou o nível de informação,
conhecimento e um aprimoramento cultural das pessoas. Certamente, mais
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agilidade nas informações que, ainda melhores, culminam num menor custo e
favorecem o controle dos mercados, num nível global. Sem dúvida, a revolução da
informática tem atuação marcante na globalização financeira e, ao adentrar neste
tema, destaca-se que:
O mundo se torna fluido, graças à informação, mas também ao
dinheiro. Todos os contextos se interrompem e superpõem,
corporificando um contexto global, no qual as fronteiras se tornam
porosas para o dinheiro e para a informação. Além disso, o território
deixa de ter fronteiras rígidas, o que leva ao enfraquecimento e à
mudança de natureza dos Estados Nacionais.139

No entendimento do autor Faria, globalização é um conceito aberto e
multiforme que denota sobreposição do mundial sobre o nacional. Nesse panorama,
a globalização é um conceito relacionado às idéias de “compressão” de tempo e
espaço, de comunicação em tempo real, on line, de dissolução de fronteiras
geográficas, de multiliteralismo político-administrativo e de policentrismo decisório140.
O autor acredita que o Estado vem perdendo autonomia para o
“mercado”. Para ele, a globalização (o seu dinamismo e força) tem como substrato
uma produção sob um regime de competição interna e externa, ao passo de uma
realidade de livre integração dos mercados. São, portanto, situações que excluem a
possibilidade de geração de postos de trabalhos, buscando justificativa nas linhas
programáticas do liberalismo econômico.141
A capacidade produtiva da economia global é enorme. As inovações
trazidas pela alta tecnologia aumentam a produção, conquanto reduzam a
necessidade de mão-de-obra na indústria e na agricultura, culminando em
desemprego e baixos salários. O processo de reestruturação econômica decorrente
do fenômeno globalização acabou por contribuir com a fome no mundo,
empobrecendo grandes parcelas da população. Liszt discorre sobre uma
globalização da pobreza que acontece, simultaneamente, ao progresso tecnológico
nas áreas de engenharia de produção, telecomunicações, computadores e
biotecnologia.142
A globalização trouxe independência em relação ao espaço e à
virtualidade das relações na velocidade dos acontecimentos, não existindo
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condicionante física. É a existência de uma ciência de desenvolvimento tecnológico,
que dá suporte a esta aproximação de distantes. A internet, os meios de transporte e
as diversas formas de comunicação que aproximam todos são produtos da ciência,
construídos e justificados por um modo de vida que é fruto da modernidade.
A globalização tem papel de destaque na pós-modernidade e atingiu seu
apogeu em meados do século XX. Pós-modernidade e globalização estão lado a
lado na linha de fronte contra o intervencionismo do Estado, apontando-se para o
desenvolvimento da sociedade civil, atentas à flexibilidade e à percepção das
mudanças. Enquanto isso, na esfera da racionalidade, dá-se o distanciamento entre
elas, considerando que a globalização, no seu entorno com suas teses neoliberais,
atende a uma racionalidade única, qual seja, a lei do mercado e, o pós-modernismo
refere-se ao seu caráter plural, caracterizando-se pela sua multiplicidade.143
A esse respeito, explica o autor Faria, no plano econômico, quanto maior
é a abertura comercial e financeira, maior a tendência de aumentar as
desigualdades sociais já existentes. No plano institucional, o propósito, o alcance e a
efetividade das instituições político-representativas e dos mecanismos participativos
de decisão tendem a ser suavizados, enfraquecendo os direitos fundamentais. No
aspecto social, o autor aponta a atuação do Estado, limitando-se a implementar
estratégias compensatórias sob a forma de programas “focalizados” de assistência
social direcionados aos setores de extrema pobreza, sem reagir de maneira
sistemática à crescente desintegração de suas respectivas sociedades.144
Também se posiciona Kowarick, destacando as muitas atuações
marcadas por uma boa vontade caracterizada por um espírito assistencial, sempre
às voltas com soluções para problemas emergenciais. Ocorre que, tais iniciativas
terminam por descapacitar os seus alvos para o enfrentamento efetivo das
marginalizações sociais e econômicas, considerando que suas vulnerabilidades não
mais aparecem integrando os processos coletivos de negação de direitos.145
Reis posiciona-se no contexto das práticas paternalistas, de forma
diferente em relação aos autores Leal, Santos, Kowarick e Souza. Alega que país
como o Brasil sofre o impacto de estar exposto ao processo de globalização
responsável por acumular desigualdades, enquanto ainda carrega a herança dos
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séculos de escravidão. Diante disso, dever-se-ia:
(...) ter em mente necessidade de desenvolvimentos de longo prazo
em que, entre outras coisas, o indispensável paternalismo por parte
do Estado viesse ajudar a criar o acesso mais amplo e apropriado
aos recursos materiais e intelectuais (...) Nessa perspectiva “criar
mercado” pode ser lido como criar as condições para que a
competição deixe de ser, para muitos, um jogo fraudulento, ou a
competitividade nacional um sinônimo de exclusão social.146

Para Yazbek, a história das políticas públicas mostra-as compensatórias,
seletivas e focalizadas nos mais excluídos e indigentes. As políticas públicas de
renda mínima terminam por reforçar as figuras do pobre beneficiário, do
desamparado e do necessitado, ressaltando-se uma espécie de posição de
subordinação e de culpabilização dessas pessoas em razão da sua condição de
pobreza. Diante disso, surge o grande desafio que consiste nos esforços para se
romper com essa lógica, superando a histórica visão das políticas sociais
identificadas com o assistencialismo, bem como com o poder desarticulador do
clientelismo.147
Para Castel, políticas sociais como as de RMI (Renda Mínima de
Inserção) e aquelas de formação com o objetivo de facilitação do acesso ao
emprego não provocam tantas controvérsias, já que, a idéia que as envolve é trazer
um “mais” para aqueles que estão no “menos”. Contudo, ele aponta para o risco que
ronda a discriminação positiva que assim, muito facilmente, pode vir a tornar-se
discriminação negativa. Nesse sentido, propõe alguns cuidados importantes, sob
pena de exclusão:
Não chamar de exclusão qualquer disfunção social, mas distinguir
cuidadosamente os processos de exclusão do conjunto dos
componentes que constituem, hoje, a questão social na sua
globalidade. Em segundo lugar, em se tratando de intervir em
populações as mais vulneráveis, esforçar-se para que as medidas de
discriminação positiva, que são sem dúvidas indispensáveis, não se
degradem em status de exceção. (....). Em terceiro, lembrar-se que a
“luta contra a exclusão” é levada também, e, sobretudo, pelo modo
preventivo quer dizer, esforçando-se em intervir, sobretudo em
fatores de desregulação da sociedade salarial, no coração mesmo
dos processos da produção e da distribuição das riquezas sociais.148
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Está em curso uma realidade na qual milhares de pessoas não possuem
condições mínimas de viverem os benefícios da ciência ou da tecnologia, as
vantagens da globalização (desconectados do mundo virtual) e as consequências
benéficas da modernidade. Essa realidade deve ser pensada como uma
exacerbação ou uma consequência deste mesmo período, como de fato é toda a
pós-modernidade. A exclusão não se dá, na pós-modernidade, apenas por sexo,
raça, cor ou religião, mas devido ao acúmulo de riqueza que proporciona a apenas
uma parcela da população condições de acesso aos benefícios proporcionados pela
globalização.
Em qualquer debate sobre a cidadania, sem dúvida, tornara-se
imprescindível considerar a questão da globalização que, entrelaçada ao tecido
social, deixa suas marcas (decisivas) nas relações internas e externas entre os
povos. Além disso, segundo Arnaud, a globalização traz consigo mais transparência
no tocante aos modos de governo e ao controle social, e assim, naquilo que a
democracia é ameaçada e os direitos humanos são desrespeitados, haverá a
percepção disso.149
Paradoxalmente, a liberdade de mercados decorrente da globalização
não permite, de certa forma, a realização de programas benéficos à população nas
hipóteses em que contrariem os interesses dos grandes detentores do capital.
Diante disso, denota-se a divergência entre os interesses do povo (direitos
fundamentais) e a realidade globalizada, com seus aplicativos do capital,
alimentando a concentração de renda e a exclusão social.
Como bem pondera o autor Faria, os princípios básicos e os padrões
morais inerentes aos direitos humanos e aos direitos sociais, como a dignidade, a
igualdade, solidariedade e a inclusão econômica, por exemplo, estão enfraquecendo
frente aos mercados disputados, cujas palavras de ordem são o menor custo de
produção e o menor preço final, ou seja, produtividade e competitividade.150
A globalização provoca mobilidade e descentralização, rompendo
fronteiras nacionais, pondo fim às divisas do interno/externo. Uma empresa global,
operando em escala planetária, absorve de cada lugar o seu melhor resultado, a
exemplo de uma mão de obra barata.151
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Na compreensão de Kowarick, nas sociedades subdesenvolvidas muitas
pessoas sequer tem o mínimo para sobreviver, isso antes mesmo do seu
nascimento em razão da classe social familiar originária. Constata-se, uma ausência
parcial ou total de inclusão socioeconômica, enfatizando-se a fragilização da
cidadania, entendida como perda ou ausência de direitos, bem como precarização
de serviços coletivos. Para o autor, “Trata-se, portanto, de destituição de direitos,
que em última instância pode atingir, segundo Hannah Arendt, a perda do „direito de
ter direitos‟.152
Aqueles que não tem condições de contratar os serviços básicos ou
aqueles que não tem como pagar por serviços já consumidos, ou seja, os “excluídos”
e os inadimplentes no plano econômico, tornam-se “sem-direitos” no plano jurídico,
como se não portassem direitos subjetivos públicos e dessa forma, tanto os direitos
sociais quanto os direitos humanos consagrados são enfraquecidos. 153
Vislumbra-se no país, uma política econômica que articulada às políticas
públicas de natureza neoliberal tem causado impactos diretos na já grave
problemática da exclusão social e educacional. Está-se diante de várias formas de
exclusão, produzidas por diversas fontes. Destaque para aquelas oriundas da crise
do trabalho atual que expande desigualdades sociais, ao passo que institui uma
precária inclusão pela qual muitos sequer existem para o capital. Não se sustenta a
compreensão neoliberal de que a busca do interesse privado termina por beneficiar
a todos.
A globalização faz emergir debates sobre a questão da cidadania.
Passou-se de um Estado Liberal para um Estado Social no qual se tem a cidadania
como status do indivíduo frente ao Estado, e pela qual ele exercerá os seus direitos
políticos, culturais, econômicos e sociais. Contudo, chegou-se a uma realidade
marcada pelos tratados internacionais, tendo-se o indivíduo à conta de sujeição à
proteção internacional, enquanto é afetado pelas consequências da globalização,
um processo no qual os novos paradigmas econômicos, culturais e sociais vão além
das barreiras dos Estados. Nessa linha, Carvalho posiciona-se:
A internacionalização do sistema capitalista, iniciada há séculos, mas
muito acelerada pelos avanços tecnológicos recentes, e a criação de
blocos econômicos e políticos têm causado uma redução do poder
dos Estados e uma mudança das identidades nacionais existentes.
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As várias nações que compunham o antigo império soviético se
transformaram em novos Estados-nação. No caso da Europa
Ocidental, os vários Estados-nação se fundem em um grande Estado
multinacional. A redução do poder do Estado afeta a natureza dos
antigos direitos, sobretudo dos direitos políticos e sociais. Se os
direitos políticos significam participação no governo, uma diminuição
no poder do governo reduz também a relevância do direito de
participar. Por outro lado, a ampliação da competição internacional
coloca pressão sobre o custo da mão-de-obra e sobre as finanças
estatais, o que acaba afetando o emprego e os gastos do governo,
do qual dependem os direitos sociais. Desse modo, as mudanças
recentes têm colocado em pauta o debate sobre o problema da
cidadania, mesmo nos países em que ele parecia estar
razoavelmente resolvido.154

Na mesma esteira, posiciona-se Coelho ao afirmar que a globalização
contribui para o agravamento da crise do Estado social, tendo a soberania estatal
sido colocada em xeque, de maneira que se restringiu o seu poder de subordinação
em relação aos fatores econômicos e sociais nacionais.155
Listz propõe a reorientação da globalização. É preciso superar a
antagonia que envolve o fenômeno, não se indicando a sua detenção ou reversão.
Atribuir-se a ela os maiores males do presente é o mesmo que tê-la como fenômeno
unilateral e negativo, imposto pelo neoliberalismo e violador dos direitos humanos.
Segundo o autor, é preciso perceber os propósitos subjetivos das empresas e
governos que a impulsionam e mais ainda, atentar-se para os aspectos mais
profundos do fenômeno, tais como a democratização e universalização dos direitos
humanos, a solidariedade internacional dos movimentos sociais, uma maior
cooperação mundial, dentre outros.156
Arnaud posiciona-se no sentido de ter a globalização como algo inelutável
e no que se termina por encontrar as suas vantagens. Assente que cada um dos que
se dobram a essa “concorrência selvagem e impiedosa” pode tirar o seu quinhão de
benefício. A partir disso, propõe um melhor conhecimento do fenômeno, o que pode
possibilitar uma análise crítica mais engajada que vislumbre as coisas sob outra
perspectiva, e, além disso, impulsione as pessoas para atitudes construtivas.157
Embora o modelo econômico neoliberal sustente a tese da liberalização do
mercado que busca o bem estar coletivo, não restam dúvidas sobre a realidade do
crescimento da pobreza nos países periféricos. Percebe-se que alguns países e
154

CARVALHO, José Murilo. op. cit., 13.
COELHO, Helena Beatriz Cesarino Mendes. op. cit., p. 89.
156
VIEIRA, Liszt. op. cit., p.103 e 104.
157
ARNAUD, André-Jean. op. cit., introdução.
155

71
poucos grupos sociais acumulam riquezas com o processo da globalização,
enquanto o projeto social não se traduz na prioridade da política econômica. A partir
dessa constatação, no contexto do crescimento da pobreza é preciso levar-se em
conta as particularidades de cada país, no processo de modernização, dentre elas, o
nível de renda, riqueza, classe social, países desenvolvidos, países em
desenvolvimento e os subdesenvolvidos.
Não há que se contestar que o mundo ocidental, com sua forma de
produção, criou e materializou artefatos que contribuíram para o conforto da vida
humana nas grandes cidades. Mas também, certo é que foram criados bolsões de
extrema pobreza, nos quais as pessoas (sobre) vivem sem o necessário acesso aos
bens essenciais que lhes possibilitariam romper a sua condição de miséria.158 A
globalização acentuou as disparidades regionais e familiares fazendo emergir,
principalmente nos países em desenvolvimento, a necessidade de respostas a essas
questões. Nesse sentido, os programas de transferência direta de renda tornaram-se
mais um mecanismo para realização de uma equalização federativa.
O cenário neoliberal é caracterizado pela sobressalência da visão econômica
em relação à social, no qual há grande parcela de excluídos, quer em sociedades
desenvolvidas ou naquelas em desenvolvimento. Está-se diante de uma realidade
que estimula uma reflexão sobre os obstáculos à concretização da cidadania. Na
compreensão do autor, os Estados e seus governos ainda são os únicos agentes,
em muitos casos, capazes de proteger a sociedade contra esses aspectos negativos
que decorrem da nova economia global, inobstante os muitos defeitos que lhe são
atribuídos.159
Carvalho atribui aos direitos sociais, nas sociedades organizadas
politicamente, a função de permitir a redução dos excessos de desigualdades que
decorrem do capitalismo, ao passo que garantam um mínimo de bem-estar aos
indivíduos.160
Entre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil
definidos pela Constituição de 1988, alhures referidos, está o de promover o bem de
todos. Os programas de transferências condicionadas de renda (TCR) que,
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consistem na transferência direta de dinheiro às famílias ou aos indivíduos pobres,
mediante certos compromissos, geralmente aqueles que implicam um investimento
no capital humano como a frequência regular de seus filhos à escola ou a centros de
saúde, é uma possibilidade de minorar as consequências das desigualdades sociais
que assolam o Brasil, fazendo a pobreza alastrar-se por seu território.
A República Federativa do Brasil garante constitucionalmente aos seus
cidadãos o mínimo para subsistência. Diante disso, é indispensável que os poderes
públicos assegurem o efetivo acesso dos indivíduos e de suas famílias ao mínimo
existencial, que livre essas pessoas da fome, atenuando as mazelas sociais. Extraise dessa realidade a necessidade de mecanismos de transferência de renda que
possibilitem, ao menos, o acesso ao mínimo de consumo diário de alimentos, sem
esquecer-se que tais políticas de transferência deveriam, na verdade, abranger mais
que o suficiente para a sobrevivência física, e, portanto, prover renda suficiente para
uma vida digna com a adequada alimentação e demais elementos que devem
compor a vida de qualquer cidadão. A efetividade do mínimo existencial tem uma
importância ímpar em sua dimensão prestacional que, por meio das políticas
públicas de distribuição de renda e serviços, promovem a justiça social e, por
conseguinte, a dignidade humana.
Conforme entendimento de Sonia Rocha, é preciso ultrapassar o plano
das necessidades básicas (alimentação), incorporando um plexo mais amplo das
necessidades humanas, abrangendo direitos como, educação, saneamento e
habitação, dentre outros.161
A Teoria do Mínimo Existencial surgira no compasso do princípio da
reserva do possível e atribui aos direitos sociais um caráter subsidiário em relação
aos direitos civis e políticos. O Estado deve ter as condições mínimas como alvos
prioritários de seu orçamento. Ultrapassado o atingimento dessas condições
mínimas de dignidade, abrir-se-á espaço para discussão relativa aos recursos
remanescentes do orçamento com a decisão sobre em quais projetos investir-se.
Sob a sua vertente positiva, o direito ao mínimo existencial consiste em
recursos,

bens

e

serviços

dispostos,

gratuitamente,

aos

desfavorecidos

economicamente. Destaca-se que tais despesas são cobertas com a arrecadação de
impostos, tributos de natureza não contraprestacional. O ponto crucial dessa
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temática refere-se à definição da quantificação, conquanto esbarre-se na
problemática de mensurar-se a qualidade de vida, considerando-se que os fatores
históricos, políticos, éticos e morais também devem ser levados em conta quando se
trata de garantir direitos e qualidade de vida humanos. Além disso, a concepção de
mínimo existencial tem no seu entorno, necessariamente, o avanço econômico e
social da sociedade em questão.
Não há que se discutir a necessidade do homem, no que se refere às
mínimas condições de sobrevivência, como condicionante para que possa melhor
usufruir de seu direito à liberdade. Dessa forma:
Sem o mínimo necessário a existência, cessa a possibilidade de
sobrevivência do homem, desaparecem as condições iniciais de
liberdade. A dignidade humana e as condições materiais da
existência não podem retroceder aquém de um mínimo, do qual nem
os prisioneiros, os doentes mentais e os indigentes podem ser
privados.162

Em linhas gerais, Alexy defende o mínimo existencial, o qual denomina
também de “direitos mínimos” ou pequenos “direitos sociais”. Conclui o autor, “[...] o
programa minimalista tem como objetivo garantir ao indivíduo o domínio de um
espaço vital de um status social mínimos”.163
Os programas de transferência de renda situam-se no campo da política
de assistência social, no escopo do que se identifica como as políticas de garantia e
segurança de renda. Essas políticas devem ser de grande cobertura, de qualidade e
que não estigmatizam os seus beneficiários.
No governo Fernando Henrique Cardoso (1995 – 2002), os programas de
renda mínima no Brasil estruturavam-se em 12 programas, quais sejam, Bolsa
Alimentação, Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, Bolsa Escola, Auxílio Gás,
Brasil Jovem, Abono Salarial, Bolsa Qualificação, Seguro Desemprego, Seguro
Garantia Safra, Aposentadorias e pensões Rurais, Benefício de Prestação
Continuada e Renda Mínima Vitalícia.
No Governo Luis Inácio Lula da Silva, a partir de 2003, outros programas
foram incorporados aos doze mencionados, a saber: Programa de Fortalecimento da
Agricultura Familiar (PRONAF), a merenda escolar e o Programa Fome Zero.
Os programas de transferência de renda são alternativas imediatistas de
governo para amenizar situações de grupos ou indivíduos da sociedade que se
162
163

MELLO, Celso de Albuquerque [et al].op. cit., p. 266.
ALEXY, Robert. op. cit., p. 502.

74
encontram em condições de extrema necessidade, seja por motivos de ausência
absoluta de empregos ou de pessoas capacitadas, realidade do Bolsa Família, seja
para inibir o trabalho infantil, viabilizando o ensino formal de crianças em idade
escolar - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), ou assegurando a
sobrevivência de agricultores cujas terras são atingidas frequentemente por
calamidades da natureza, como o Garantia Safra, ou ainda, repassando renda que
garanta a sobrevivência de idosos e pessoas portadoras de deficiências, que é caso
do Benefício de Prestação Continuada.
O PETI é destinado a famílias com renda per capita inferior a R$140,00,
bem como aquelas com renda per capita superior a R$140,00, mas que possuam
crianças em trabalho infantil. Com relação às primeiras famílias, o programa paga
mensalmente a quantia de R$22,00 por beneficiário, limitado ao máximo de três e
também paga R$33,00 por jovem entre 16 e 17 anos de idade da mesma família,
limitado a dois jovens, desde que os referidos jovens comprovem frequência escolar.
Caso a renda per capita seja de até R$70,00, além dos valores citados, a família
recebe mais R$68,00 mensalmente. No caso das famílias com renda per capita
superior a R$140,00, o programa paga renda equivalente a R$25,00 por criança ou
adolescente retirado da situação de trabalho, nos casos de áreas rurais e municípios
com até 250.000 habitantes, e de R$40,00 por criança, para os demais municípios.
O objetivo é fazer com que as referidas crianças estejam estudando regularmente e
frequentando atividades sócio-educativas.164
O Programa Garantia Safra, vinculado ao Ministério de Desenvolvimento
Agrário, viabiliza-se por meio do Fundo Garantia Safra (Caixa Econômica Federal),
formado pelas contribuições (desde 2003) dos próprios agricultores, que tenham
aderido ao Programa e que serão seus próprios beneficiários. Esses agricultores
devem ser das regiões N, NE ou dos Estados de MG e ES, cultivando um máximo
de dez hectares de algodão, arroz, feijão, mandioca ou milho e precisam estar
participando de cursos de capacitação para lidar com o semi-árido. Em caso de
emergência decorrente da força da natureza, o programa assegura aos mesmos
agricultores familiares, que tenham renda familiar máxima de um salário mínimo e
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meio, renda emergencial de R$600,00 ao ano, por família.165
O Benefício de Prestação Continuada (BPC), instituído pela Lei 8.742 de
1993, de natureza não-contributiva, também é um mecanismo de distribuição direta
de renda, direcionado a idosos e deficientes, ambos membros de famílias com renda
per capita inferior a 25% do Salário Mínimo. No caso dos idosos, é necessário pelo
menos 65 anos de idade e não estar recebendo qualquer outro benefício
previdenciário. No caso dos deficientes é necessário que o INSS ateste que a
referida incapacidade os impossibilita de trabalhar.166
Com a estabilização proposta pelo Plano Real em 1994, pode-se dizer
que o conjunto de instrumentos e políticas econômicas de que é dotado o Estado
passou a ter como um de seus objetivos principais a estabilização dos gastos
públicos com efeitos importantes sobre a inserção da economia brasileira no
mercado global. Ocorreram mudanças nos níveis de atividade econômica e de renda
no Brasil que enfatizava, especialmente, a redução do déficit público por intermédio
da diminuição do papel do Estado e o consequente estímulo a uma maior
participação do mercado e das organizações da sociedade na provisão de bens e
serviços sociais. Note-se que:
(...) O plano de estabilização afetou de forma positiva e mais
acentuada os rendimentos menores. (...). Assim, o declínio da
pobreza, importante por si mesma, foi resultado de uma combinação
favorável de fatores, já que o objetivo da política governamental
esteve centrado na estabilização de preços.167

As inovações na agenda do governo Fernando Henrique Cardoso (FHC)
para as políticas sociais procuraram responder às falhas na alocação dos gastos
sociais para atender às necessidades dos grupos mais pobres e vulneráveis da
população. As iniciativas surgidas nesse contexto foram resultado do esforço em
tornar precisa a população-alvo para a intervenção governamental e definir
estratégias claras de acesso aos benefícios dos programas de proteção social.
Algumas políticas foram implementadas objetivando a melhoria da renda e da
qualidade de vida da população mais pobre, tais como, o já citado PETI, Agente
Jovem, Sentinela, Bolsa Escola, Bolsa Alimentação e Auxílio Gás.
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Importante observar-se que, assim como notar-se-á no caso do Programa
Bolsa Família, tanto o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) quanto o
Garantia Safra provocam um aprimoramento escolar ou profissional do indivíduo e
de suas famílias. Salvo raras exceções, como o Benefício de Prestação Continuada
(BPC), qualquer que seja o Programa de transferência de renda o objetivo final é
desenvolver o indivíduo e suas famílias, trazendo sua independência financeira
sustentável e satisfatória qualidade de vida com educação e saúde.
A erradicação da extrema pobreza e da marginalização e a redução das
desigualdades sociais e regionais são objetivos fundamentais da República
Federativa do Brasil e, nessa condição, o texto constitucional impõe que esse
compromisso deve ser atingido por meio da conjugação de esforços entre os três
níveis de governo, ao prever que o combate às causas da pobreza e aos fatores de
marginalização e a promoção da integração social dos setores desfavorecidos é
competência comum da União, Estados, Distrito Federal e municípios.
A capacidade de gestão de um programa implica dominar aspectos
referentes à coordenação e à cooperação entre vários atores, aos recursos
disponíveis, à estrutura social e ao grau de institucionalização.
Atente-se à Lei 10.835, de 08 de fevereiro de 2004 que institui renda
básica de cidadania, cujo projeto, de autoria do Senador Eduardo Suplicy, foi
apresentado em 1991, citado no item 3. A lei prevê uma renda para atender aos
gastos com alimentação, educação e saúde de cada pessoa residente no país,
incluindo os estrangeiros que moram no Brasil há mais de cinco anos,
independentemente da situação financeira, de estado de necessidade ou mesmo
comprovação de trabalho, observando-se para o valor do benefício, o grau de
desenvolvimento do país e as possibilidades orçamentárias.
A renda básica de cidadania tem como diretriz o atendimento de todos os
cidadãos do país. A condição de pessoa deve ser o único requisito para a
titularidade de direitos e, portanto, o direito a essa renda será incondicional e
individual. Mas, a referida Lei para implementação, depende de regulamentação por
parte do Poder Executivo, especialmente no que se refere ao valor do benefício. No
início do governo Lula, sinalizou-se a intenção de transformarem-se os programas
de transferência de renda, associados à condicionalidades, em programas de
garantia de renda básica de cidadania, e assim, incondicionais. Dessa forma, teriam
como forte característica a universalidade, ou seja, o pagamento para todos os

77
membros de uma comunidade política. No tópico 3.2.3 Bolsa Família: focalização x
universalização, o tema será melhor tratado.
Sugere-se que as ações de transferência de renda concorram para a
redução da diferença de acesso a determinado patamar de bem estar, criando-se a
possibilidade de uma vida em sociedade menos desigual, com o princípio da
distribuição de riqueza e, portanto, combatendo-se à pobreza.
No contexto de distribuição de renda não se pode olvidar da importância
da garantia de renda, sem, contudo deixar de considerar também o papel do
trabalho, do emprego formal, sobretudo, considerando-se o fato de ser ele, talvez, o
promotor principal da divisão de renda e de inclusão social. Segundo Castel, o
trabalho continua sendo uma referência, além de econômica, psicológica, cultural e
simbolicamente dominante. É o que provam as reações daqueles que não o têm.168
Acredita-se que a transferência de renda, por si só, não é suficiente para
a redução das desigualdades e da pobreza, mas, por certo, deve compor uma
estratégia mais ampla de desenvolvimento econômico e social.

3.1

Bolsa Escola

O Programa Bolsa Escola, implementado em 1995, em Brasília, pelo
então Governador do Distrito Federal Cristovam Buarque, configurou-se na primeira
experiência brasileira em matéria de programa de renda mínima. Sob a forma de
política educacional, buscava além de garantir uma renda mínima às famílias
consideradas excluídas, também, garantir o acesso e permanência das crianças e
dos adolescentes nas escolas públicas.
O programa contou com o apoio e a atenção das imprensas nacional e
internacional. Nesse sentido, o destaque que lhe foi dado pela Revista Time, em
novembro de 1995, dedicando-lhe uma matéria de capa. Em 1996, o Programa
recebeu o prêmio “criança e paz”, instituído pelo Fundo das Nações Unidas para a
infância (UNICEF), em homenagem às instituições e às personalidades que se
destacaram na defesa dos direitos da criança e do adolescente.169
Compensando-se financeiramente as famílias pobres e, em contrapartida,
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exigindo-lhes a ida de seus filhos à escola, estar-se-ia abrindo possibilidades de
romper-se o ciclo de pobreza do qual fazem parte. Nesses termos, tinha-se a família
como unidade beneficiária dos Programas de Transferência de Renda e articulavase essa transferência monetária a uma política de educação. Estava-se diante de
uma associação de política compensatória com uma política estruturante, educação.
Nos anos de 1995 a 1999, diversos estados e municípios brasileiros
implementaram o Bolsa Escola, tais como, Amapá, Mato Grosso do Sul, Alagoas,
Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, Acre, Recife e João Pessoa. Em cada lugar, o
programa foi adquirindo suas próprias características, enquanto acentuavam suas
diferenças com relação ao programa original. Mas, em todos os lugares o programa
guardava o eixo central do Bolsa-Escola, qual seja, o acesso à educação
fundamental, como estratégia do plano maior de combate à evasão escolar e à
exclusão social.
O Programa de Renda Mínima vinculada à educação - Bolsa Escola já
estava difundido no país, contudo o mesmo ainda não estivesse consolidado
nacionalmente. O Bolsa Escola foi implementado como política nacional apenas em
março de 2001, por meio da lei n. 10.219, de 11 de abril, com a gerência do
Ministério da Educação e Cultura – MEC – com o nobre objetivo de criar
oportunidades para as camadas mais pobres da população

saírem do círculo

vicioso de pobreza em que viviam, rompendo-o em definitivo. A iniciativa foi
resultado de experiências bem sucedidas em diferentes municípios do país e trazia a
transferência de renda como meio de incentivar a cultura da educação no país, com
o incentivo da matrícula e permanência das crianças na escola.
No contexto atual de investimentos para o desenvolvimento dos países
com altas taxas de desigualdade social, os programas de transferência de renda
assumem papel de destaque e, nessa ordem, o Estado passa a desempenhar papel
chave, com o apoio dos organismos internacionais.
A implementação do programa em questão foi resultado de parcerias com
alguns órgãos internacionais, a saber, o Fundo das Nações Unidas para a Infância
(UNICEF), a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura (UNESCO), o Banco Mundial (BM) e o Banco Interamericano para
Reconstrução Desenvolvimento (BIRD), bem como com alguns organismos
vinculados ao poder público e à sociedade civil.
O acompanhamento e supervisão do programa eram de responsabilidade
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do Conselho de Controle Social, criado para esse fim, com a exigência de que, pelo
menos 50% dos seus integrantes fossem representantes da sociedade não
vinculados à administração municipal.
O alvo do programa eram as crianças de famílias pobres que, tendo
abandonado as salas de aula perpetuariam a mesma escolaridade (baixa) dos seus
pais e, por isso mesmo, o futuro lhes reservaria, no máximo, as mesmas condições
de mercado disponíveis as suas famílias. Diante dessa realidade, a idéia era elevarse o grau de escolaridade dessas crianças no intuito de proporcionar-lhes mais
oportunidades. O programa Bolsa- Escola propunha-se a repassar um recurso
mensal para essas famílias, desde que os seus filhos, em idade escolar, estivessem
frequentando, ao menos, 90% dos dias letivos.170
A partir desse programa, a questão do combate à exclusão tomou outro
rumo, sobretudo, ao pensar-se que rompia com a histórica tradição do paternalismo
e do populismo característicos das políticas públicas no Brasil.171
A educação, sem dúvida, é um dos fatores que contribuem, e muito, para
a progressão social do homem. A partir dessa concepção, ela é vista, cada vez mais,
como solução para os diferentes males que atingem a população brasileira. Essa
compreensão é percebida, inclusive, nos planos estratégicos do desenvolvimento
social do governo.
A educação é capaz de instrumentalizar o indivíduo para que ele possa,
por si próprio ou por intermédio do Estado, viabilizar uma vida com qualidade e
dignidade. Por meio da educação, o cidadão pode tornar-se mais consciente de
seus direitos, e, por conseguinte, saber como exigi-los do Estado, ou como alcançálos por seus próprios meios. Estar na escola significa, de forma imediata, acesso a
um direito social da educação e pode significar, em médio e longo prazo, ganhos
nos direitos políticos e civis.
Percebe-se a preemente necessidade de melhoria das escolas, tornandoas capazes para o trato com as crianças que integram as mais diversas famílias,
considerando assim, a sua possível origem de territórios de exclusão. Em paralelo, a
sociedade clama por garantias de uma vida digna e as políticas públicas de trabalho
e de renda são convocadas para o atingimento desse intento. Afinal, sabe-se que o
170

AGUIAR, Marcelo; ARAÚJO, Carlos Henrique. Bolsa Escola. Educação para enfrentar a
pobreza.
Brasília
UNESCO,
2002.
Disponível
em
<http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001297/129723m.pdf.>. Acesso em 11mar. 2011, p. 35.
171
Ibid., p.37.

80
problema de uma infância de exclusão não será solucionado, tão somente,
colocando-se a criança em sala de aula, ou, em outros casos, abrigos.
Certamente, retirar as crianças das ruas e erradicar o trabalho infantil são
passos sobremaneira importantes. Mas, pouco resolverá inseri-las em programas
sociais e educacionais sem estruturas de qualidade, pensadas numa conjuntura de
desenvolvimento social. Fato é a necessidade de mobilização com foco no
desenvolvimento de qualidade educacional.

3.2

Fome Zero

Em janeiro de 2003, Luiz Inácio Lula da Silva, Lula, assumiu o poder
presidencial no Brasil. Apesar dos efeitos causados pelas privatizações, a exemplo,
da diminuição dos empregos existentes e pela intensificação da abertura da
economia de governos anteriores, defendeu a continuidade dos avanços
econômicos conquistados pelo governo anterior, mantendo e ampliando as bases
essenciais do arranjo implementado pelo governo Fernando Henrique Cardoso, mas
reconheceu o momento de priorização ou, pelo menos, de intensificação de projetos
de inclusão social como o Fome Zero que, posteriormente, seria substituído pelo
Programa Bolsa Família.
A partir desse momento, combater a pobreza na sua face mais cruel, a
fome, passa a ser prioridade nacional. A questão da segurança alimentar é
resgatada na esfera da agenda pública e também na área acadêmica do Brasil.
Nesse cenário, no rol de propostas de combate à fome lançadas pelo governo
federal foi criado o Ministério Extraordinário da Segurança Alimentar (MESA).
O Programa Fome Zero, instituído em 2003 tinha como desafio assegurar
o direito à alimentação adequada àquelas pessoas com dificuldades de acesso aos
alimentos, acabar com a fome, combatendo-se a pobreza e a exclusão.
O Fome Zero, quando da sua implantação, surpreendeu, segundo
Ferreira, pelo fato de ter sido percebido como benéfico não só por aqueles que
estavam em situação de fome, que o viam como um “enfim vão-cuidar-de-mim” mas
também por quem não estava nessa situação e via no projeto uma possibilidade de
exercício da cidadania.172
De acordo com o Projeto Fome Zero, o Direito à alimentação começa pela
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luta contra fome, ou seja, pela garantia a todos os cidadãos do direito ao acesso
diário a alimentos em quantidade e qualidade suficiente para atender às
necessidades nutricionais básicas essenciais à manutenção da saúde, mas, frise-se
alimentação não representa somente ração básica nutricionalmente balanceada. O
Direito à alimentação passa pelo direito de acesso aos recursos e aos meios para
produzir ou adquirir alimentos seguros e saudáveis, que possibilitem uma
alimentação com os hábitos e práticas alimentares de sua cultura.
Atenta-se para a interpretação de Ferreira no tocante à vontade política
extraída da expressão “fome zero”. Para a autora essa vontade estaria relacionada,
por certo, à distribuição, mas, além disso, também abrangeria à questão da
eliminação, da erradicação da fome. No contexto, a palavra “fome” estaria ligada ao
fazer social da distribuição e “zero” referindo-se a um fazer de eliminação da fome.
Diante dessa interpretação, considerando-se o objetivo do programa de eliminar os
famintos brasileiros, o seu termo fome estaria carregado de sentido negativo, e
assim, sendo necessária uma ação de distribuição para chegar-se no não-maisesfomeado.173
No entanto, este direito social deve ser garantido pelos governantes e
pela sociedade civil. Por isso é que este projeto se caracteriza por uma política
nacional integrada, ou seja, uma proposta que exige a mobilização de todos,
incluindo os governos nos três níveis – federal, estadual e municipal – e sociedade
civil (ONGS, associações e empresas).
O Fome Zero traz de volta o debate sobre políticas universais,
expressando atuação conjunta do governo e da sociedade na conquista e
desenvolvimento da cidadania.
Conforme outrora referido, o programa, inicialmente, estava vinculado ao
Ministério Extraordinário da Segurança Alimentar (MESA), que foi extinto na reforma
ministerial de 2004. As diretrizes do programa primavam pela transversalidade e
intersetorialidade das ações estatais nas três esferas de governo associado ao
desenvolvimento de ações conjuntas entre o Estado e a sociedade, com o intuito de
superar desigualdades econômicas, sociais, de gênero e raça, por meio da
articulação entre orçamento e gestão de medidas emergenciais com políticas
estruturais.174
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Concorrência

institucional,

que

dificulta

ou

mesmo

inviabiliza

a

coordenação de ações de caráter intersetorial para o combate à pobreza;
participação de uma mesma família em dois ou três programas, enquanto outras
famílias, em condições iguais ou não, não são atendidas e valor da transferência
muito baixo são apontadas como características da política de transferência de
renda no Brasil.175
O fato é que o Governo Federal destinava parcela significativa de
recursos para programas sociais, contudo apenas parte desses recursos chegava ao
público alvo por razões de fraude e mesmo pelos obstáculos gerados pelo longo
caminho que percorria até chegar aos beneficiários.
É preciso considerar que a fome, bem como, a desnutrição e, até a má
alimentação, apresentam variados fatores determinantes, como culturais, históricos,
e, sobretudo, os econômicos e políticos cujo processo de erradicação encontra
inúmeros obstáculos.
O Programa Fome Zero intentava o enfrentamento das causas da fome.
Esse objetivo logo esbarrava na questão da quantificação dos famintos do país.
Então um método específico fora elaborado pelos autores do projeto para mensurar
a população vulnerável à fome que, era o seu público alvo. Esse método tinha como
base os dados de renda total declarada na Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílio (PNAD) de 1999.
Diante dessa realidade, o programa trazia, originalmente, uma proposta
que envolvia, de forma simultânea, medidas para a ampliação da demanda dos
alimentos e para a queda dos seus preços e, ainda, de maneira imediata, programas
emergenciais para alcançar a população excluída do mercado.
O grande problema da fome no Brasil carecia de um enfrentamento por
meio do desenvolvimento econômico do país cujo crescimento passasse pela
questão da distribuição de renda e, ao mesmo tempo, gerando empregos,
melhorando os salários e aumento do poder aquisitivo do salário mínimo, ou seja,
tinha-se a recuperação do mercado como meta.
Num tempo em que o absolutismo dos mercados havia ocupado
praticamente todas as prerrogativas do destino humano, o Brasil decidiu que não
175
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bastava trocar a perversidade da exclusão pelo círculo vicioso da dependência
assistencial. Era necessário regenerar a alavanca do desenvolvimento e fazer da
justiça social o principal motor do crescimento sustentável. A partir do Fome Zero,
com a mobilização da sociedade civil, foi conferida a legitimidade necessária para
recolocar a segurança nacional alimentar no topo da agenda do Estado.176
A conjugação entre as denominadas políticas públicas estruturais, ou
seja, as políticas de redistribuição de renda, de geração de empregos, entre outras,
e as ações de caráter emergencial era o eixo central do Projeto.177
A estrutura do (MESA), extinto em 2004, foi incorporada ao novo
Ministério de Desenvolvimento Social de Combate à Fome (MDS). Além disso, as
estruturas e as políticas do Ministério da Assistência Social e da Secretaria
Executiva do Bolsa Família foram integradas ao MDS. A partir de então, a área de
segurança alimentar ficou sob a responsabilidade da Secretaria de Segurança
Alimentar e Nutricional (SESAN), suplantando-se a estrutura original do Fome Zero.
Como consequência, houve a desarticulação e a fragmentação das ações.
Revela-se o chamado programa de transferência de renda condicionada –
Bolsa Família, a ser analisado no próximo tópico.

3.3

Bolsa Família: uma política social de acesso aos direitos sociais
O Programa Bolsa Família, criado em outubro de 2003, pelo então

Presidente Lula, por meio da Medida Provisória (MP) nº 132 e confirmado pela Lei
Federal nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004178, regulamentado pelo Decreto nº
5.209 de 17/09/04 e alterado pelo decreto n° 6.157 de 16/07/2007, surgiu do
processo de unificação dos Programas Nacional de Renda Mínima vinculado à
saúde – Bolsa Alimentação, associado à educação – Bolsa Escola, acesso à
alimentação – Cartão Alimentação e o Auxílio Gás. Em 2005, foram incluídos
também o PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) e o agente jovem. O
discurso justificador do governo federal para a unificação de tais programas foi o de
evitar a fragmentação dessas políticas sociais e de construir uma política de
176
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transferência de renda com participação direta e com divisão de responsabilidades
entre União, Estados e Municípios.
Os

princípios

descentralização

que

regem

o

político-administrativa,

Programa
o

controle

Bolsa

Família

são

a

e

a

democrático

intersetorialidade, por meio do compartilhamento de responsabilidades.
Sem desconsiderar a importância das conquistas obtidas pelos programas
de transferência de renda na década de 1990, como alternativas para o combate à
fome e à pobreza no país, tais ações terminavam por beneficiar apenas algumas
famílias, enquanto outras, em iguais condições de extrema pobreza, não eram
alcançadas por quaisquer benefícios. Some-se a isso, o frágil controle social. Foi o
que aconteceu com o Bolsa Escola e o Bolsa-Alimentação. Os programas de
transferência, operados de forma dispersa por diferentes ministérios, restavam
caracterizados por uma sobreposição de custos operacionais e ainda, de público
alvo, além de resultar numa espécie de competição intergovernamental.
Na expectativa de superar os obstáculos acima referidos, dentre outros, o
Programa Bolsa Família, que traduz na transferência de renda às famílias pobres e
extremamente

pobres,

foi

resultado

da

unificação

referida

acima

que,

estrategicamente, teve como foco a unidade familiar e não mais os seus membros
separadamente considerados.179 Com isso, a liberação dos recursos tornou-se mais
rápida, com um melhor sistema de controle, a partir da interação entre os Governos
Federal, Estadual e Municipal.
Embora a estratégia de programas de transferência de renda tenha sido
pensada e considerada por vários políticos e governantes como Eduardo Suplicy,
Cristovam Buarque e Antonio Palocci, o Bolsa Família, propriamente dito, foi
instituído pela Lei 10.836/04, vinculado e subordinado diretamente ao Gabinete da
Presidência da República. Em janeiro de 2004, migrou para o recém-criado
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), que passou a fazer
a gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único dos Programas Sociais
por meio da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (SENARC).
O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) foi
criado em 23 de janeiro de 2004, pela Medida Provisória nº 163, Convertida na Lei
nº 10.869, de 2004, que alterou a Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, que dispõe
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sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios. Houve a
unificação de três pastas da área social – o Ministério da Assistência Social (MAS), o
Gabinete Extraordinário do Ministro de Segurança Alimentar e Combate à Fome
(Mesa), e a Secretaria-Executiva do Programa Bolsa Família180. Com essa
reestruturação, o MDS passou a administrar todos os programas sociais das antigas
estruturas, articulando-os numa política integrada de proteção social.
Promover a inclusão social e a emancipação das famílias, erradicando a
fome e a miséria no Brasil por meio de políticas públicas de proteção e promoção
social consistem na missão do MDS. Diante disso, a sua atuação está centrada na
articulação e execução das políticas sociais do Governo Federal que sejam a
expressão do enquadramento dos problemas da fome e da exclusão social, tidas
assim, como questões prioritárias na agenda nacional.
A

gestão

e operacionalização

desses programas dependem

da

coordenação entre os níveis federal, estadual e municipal, além dos setores da
esfera de governo a qual esteja diretamente ligada a política. Ainda, considerando a
complexidade das demandas sociais, conjugada ao fator da implementação
descentralizada dos programas do MDS, faz-se mister uma articulação ou integração
no nível da família, da comunidade e do território.
Ao demandar integração e articulação entre ações e serviços de diferentes
esferas (e áreas) do governo, ainda que não se considere a dimensão do programa,
são

apresentados

desafios

complexos

de

coordenação

intersetorial

e

intragovernamental e ainda, entre as esferas de governo.
No tocante ao compartilhamento de responsabilidades entre as esferas de
governo, atribui-se a sua importância, em especial, ao fato de que, embora a
Constituição da República defina o combate à pobreza e à desigualdade como
objetivos da Federação, não prevê o direito à renda como direito constitucional. Além
disso, tem-se o Bolsa Família como uma criação de lei ordinária e, portanto, culminase em ausência de um poder para se definir as responsabilidades dos estados e
municípios. A implementação desse programa passou a depender de processos de
negociação e coordenação entre os entes federativos e por isso, foi necessária a
construção de voluntários mecanismos de adesão e pactuação.
Políticas de segurança alimentar e nutricional, de assistência social e de
Estrutura – Organograma. Disponível em: <http//:www.mds.gov.br/institucional/o-ministerio/copy
_of_estrutura/>. Acesso em: 14 nov. 2009.
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renda de cidadania estão a cargo da organização institucional do MDS, divididas em
secretarias finalísticas, quais sejam, a Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional (SESAN), a Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS) e a
Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (SENARC). Ainda, a Secretaria de
Articulação Institucional e Parcerias (SAIP) e a Secretaria de Avaliação e Gestão de
Informação (SAGI), para o desenvolvimento de atividades-meio.
A SENARC teve sua estrutura e competências estabelecidas no artigo 7º,
do Anexo I, do Decreto nº 5.074, de 11 de maio de 2004, sendo composta por três
departamentos - Departamento de Operação, Departamento de Gestão dos
Programas de Transferência de Renda e de Cadastro Único.181
São atribuições da SENARC a elaboração das normas e regulamentos
do PBF, a gestão do Cadúnico, a fiscalização da gestão local do PBF, ao passo da
promoção de melhorias, fomentando a utilização do Sistema de Gestão de
Benefícios (SIBEC – sistema on line) por parte desses gestores municipais, dos
coordenadores estaduais e membros das instâncias de controle social e integrantes
da Rede Pública de Fiscalização do PBF, com vistas à eficiência, eficácia e
transparência nas ações de gestão de benefícios. Cabe-lhe promover a expansão de
boas práticas entre os gestores municipais, divulgando-as nacionalmente, bem como
outras atividades relacionadas com a gestão e controle do programa e seus
benefícios.182
Ressalta-se o substancial processo de mudança pelo qual passou o
Programa, na sua segunda fase, entre 2005 e 2006, no que tange a sua gestão,
resultando em uma maior regulamentação e aperfeiçoamento da mesma. Houve
uma intensa normatização envolta a uma gestão descentralizada do programa.
A partir dessas mudanças, criaram-se as condições de gestão interna da
base de dados, o Cadastro Único. Uma rede pública de fiscalização e controle social
foi institucionalizada, ao passo que as condicionalidades foram destacadas. Na
esfera das condicionalidades de educação e de saúde houve as suas
normatizações, enquanto se sistematizou o acompanhamento das mesmas em
181
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parcerias com os Ministérios da Educação e da Saúde e com os Estados e
Municípios. Ademais, continuava-se expandido a cobertura do Programa.
A Rede Pública de Fiscalização do PBF foi criada em janeiro de 2005,
sendo composta pelos Ministérios Públicos Federal e Estaduais, pela ControladoriaGeral da União (CGU) e pelo Tribunal de Contas da União (TCU). A integração do
trabalho dessas instituições, somada à atuação do MDS, rumam ao fortalecimento
do monitoramento e do controle das ações voltadas à execução do programa. Essa
conjugação de forças não se traduz em interferências na autonomia, bem como na
competência dessas instituições.
O Cadastro Único é o instrumento de identificação e caracterização sócioeconômica das famílias brasileiras de baixa renda, a ser obrigatoriamente utilizado
para seleção de beneficiários e integração de programas sociais do governo federal
voltados ao atendimento desse público (Art.2°, Decreto 6135/07).
Conforme Weisssheimer, ao final de 2009, o Cadastro Único registrava 19
milhões de famílias, o que significava 71 milhões de pessoas aproximadamente,
incluindo 31.000 famílias de quilombolas e 76.000 de indígenas 183. O seu Banco de
Dados, alimentado pelos municípios, serve de fonte para o Governo Federal, por
intermédio da SENARC, selecionar as famílias que serão beneficiadas pelo
Programa, priorizando as famílias de menor renda per capita. O fato da família estar
cadastrada no sistema não significa, necessariamente, que ela será incluída no
Programa. De acordo com art.18, § 1°, Decreto n° 5209/04, o MDS deve estabelecer
critérios para que as famílias mais vulneráveis tenham preferência.
Por meio do cadastro único, em processo exclusivamente técnico e
pessoal, a Caixa Econômica Federal, agente operador do Cadúnico e do Programa
Bolsa Família, mensalmente, identifica as famílias que atendem aos critérios de
inclusão do programa. As informações são organizadas por municípios e
encaminhadas para a SENARC que fará a concessão dos benefícios, devolvendo a
relação para a Caixa com o número de famílias a serem incluídas. A inclusão
depende da disponibilidade orçamentária e financeira existente, sendo que as
famílias oriundas dos programas anteriores tem prioridade sobre as famílias novas,
bem como, as famílias identificadas no Cadastro Único como indígenas e
quilombolas têm acesso prioritário.
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Ressalta-se que a utilização pelos governos, federal, estadual e
municipal, de um único cadastro possibilita-lhes a verificação da assistência ou não
de todas as famílias de baixa renda pelos programas sociais, evitando assim, a
sobreposição de programas para a mesma família. Está-se diante de um banco de
dados da vida de pessoas que até pouco tempo sequer tinham certidão de
nascimento.
A coleta de dados deve ser realizada por meio de visita domiciliar às
famílias, vez que esta implica menores custos para as famílias de baixa renda, já
que elas não precisam deslocar-se de sua moradia para o cadastro,

além de

possibilitar a constatação, de fato, das condições socioeconômicas vivenciadas por
elas. Entretanto, sendo operacional ou economicamente inviável essa visita
domiciliar extensiva, serão utilizados outros procedimentos de coleta de dados, tais
como postos de coletas com uma infra-estrutura mínima e postos itinerantes para
atendimento a demandas pontuais. Quando diante dessas situações, faz-se
imprescindível a divulgação dos procedimentos de cadastro.
Na posição de relator brasileiro para o direito à alimentação,
Zimmermann, entende que a condição da pessoa deveria ser o único critério para o
ingresso no programa. “(...) o Bolsa Família não é concedido com base na
concepção de garantir o benefício a todos que dele necessitem. Adota, ao contrário,
seletividade por vezes excludentes”, o que viola a lógica dos direitos.184
Questão contraditória surge quando se atenta à lógica dos direitos no
PBF que, ao identificarem as famílias necessitadas não as inclui automaticamente,
sendo a preferência das famílias em situação de extrema pobreza. Argumenta-se,
quanto ao ingresso no programa, que deveria realizar-se com base, exclusivamente,
nos critérios de admissibilidade, como no caso do Benefício de Prestação
Continuada (BPC), por exemplo.185
Essa limitação ocorre porque a União, baseada em estimativas do PNAD Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, designa a cada município um número
máximo de famílias a serem contempladas pelo benefício. A partir do momento em
que o número de famílias for preenchido, resta prejudicada a inclusão de novas
famílias, mesmo que sejam extremamente vulneráveis e, portanto, sujeitos desse
184
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direito.
Para Zimmermann, o Poder Executivo pode contrariar os objetivos do
programa ao estabelecer valores mínimos. Ressalta-se que o ponto mais frágil do
Programa Bolsa Família dá-se na limitação das famílias para nele ingressarem.
Mesmo atendendo aos critérios de elegibilidade, nem todas ingressarão, apesar da
flexibilidade legal em relação à definição do benefício e dos destinatários. Aponta-se
que as normas contribuem para uma flexibilidade orçamentária: a prioridade torna-se
o orçamento e não as metas.
Todas essas razões evidenciam que cabe ao Estado o planejamento e
ações a fim de atingir-se as diretrizes constitucionais. Para isso, é preciso
implementar-se políticas públicas acessíveis a todos e que realizem os direitos
sociais e econômicos previstos na Carta Maior que no próprio texto exige a
universalização do acesso às políticas públicas, ainda que se esteja falando numa
realidade de escassos recursos e, portanto, na dificuldade de atingir-se a todos com
a necessária prática dos direitos fundamentais.
O PBF prevê, ainda, Instâncias de Controle Social (ICS) que objetivam
construir uma relação pactuada na parceria e na conjugação de esforços que
possibilitem o enfrentamento das diversas condições de risco e vulnerabilidade do
Programa. Na verdade, refere-se à participação da sociedade no planejamento,
acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução do Bolsa Família.
As Instâncias de Controle Social (ICS) devem ser permanentes. Criadas
pelo Prefeito ou Governador por meio de Decreto, apresentam-se os nomes das
pessoas do governo e da sociedade que as comporão. As ICS estão presentes em
5.561 municípios e têm as seguintes atribuições: atuação no processo de cadúnico,
na gestão de benefícios, nas condicionalidades (verificar, acompanhar e fiscalizar) e
nos programas complementares.186 O Guia de Atuação Social das Instâncias do
Controle Social do PBF prevê:
Os estados e os municípios devem criar a sua instância de controle
social (ICS) para: acompanhar o desenvolvimento do Programa
Bolsa Família; apoiar a integração com as áreas de Saúde e de
Educação e com outras políticas públicas que ajudem a melhorar a
vida das famílias beneficiárias; ajudar na identificação das famílias
mais pobres do município que tem direito ao Programa e comunicar
os problemas ao gestor municipal e à Rede Pública de Fiscalização
186
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do PBF.187

O

PBF,

cuja

prática

é

a

transferência

direta

de

renda

com

condicionalidades (art.1° da Lei 10.836/04) às famílias com renda per capita de até
R$140,00, embora não constitua um direito, apresenta em seu art. 4º da referida Lei,
seus objetivos:188
I-

Promover o acesso à rede de serviços públicos, em especial, de saúde,
educação e assistência social;

II -

Combater a fome e promover a segurança alimentar e nutricional;

III - Estimular a emancipação sustentada das famílias que vivem em situação
de pobreza e extrema pobreza;
IV - Combater a pobreza; e
V-

Promover a intersetorialidade, a complementaridade e a sinergia das
ações sociais do Poder Público.
Os objetivos do programa relacionam a garantia da segurança alimentar,

com a implementação de outros direitos, tais como, prática ambiental, cultural e
socialmente sustentáveis, a qualidade dos alimentos, saúde e diversidade cultural.
Estão na base do Bolsa Família a indivisibilidade dos direitos fundamentais e a
participação social. O respeito à diversidade cultural e a promoção de práticas
socialmente sustentáveis somente podem ser atendidos por meio do exercício da
cidadania e da abertura à participação social.189
Como forma de atingir os seus objetivos, o Bolsa Família inovou,
proporcionando

a

transferência

de

recursos

financeiros

indispensáveis

ao

cumprimento da Constituição, com relação ao acesso de todos aos direitos sociais
básicos e, por isso, pode ser considerado, uma política social pública.190
Diante de um conjunto de fatos, tende-se a considerar o programa como
uma política de cidadania. Vale ressaltar que o aprofundamento e ampliação do PBF
são passos fundamentais no caminho para a consolidação da democracia brasileira.
O art. 8°da Lei 10.836, de 9 de janeiro de 2004 dispõe que a execução e
gestão do programa são políticas públicas governamentais. O município ou estado
187
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compromete-se, numa espécie de pacto de adesão, com o desenvolvimento de
ações específicas no sentido de apoiar a implementação, a gestão, o controle social
e a fiscalização do PBF. A integração entre ele e as iniciativas próprias dos estados
e municípios no tocante à transferência de renda são resultado dessa pactuação.
O desenvolvimento, execução e acompanhamento do PBF dá-se de
forma descentralizada, sendo prevista a participação da sociedade em sua
implementação e fiscalização (art. 11, Decreto n° 5209/04), competindo aos Estados
proporcionar estrutura para funcionamento do programa, além de sensibilizar e
articular os gestores municipais. Aos municípios compete a administração mais
imediata,

como

estabelecer

a

inscrição

dos

beneficiários,

constituir

uma

coordenação intersetorial que será responsável pelas ações do programa no âmbito
municipal, constituir órgão de participação social, promover a articulação entre os
demais membros da federação para o acompanhamento das condicionalidades.191
Canais formais de participação são importantes, mas não são suficientes.
É necessário o envolvimento dos beneficiários, utilizando-se dos Conselhos como
meios para a exigência de direitos e como instâncias críticas do programa. Iniciativas
como a Rede de Educação Cidadão, que trabalha com educação popular junto às
famílias beneficiárias, são fundamentais para o estímulo à participação, despertando
à consciência de direitos.192
Pesquisas realizadas por institutos competentes resultam em números
que apontam significativa melhora na qualidade de vida dos beneficiários do
Programa, em especial, quanto ao acesso à alimentação, à educação e à saúde.
Ainda assim, há que se considerar as diversas críticas das quais é alvo. Alguns o
tem na esteira de tantos outros programas assistencialistas que marcaram a história
do Brasil e que em lugar de provocar a emancipação dos seus beneficiários, ao
contrário, mantém sua situação de marginalização, excluídos nessa condição de
dependência, sem acesso aos direitos de cidadania. Afirmam que são verdadeiros
estímulos a vagabundagem, sendo, muitas vezes, destinado a quem dele não
precisa.
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Destaca-se as divergências relacionadas à eficácia e, antes disso, da
necessidade das condicionalidades associadas ao programa. Também, no rol de
críticas, estão questões envolvendo os impactos do programa, a sua utilização
político eleitoral, discussões no entorno das chamadas "portas de saída" para os
beneficiários, além de tantas dúvidas associadas a sua sustentabilidade política e
econômica, considerando um longo prazo.
A focalização versus a universalização das políticas sociais, adiante
analisada, no item 3.2.3, constitui-se em outro ponto de tensão no entorno do
programa. A focalização que consiste em estabelecer critérios de seleção da
população-alvo do programa, considerando aqueles que dele mais necessitem, foi
apresentada como forma de inserção dos mais pobres, dos excluídos do processo
produtivo. Contudo, não se pode deixar de mencionar que essas políticas de
tratamento diferenciado instrumentalizam o acesso a direitos negados, a conta de
uma posição diametralmente oposta do modelo universalista e isonômico da
cidadania.
Como visto anteriormente, com o advento do Programa Bolsa Família, os
programas nacionais foram consolidados, ampliados, redefinidos e unificados,
inclusive o Fome Zero. Note-se, após alguns anos o processo de “migração” dos
programas para o Bolsa Família ainda se encontra em curso. O Bolsa Família
passou a ser o principal programa social do governo, tendo, desde a sua criação
explicitado dois objetivos macros: reduzir a pobreza e interromper seu ciclo
intergeracional. Enquanto o primeiro objetivo (reduzir a pobreza) seria atendido pelas
transferências diretas de renda, o segundo (interromper o ciclo intergeracional da
pobreza) alcançar-se-ia por meio das condicionalidades de educação e saúde, quais
sejam, frequência regular das crianças à escola e participação em programas de
orientação nutricional e de assistência preventiva à saúde, especialmente de
crianças pequenas e mulheres grávidas.
Os dois objetivos do PBF, redução e interrupção do ciclo intergeracional
da pobreza são igualmente importantes, pois não basta amenizar a pobreza, ainda
que significativamente, é essencial o respeito absoluto aos direitos fundamentais, e
a preservação da dignidade das famílias.
No contexto do sistema operacional de ações de combate à exclusão e à
desigualdade social, as políticas de transferência de renda sofrem críticas sob
variadas perspectivas. Quanto a sua improbabilidade relacionada ao critério de
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incondicionalidade para o recebimento de uma renda de subsistência, conquanto a
condicionalidade gere desvios de foco no combate à exclusão. Ainda, há algumas
projeções indicando que esse tipo de política desestabiliza ainda mais o mercado de
trabalho. Gera mais informalidade e quebra das proteções sociais, substituindo o
direito ao trabalho pelo assistencialismo. No mesmo sentido, as críticas sob a ótica
das profundas incertezas no entorno da questão de uma renda que seja
complementar ou substitutiva.193
O PBF associa a questão da pobreza, e nesse caso, o seu alívio imediato
à distribuição de renda. Contudo, o programa não considera uma visão limitada de
pobreza, ao contrário, levando em conta os seus desdobramentos e variáveis, acaba
promovendo uma rede muito mais ampla de proteção social aos seus beneficiários
do que simplesmente focada no fator renda.
Programas complementares constituem-se em estratégias de intervenção
articuladas e integradas entre as diferentes áreas dos governos federal, estaduais e
municipais e da sociedade. Possibilitam o desenvolvimento das capacidades das
famílias e a redução de vulnerabilidades específicas. Resultam da associação entre
políticas de redução da pobreza e políticas de promoção da cidadania e demandam,
necessariamente, uma articulação intersetorial, bem como, uma coordenação e
integração entre políticas que priorizem o atendimento das famílias beneficiárias do
PBF.
Ditas ações complementares não compõem o Bolsa Família e nem mesmo
a ele subordinam-se. Na verdade, os programas complementares, articulando-se
com o PBF, traduzem-se em elementos de integração e de articulação de diferentes
ações públicas que, alcançando (de forma integrada) as famílias pobres, contribuem
para o desenvolvimento de suas capacidades, para a diminuição da situação de
vulnerabilidade social e para a ampliação de suas possibilidades de escolha, com
impacto na inclusão social dos indivíduos e dos núcleos familiares.
São exemplos de programas complementares programas de geração de
trabalho e renda, de alfabetização de adultos, projeto de promoção do
desenvolvimento local e economia solidária, Programa Nacional da Agricultura
Familiar, Programas de Microcrédito do Banco do Nordeste, Programa Nacional
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Biodiesel, de fornecimento de registro civil e demais documentos, Programa Luz
para todos, aumento da escolaridade e ampliação do acesso ao conhecimento, das
melhorias nas condições habitacionais e etc.194
Constata-se que o desenvolvimento local integrado e sustentável é uma
estratégia compatível com a superação emancipatória da pobreza. Podendo essa
estratégia ser utilizada por todas as políticas que atuam em determinado território,
com a devida integração entre as políticas setoriais e a participação popular, de
forma a promover a ativação das potencialidades locais, alcançando um
desenvolvimento sustentável.
Sobre a repercussão de políticas redistributivas, tal como o PBF, no
processo de democratização num contexto de desigualdade como o do Brasil, a
partir de uma reflexão política, Rodrigues expõe duas hipóteses. Tem-se que a
sociedade em geral, e os beneficiários do programa, em particular, tendem a aguçar
a sua percepção de cidadania, contribuindo não só para o enfraquecimento de
práticas paternalistas-clientelistas, mas, sobretudo, para a expansão dos direitos
civis e sociais no plano da subjetividade. Por outro lado, os programas de
transferência de renda podem confirmar um sistema de política paternalistaclientelista, traduzindo-se em estigmas aos beneficiários, e, além disso, na
promoção de uma cidadania que se pode denominar de passiva, característica de
uma democracia eleitoral.195
O PBF apresenta características que, seja na sua concepção estrutural ou
na própria condução do programa, para alguns, acabam por expressar um caráter
assistencialista, considerando-se que, ao invés de contribuírem para o processo
emancipatório de superação da pobreza, por meio do fortalecimento da cidadania,
ao contrário, causariam uma maior dependência dos indivíduos pobres com o agente
político associado aos benefícios, por vezes eleitoreiro e, além disso, teria o
condão de acomodar os seus beneficiários em lugar de auxiliá-los na sua
emancipação.
A Revista da Controladoria Geral da União destaca o pensamento do
economista Camargo para o qual o PBF não é um programa assistencialista, e mais,
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defende o programa como uma espécie de bolsa de estudo, semelhante às bolsas
de mestrado e doutorado. No tocante à educação das crianças, argumenta que o
principal custo para uma família pobre é a renda não auferida pelas crianças no
mercado de trabalho no período de estudos. Sob a perspectiva social, afirma o
economista, a existência de um nível de investimento dito subótimo em educação no
grupo de famílias pobres. Acredita que, uma vez atendidas as condicionalidades,
não se está diante de programa assistencialista, mas eficiente no combate à pobreza
e à desigualdade, vez que propicia aumento do capital humano.196
Visto sob a perspectiva das ações que concretizam práticas corruptas,
certamente, o PBF é ruim, e, nesse passo, a cultura que o relaciona à
vagabundagem, indiretamente, indica uma percepção da corrupção, por parte dos
governantes, que afinal estariam comprando votos e por parte dos “vagabundos”
que aceitariam o ganho fácil ilegítimo. Contudo, sob a ótica cultural, as mulheres
com seus filhos que, compõem o grupo da maioria dos beneficiários do PBF não
estão suscetíveis à vagabundagem. Tem-se que a mulher não inserida no mercado
de trabalho não é vista com maus olhos, chegando mesmo a ser bem vista,
considerando o fato de dedicar-se à criação dos seus filhos e aos cuidados do seu
lar, ao contrário dos homens que não trabalham e ganhando algo de graça são
vistos como “vagabundos”.197
A pesquisa de Oliveira nega a hipótese de vagabundagem. O resultado
demonstra que a participação no PBF, após o tratamento dos dados, tem como
consequência uma taxa de participação 2,6% mais alta no mercado de trabalho. No
caso das mulheres, a diferença foi de 4,3%.198
No mesmo sentido, a pesquisa do IBASE (Instituto Brasileiro de Análises
Sociais e Econômicas) que permite a inserção de um diálogo sobre os problemas
estruturais da pobreza, voltados principalmente para o seu combate e o da miséria.
Constata-se que o recebimento do benefício não faz com que as pessoas deixem de
procurar trabalho. Percebeu-se, nos grupos focalizados, que há abandono de
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trabalho quando este é de extrema precariedade, o que incluiu, nos relatos,
situações de trabalho análogo à escravidão.199 Nesse ponto, inclusive, verifica-se
uma das consequências positivas do programa, ao possibilitar aos mais pobres
romper com os tradicionais vínculos de clientela. Certo é que, o combate à exclusão
contribui para a unificação do mercado de trabalho e, portanto, ações como o PBF,
em vez de conduzirem a uma acomodação, estimulam a inserção ativa na economia
capitalista.
Diante das eleições presidenciais de 2006, o PBF foi visto como prática
eleitoreira e clientelista. Constatava-se a crescente percepção de que o PBF serviria
como moeda de troca política. Somado a isso, a ideologia conservadora contrária a
programas de distribuição de renda, legou ao Programa espaço negativo, ao passo
que deslegitimava, ainda que implicitamente, a sua importância em si.
Nesse contexto, a relação de reciprocidade entre o coronel e o voto,
descrita com propriedade por Leal, é considerada sobrevivente, sob novas formas do
coronelismo no Brasil, a exemplo do formato do PBF que sustentaria as lideranças
dos coronéis modernos.
O fenômeno do coronelismo influencia no resultado do desenvolvimento
das famílias que é o objetivo final do PBF. O coronelismo, cujo ponto primordial é a
manutenção das pessoas e famílias pobres em situação de dependência financeira
absoluta, causa impacto negativo no grau de desenvolvimento objetivado por aquele
Programa. Pode-se considerar que a retirada das famílias da situação de pobreza
apresentar-se-ia de forma mais acelerada e intensa não fossem os impactos
causados pela força negativa do coronelismo.
O

sistema

coronelista

vem

resistindo

às

diversas

alterações

e

modernizações de sociedade, especialmente, as sociedades rurais, porém
apresentando, ao longo das últimas décadas, uma roupagem diferenciada, em
virtude do desenvolvimento das famílias, aumento do grau de educação, ainda que
precário, do nível de esclarecimento e de conscientização.
Até os anos 90, os coronéis valiam-se simplesmente de suas reputações e
do nível de influência psicológica que exerciam sobre as famílias pobres das regiões
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rurais. Contudo, em decorrência da modificação do perfil dessas mesmas famílias,
os coronéis passaram a enxergar a necessidade de alterarem sua forma de atuação
junto a elas. Nas décadas mais recentes, tornou-se necessário o oferecimento de
vantagens financeiras e serviços aquela população, obrigando os coronéis a
mostrarem-se disponíveis durante todo o mandato do governo e não só por ocasião
da eleição.
Com o PBF, saiu-se da esmola do coronel para uma política pública de
promoção da cidadania. Antes, por exemplo, para se adentrar numa instituição
financeira era necessário um contracheque e um comprovante de residência,
símbolos de uma relativa inclusão, mas com o bolsa família essa inclusão ampliouse, possibilitando empréstimos, ainda que sob juros altíssimos. Entretanto,
certamente, é melhor submeter-se a um banco do que passar fome e render-se ao
chicote dos coronéis e seus armazéns ainda mais abusivos e que ainda existem pelo
país afora.
Conforme outrora referido, cabe ao TCU a tarefa de prestar informações
precisas sobre a implementação dos programas de governo, com vistas à obtenção
de resultados que contribuam, de forma efetiva, para a solução dos problemas
relacionados às políticas públicas.
No que se refere à utilização do programa para finalidades eleitoreiras, as
conclusões constantes do TC n.º 022.093/2006, que avaliou todo o processo de
concessão, são no sentido de que “não se constatou favorecimento político a partido
político específico, nem descumprimento de norma legal que pudessem caracterizar
utilização do Programa com finalidades eleitoreiras no nível federal”. Contudo, essas
conclusões não descartam a possibilidade de ter havido uso promocional indevido
do programa em nível local.200
Considerando-se que o PBF tem impactos na vida de significativa parcela
da população brasileira, o que por certo pode ser convertido em votos, certo é que
não há como aferir a quantidade desses votos por um ou outro candidato em função
da existência ou não de um programa governamental. Conforme demonstrado pelo
TCU, não se constatou favorecimento a partido político específico, nem
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descumprimento de norma legal que pudessem caracterizar utilização do programa
com finalidades eleitoreiras no nível federal.
O percentual de cobertura do programa nos municípios administrados
pelos quatro maiores partidos políticos brasileiros não apresentou diferenças
significativas, em que pese discrepâncias existentes em algumas localidades. Não
se verificou descumprimento das normas relativas à execução orçamentária e
financeira do Governo Federal que pudessem caracterizar desvio de finalidade, tais
como falta de adequação das despesas do programa às leis orçamentárias,
referentes ao período analisado, ou inadequação ao PPA (Plano Plurianual) que
pudessem ser interpretadas como utilização política do programa.201
Em 2004, o TCU realizou Auditoria de Natureza Operacional no PBF, cujo
objetivo foi verificar em que medida a ausência de definição das sistemáticas de
monitoramento das condicionalidades e de controle social poderiam prejudicar o
alcance dos objetivos do Programa. Examinaram-se as dificuldades de acesso às
transferências financeiras por parte dos beneficiários quando do recebimento e uso
dos cartões magnéticos. Diante disso, as principais constatações da auditoria, que
ensejaram determinações/recomendações foram:202
a) a implantação do PBF trouxe a desestruturação dos sistemas de monitoramento
das condicionalidades da área de educação (até então existentes no âmbito do
Programa Bolsa-Escola), sem que novo modelo tomasse seu lugar, isto é, o controle
das condicionalidades ressentia-se da falta de sistema de monitoramento, bem como
dos procedimentos previstos em caso de seu descumprimento;
b) falta de regulamentação quanto à estrutura e forma de atuação do controle social;
c) fragilidade na sistemática de distribuição de cartões e cadastramento de senhas
(contudo, não se detectou grandes problemas, sendo necessários apenas alguns
ajustes para aumentar a segurança do processo);
d) dificuldades operacionais em relação ao Cadastro Único por parte dos municípios;
e) deficiências de divulgação a respeito da execução do Programa, necessidade de
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uma boa estratégia de divulgação, seja para os entes federados envolvidos na sua
execução e fiscalização, seja para os beneficiários da ação estatal.
Em 2005, foi realizado o 1º monitoramento tendo como fim verificar a
implementação daquelas determinações e recomendações do TCU. Por ele,
observou-se que o Programa já apresentava melhorias, constatando-se a
implementação de medidas no sentido de corrigir deficiências referentes ao
monitoramento das condicionalidades e quanto à sistemática de controle social.
Além disso, observou-se que já haviam sido adotadas medidas para aumentar a
segurança na distribuição de cartões e cadastramento de senhas, bem como
realizado estudo prevendo a expansão da rede de atendimento da Caixa.203
Já no relatório do 2° monitoramento, referente ao período abrangente de
2005 a março de 2009, e mais uma vez, com o objetivo de acompanhar as medidas
adotadas pelos gestores, com relação à dita Auditoria de Natureza Operacional
realizada no PBF (TC 007.329/2004-0), foram identificadas melhorias no
acompanhamento das condicionalidades, fato atribuído à normatização e à definição
das competências dos Ministérios da Educação e Saúde, bem como de estados e
municípios.
Foram definidas as sanções aplicáveis às famílias que descumprirem as
condicionalidades estabelecidas. Até janeiro de 2009, foram aplicadas 3.586.956
sanções, sendo que a mais grave delas, o cancelamento do benefício, ocorreu em
93.231 casos. Percebeu-se a melhoria na divulgação do PBF e na capacitação dos
agentes envolvidos em sua execução e fiscalização. A divulgação ocorreu por meio
de cartilhas, boletins informativos, folhetos, disponibilização de informações via
internet, bem como programas de rádio.
Treinamentos foram realizados para capacitação dos gestores municipais
e demais agentes locais, quais sejam cadastradores, diretores de escolas, equipes
do PACS e PSF, bem como dos agentes de controle social, por meio de cursos
presenciais ou de ensino à distância. A edição de Decreto regulamentando e as
instâncias de controle social para o desenvolvimento das atividades do Programa
possibilitaram a criação de conselhos e comitês municipais ou mesmo, a atribuição
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de competências para os conselhos já existentes, no intuito de fiscalizar e
acompanhar a execução do PBF no âmbito local.
Tem-se que, dos nove indicadores de desempenho propostos na
auditoria, oito estão sendo acompanhados. Considerando o número de famílias
atendidas pelo programa, observou-se o incremento na rede de atendimento da
Caixa Econômica Federal (CEF). A distribuição dos cartões passou a ser feita pelos
correios e apenas nos casos de insucesso é que as prefeituras municipais e
agências da Caixa mais próximas são acionadas para busca ativa dos beneficiários
contemplados. Foram incorporadas novas regras para o cadastramento de senhas,
com vistas a trazer maior segurança aos beneficiários. Em síntese, foram
implementadas 20 das 22 determinações ou recomendações prolatadas pelo
TCU.204
Observa-se que, entre o 1º e o 2º monitoramentos, foram muitos os
avanços no âmbito de execução do Programa. Sendo assim, as políticas de renda
mínima de combate à exclusão, no formato do programa Bolsa família, por exemplo,
mesmo diante de tantas e variadas críticas e proposições são consideradas
importantes e, dentre outros motivos, devem isso ao fato de permitir às famílias
meios que amenizam sua situação de pobreza absoluta. No caso do PBF, faz-se
isso incentivando a frequência dos alunos dos setores populares na escola pública.
A partir de uma pesquisa de campo, feita com alguns gestores do PBF,
com o objetivo de investigar se o programa, considerando sua atual estrutura,
permite a superação da pobreza por meio de uma distribuição justa das riquezas
sociais e ainda, se existem, efetivamente, perspectivas dos seus beneficiários
saírem dele de forma autosustentada, conclui-se:
Esses programas ainda demonstram um caminho muito longo a
percorrer, o que é normal em qualquer programa público, e isto se
deve ao fato de que em primeiro lugar o programa tenta enfrentar um
problema complexo e multidimensional como a pobreza. Depois
existe o fato de que para o sucesso do programa é exigido uma
integração entre diferentes níveis governamentais e entre diferentes
setores, o que torna mais complexo e difícil de ser ajustado, e,
relacionado a isto, está o fato de existirem agendas específicas, em
cada nível governamental. Em terceiro, ao longo do desenvolvimento
204
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de qualquer política pública, é necessário recorrer a ajustes, novas
demandas, arranjos com outras políticas públicas, no sentido de
enfrentar a questão de forma mais ampla possível. Assim, é possível
afirmar que há um caminho ainda muito grande a se percorrer no
Programa Bolsa Família e, é claro, não existe uma fórmula pronta
que irá abranger de imediato todos os problemas.205

Após a análise do conteúdo das entrevistas, o resultado da pesquisa
aponta para o sentido de considerar-se que o PBF ainda não cumpre integralmente
o papel de viabilizar a promoção social, apesar de constituir-se em instrumento
necessário para a vida dos seus beneficiários. A busca pelo desenvolvimento social,
certamente, perpassa a questão de investimentos nas áreas de educação, de saúde,
de nutrição, dentre outras, mas também, deve orientar-se pela emancipação, bem
como pela facilitação do uso das capacidades do indivíduos, de forma que se
permita, efetivamente, uma superação autosustentada da pobreza206.
Pelo exposto, percebe-se, no contexto da problemática em torno da
pobreza, que as suas demandas são complexas e heterogêneas, exigindo-se,
portanto, um conjunto diversificado de ações e políticas no sentido da integração.
Assistir e emancipar tornam-se processos indissociáveis, deixando de serem ações
contraditórias. As ações devem assistir emancipando e emancipar assistindo.
3.3.1 Critérios de inclusão social e seleção de benefícios
Com relação aos valores efetivamente pagos às famílias, existem duas
formas de benefícios: 1) básica, voltada para as famílias que se encontram em
situação de extrema pobreza, independente do número de filhos; 2) variável,
destinada à unidades familiares, pobres ou extremamente pobres com gestantes,
nutrizes, crianças de zero a doze anos ou adolescentes de até 17 anos (Lei
10.836/04 - art.2°).
As famílias com renda familiar per capita de até R$140,00 e que se
enquadrem ou cumpram as condicionalidades previstas, recebem R$32,00
(Benefício Variável) por filho até 15 anos de idade (limitado a 3 filhos), ou seja, no
máximo R$96,00; e mais R$38,00 (Benefício Variável Vinculado ao Adolescente 205
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BVJ) por filho de 16 ou 17 anos (limitado a 2 filhos), ou seja, R$ 76,00. As famílias
que apresentam renda per capita de até R$70,00 recebem mais R$70,00,
independentemente do número de filhos ou de suas idades. Assim, os valores dos
benefícios pagos pelo Bolsa Família variam de R$ 32 a R$ 242, de acordo com a
renda per capita mensal da família e com o número de crianças e adolescentes de
até 17 anos.207 Esses valores são corrigidos, em média, a cada 2 (dois) anos. Abaixo
o quadro, levadas em consideração as situações de pobreza e extrema pobreza.208
Famílias com renda familiar mensal de até R$ 70 por pessoa
Número de crianças e
adolescentes de até 15
anos
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3

Número de
Tipo de benefício
jovens de 16 e 17
anos
0
Básico
0
Básico + 1 variável
0
Básico + 2 variáveis
0
Básico + 3 variáveis
1
Básico + 1 BVJ
1
Básico + 1 variável + 1 BVJ
1
Básico + 2 variáveis + 1
BVJ
1
Básico + 3 variáveis + 1
BVJ
2
Básico + 2 BVJ
2
Básico + 1 variável + 2 BVJ
2
Básico + 2 variáveis + 2
BVJ
2
Básico + 3 variáveis + 2
BVJ

Valor do
benefício
R$ 70,00
R$ 102,00
R$ 134,00
R$ 166,00
R$ 108,00
R$ 140,00
R$ 172,00
R$ 204,00
R$ 146,00
R$ 178,00
R$ 210,00
R$ 242,00

Famílias com renda familiar mensal de R$ 70 a R$ 140 por pessoa
Número de crianças e
adolescentes de até 15
anos
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3

207

Número de
Tipo de benefício
jovens de 16 e 17
anos
0
Não recebe benefício básico
0
1 variável
0
2 variáveis
0
3 variáveis
1
1 BVJ
1
1 variável + 1 BVJ
1
2 variáveis + 1 BVJ
1
3 variáveis + 1 BVJ
2
2 BVJ
2
1 variável + 2 BVJ
2
2 variáveis + 2 BVJ
2
3 variáveis + 2 BVJ

Valor do
benefício
R$ 32,00
R$ 64,00
R$ 96,00
R$ 38,00
R$ 70,00
R$ 102,00
R$ 134,00
R$ 76,00
R$ 108,00
R$ 140,00
R$ 172,00
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Fonte: Programa Bolsa Família. Ano 2011. MDS.A

grande inovação do Bolsa Família

refere-se ao destaque dado à relevante e legítima questão da garantia de renda aos
cidadãos que não estivessem sequer no nível de renda tido como mínimo. O
programa vem, paulatinamente, ampliando seu público-alvo, incluindo o atendimento
de famílias sem filhos, quilombolas, indígenas e moradores de rua.
Diferentemente dos programas de transferência de renda anteriores, o
Bolsa Família não exclui as famílias sem filhos, as gestantes e nutrizes, ainda que se
tenha uma perspectiva restritiva quando se pensa no acesso das famílias sem filhos
que é permitido apenas àquelas que estiverem num patamar de pobreza extrema e,
portanto, não alcançando as famílias pobres, nesse contexto.
Os benefícios são pagos mensalmente, diretamente ao beneficiário, por
meio de cartão magnético, principal meio de acesso ao pagamento, ou em caso de
impossibilidade de saque, poderá fazê-lo via guia de pagamento avulsa, sendo
efetuado, preferencialmente, às mulheres (art.2°, §14, Lei 10.836/04). O cartão é
pessoal e intransferível, sendo necessário em todos os atos relativos ao PBF.
Esse é um ponto positivo do programa, visto que o dinheiro será
encaminhado diretamente do MDS às famílias, reduzindo-se a possibilidade de
corrupção. Constata-se uma radical mudança em relação ao histórico clientelismo
que marcou o país, pelo qual os benefícios sociais, tradicionalmente, estiveram
vinculados a políticos, governantes ou entidades assistenciais específicas. No Bolsa
Família não há intermediários na entrega efetiva do benefício.
A Caixa Econômica gerencia a transação, as prefeituras fiscalizam,
implementam e acompanham o cadastro único, contribuindo para uma eficaz
logística do Programa, ao passo que afastam a corrupção. Percebe-se importante
passo na realização da cidadania. As famílias beneficiárias passaram a ter acesso a
uma conta bancária, possibilitando-lhes assim, o acesso ao microcrédito.
Os valores que caracterizam a situação de pobreza e de extrema pobreza
poderão ser alterados pelo Poder Executivo, a partir de estudos sobre o tema e da
situação sócio-econômica do país. O número de beneficiários, conforme referido
alhures, deverá ser compatibilizado com a dotação orçamentária existente, disposto
no artigo 6°, parágrafo único, Lei 10.836/04.
Quanto à discricionariedade do Poder Executivo no tocante à definição
das condições de ingresso no Programa, esbarra-se num ponto de tensão,
considerando a autonomia desse poder para definir o que é ser extremamente pobre
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ou pobre, o número de pessoas atendidas e o valor a ser pago. E evidentemente, o
Bolsa Família estará sujeito ao próximo governo eleito.
Certo é que o PBF não garante o benefício a todos os indivíduos que dele
precisam. Existe uma limitação da quantidade de famílias a serem beneficiadas por
município. Uma vez atingida a quota do município, não será mais possível a inserção
de novas famílias, ainda que estejam em situação de vulnerabilidade. Diante disso, é
possível imaginar-se a privação, incluindo a alimentação insuficiente, pela qual
passam as famílias com membros adultos que recebem de 1 a 2 salários mínimos.
São eles faxineiras, autônomos, biscateiros, informais, e outros cuja renda per capita
supere o teto de entrada no programa.
Com relação ao peso do PBF junto ao Governo Federal, conforme dados
do MDS,209 depois da Previdência Social, ele é o maior programa de distribuição de
renda existente no Brasil, recebendo aproximadamente 37% das receitas
direcionadas a programas sociais, causando impactos que vão além de provocar
uma simples distribuição de renda, impondo condicionalidades de desenvolvimento
humano, social e econômico, em conformidade com a Carta Magna de 1988, já que
grande parte da população mostra-se carente de assistência mínima.
O PBF recebe, mensalmente, do Governo Federal aproximadamente R$
995 milhões,210 segundo o MDS, atingindo famílias carentes em todos os estados
brasileiros, beneficiando mais de 12 milhões211 de famílias pobres do país, num
momento em que o crescimento econômico do Brasil, a partir da análise do Produto
Interno Bruto (PIB), é sustentado, principalmente, pelo consumo das famílias,
conforme Coordenadora de Contas Nacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE): "Pelo lado da demanda, o resultado do PIB é explicado pelo
consumo das famílias e do governo. No caso da taxa trimestral de consumo das
famílias, já são 23 trimestres seguidos de expansão".212
O programa movimenta a economia local.

O “armazém” da esquina

ganha novos consumidores, aumenta o seu negócio, gerando empregos. Enquanto
isso, o dono desse negócio, bem como os seus funcionários também serão mais
consumidores para outras lojas e mercados maiores. Eis o ciclo que movimenta a
209
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agricultura e a produção local. Está-se diante do surgimento de novos mercados
produtores e consumidores, com a consequente indução de emprego. Em paralelo,
observa-se a melhoria na qualidade de vida da população local e mesmo em outras
regiões, afinal esses ciclos implicam em retorno para o governo, na forma de
impostos. No caso do PBF, não é tarefa fácil precisar o valor que retorna para o
governo, mas, certamente, uma parte do que é investido volta e, nesses casos,
considerando serem mercados novos, aquilo que volta implica diminuição no custo
do programa. Bom para todos. Estimulado o desenvolvimento local ele poderá ser
uma das portas de saída do programa.
No período do governo Lula constatou-se elevação do poder de compra
atribuída, sobretudo, aos programas assistenciais implementados pelo governo, em
especial o Programa Bolsa Família e linhas de crédito concedidas às classes de
baixa renda. Esse resultado traduziu-se em uma redução da desigualdade de renda.
Defende-se no presente estudo, que o Programa Bolsa Família tem
condições normativas para ser caracterizado como uma política pública que
promove a realização dos direitos básicos. Está de acordo com o constitucionalismo
democrático, conquanto suas normas afirmem direitos fundamentais e criem canais
de participação.
A Senarc acredita na objetividade dos critérios de concessão do Programa
que assim contribuem para a não existência de favorecimento político e de
clientelismo.213A mobilização dos municípios, em um trabalho articulado

com o

governo federal, é necessária para o bom desempenho do PBF, que tem desafios
como identificar famílias que vivem em bolsões de miséria e áreas de difícil acesso,
e o controle sobre o cumprimento das condicionalidades.214
Um programa assistencialista tem caráter clientelista. As pessoas
recebem alguma coisa em troca de um apoio político ou outra coisa. Defende-se que
o Bolsa Família rompe com essa lógica porque vem do governo federal, não sendo
benefício dado em nível municipal ou estadual e que por meio do Cadastro único
identificam-se as famílias mais vulneráveis. Portanto, o PBF não é assistencialista,
213
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mas um programa assistencial, e isso não é um problema.215
Historicamente, naqueles lugares marcados pelo coronelismo, o voto era
trocado por coisas pequenas e baratas, tais como pares de chinelo e sacos de
farinha, enquanto o povo permanecia necessitado, continuando-se um ciclo no qual
os governantes eram vistos como bons. O Bolsa família rompe com essa lógica,
considerando-se o fato do benefício ser concedido via acesso a um programa de
governo pelo qual as pessoas não precisam trocar o seu direito de votar.

3.3.2 Condicionalidades: cobertura da população total e da população alvo
O Programa Bolsa Família constitui-se em um programa de transferência
de renda condicionada, destacando-se na medida em que repassa numerário a uma
família, em vez de bens e produtos. Propicia-se uma queda na lógica do
clientelismo, ainda tão arraigado nas relações políticas, uma vez que o indivíduo
passa a ter autonomia sobre o uso do recurso.
As condicionalidades para concessão do benefício às famílias podem vir a
contribuir para a melhoria do nível educacional e de saúde no país. Aponta-se para a
indispensável combinação dos fatores presença e alimentação. Não se aprende sem
ir à escola, contudo, mesmo frequentando, também não se aprende com fome.
O PBF volta-se para a erradicação da pobreza, enxergando a educação
como instrumento eficaz. Demonstrou-se isso com as suas condicionalidades que
embutem o ingresso e a manutenção da criança e do adolescente na escola. A
educação e saúde além de direitos passam a ser uma obrigação para os que devem
garanti-los aos seus filhos, e dessa forma, estarão preparando-os para sua futura
inserção no capitalismo ainda mais dinâmico.
Lembra-se que o “público-alvo” do programa, ainda, carrega o estigma de
povo miserável a quem se deve dar comida e uma renda complementar, já que não
conseguem atingir as necessidades do mundo capitalista.
No

tocante

a

essas

condicionalidades

por

parte

da

família,216

disciplinadas pela portaria nº 551 de 09/11/2005 que regulamenta a sua gestão, as
famílias deverão se atentar à educação escolar e à saúde, conforme segue:

215
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jovens de 16 ou 17 anos de idade possuam, no mínimo, 85% e 75%,
respectivamente, de presença considerando a carga horária mensal do
ano letivo;


Saúde: as crianças de até 7 anos de idade devem estar regularmente
vacinadas, as gestantes devem cumprir o pré e pós natal e participarem
de cursos sobre aleitamento materno e, as nutrizes devem ter
acompanhamento alimentar saudável.
O cumprimento das condicionalidades é fiscalizado pelos Ministérios do

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, da Saúde e da Educação. As
prefeituras exercem uma fiscalização, de forma articulada, por meio de suas áreas
de Assistência Social, Saúde e Educação. O Bolsa Família transfere aos municípios
o principal papel de gestão do programa e, essa descentralização que se estende ao
oferecimento dos serviços às famílias beneficiárias facilita a identificação das
dificuldades e das necessidades socioeconômicas das mesmas e de suas soluções.
O controle da frequência escolar deve ser feito pela Secretaria de
Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD) do MEC. A Portaria
Interministerial MDS/MEC nº 3.789, de 17 de novembro de 2004, dispõe que as
Secretaria Municipais de Educação devem informar a frequência escolar a cada
bimestre. O MEC disponibiliza eletronicamente aos municípios a relação dos alunos
beneficiados pelo Programa que devem ter a frequência escolar informada
(http://frequenciaescolarpbf.mec.gov.br).
No caso das condicionalidades da saúde, a Coordenadoria Geral da
Política de Alimentação e Nutrição (CGPAN), do Departamento de Atenção Básica
(DAB), da Secretaria de Atenção à Saúde (SAS), dentro da estrutura administrativa
do Ministério da Saúde, é a área responsável pelo seu acompanhamento. O
acompanhamento é feito semestralmente, por meio do Sistema de Vigilância
Alimentar e Nutricional (SISVAN), acessível às Secretarias Municipais e Estaduais
de saúde via internet. O sistema disponibiliza uma relação das famílias beneficiárias
do Programa com perfil de acompanhamento pela saúde e a partir disso, serão
registrados os dados de vacinação das crianças e o pré-natal das gestantes.
Para viabilizar o controle social, o acesso às informações e à avaliação
das atividades de cada município, em relação às condicionalidades do PBF, o
Governo Federal criou o Sistema de Gestão de Benefícios (SIBEC – sistema on
line), regulamentado pela já mencionada Portaria GM/MDS nº 555/05. Pelo sistema,
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os órgãos municipais, responsáveis pela gestão do programa, podem acompanhar,
obter informações que compreendem as atividades de bloqueio, desbloqueio,
cancelamento, reversão de cancelamento, suspensão e reversão de suspensão de
benefícios, em conformidade com os dispositivos da legislação vigente.
Para estabelecer um critério para a disponibilização dos recursos aos
municípios, foi criado em 2005, o índice de gestão descentralizado -IGD,217 que
serve para o Governo Federal avaliar o desempenho desses municípios na gestão
do Programa. O IGD é utilizado como referência para a transferência de recursos
financeiros aos municípios e como forma de estimular e auxiliar na gestão local do
PBF e do Cadastro Único, buscando-se maiores eficiência e eficácia.
As prefeituras não estão obrigadas a participarem do PBF. Contudo, em
razão do mencionado incentivo, cuja contrapartida recai, principalmente, sobre a
responsabilização pelo cadastramento das famílias e pelo controle das suas
condicionalidades, a maioria dos municípios termina por aderir ao Programa que, em
muito contribui na dinamização das políticas locais. À medida que houver, cada vez
mais, reciprocidade de compromissos nas administrações municipais com relação à
redução da pobreza, o Programa gozará de maior efetividade. Sem dúvida, a
redução da pobreza representa um importante instrumento na construção de uma
sociedade mais justa, livre e solidária.
Segundo relatório do TCU, o IGD é apontado como um dos fatores que
contribuíram para melhoria no repasse das informações pelos municípios com
relação ao cumprimento das condicionalidades. Relaciona-se esse fato à
remuneração atribuída aos municípios com base no desempenho da execução do
Programa. Uma parte dos recursos do PBF fica para as prefeituras que, muitas
vezes, financeiramente esvaziadas, a depender do seu nível de eficiência, podem
ganhar mais ou menos. No exercício de 2008, foram transferidos R$ 282 milhões
aos municípios, a título de apoio à gestão descentralizada.218
Nos termos da Portaria GM/MDS nº 246, de 20 de maio de 2005, o Gestor
Municipal é designado formalmente pelo prefeito, tornando-se o responsável pela
coordenação das atividades do Cadastro Único e da gestão do Programa. Os
gestores municipais, na qualidade de executores locais do PBF, identificam as
217
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mudanças socioeconômicas das famílias, realizando as devidas atividades de
gestão dos benefícios, de forma centralizada ou descentralizada. Sob essa
perspectiva, precisam estar atentos à mobilidade geográfica, tão característica à
parcela da população que é alvo do programa, e a partir disso, promover os ajustes
necessários nos cadastros dessas famílias. Enquanto isso, compete aos estados a
fiscalização das atividades de execução por parte dos seus municípios.
Cada município recebe, mensalmente, recursos do Governo Federal a fim
de viabilizar o controle em relação aos benefícios, bem como, mensurar o nível de
adesão dos beneficiários às condicionalidades do PBF, além de controlar o
cadastramento, a cada dois anos, no intuito de se evitar o cruzamento de dados
falsos. Fato que termina por contribuir para que as prefeituras mantenham alto índice
e recebam mais recursos em função do IGD de cada município que é composto
pelas seguintes variáveis, as quais contribuem, cada uma com 25% da composição
do IGD:


Frequência escolar;



Acompanhamento dos beneficiários nos postos de saúde;



Cadastramento correto;



Atualizações cadastrais.
Os objetivos do acompanhamento das condicionalidades são:



Monitorar o cumprimento dos compromissos pelas famílias beneficiárias;



Responsabilizar o poder público pela garantia de acesso aos serviços e
pela busca ativa das famílias mais excluídas e vulneráveis;



Identificar, nos casos de não-cumprimento, as famílias em situação de
maior vulnerabilidade e orientar ações do poder público para o
acompanhamento dessas famílias.
Em caso de descumprimento das condicionalidades com relação às

crianças de 0 a 15 anos, às gestantes ou às nutrizes, na primeira ocorrência, a
família receberá uma advertência. Na segunda ocorrência, o benefício será
suspenso por 30 dias. Na terceira e quarta ocorrências, o benefício será suspenso
por 60 dias. A partir da quinta ocorrência, o benefício será cancelado.
No tocante ao descumprimento das condicionalidades por parte do jovem
de 16 ou 17 anos de idade, por ocasião do primeiro descumprimento, haverá apenas
uma advertência ao jovem. No segundo descumprimento, o jovem terá seu benefício
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suspenso por 60 dias e no terceiro descumprimento, seu benefício será cancelado. É
importante observar que a penalidade aplicada ao jovem não prejudicará o benefício
pago a família, referente aos demais beneficiários.219
O MEC disponibiliza dados que demonstram a variação no número de
crianças e adolescentes beneficiados pelo Programa e cuja frequência escolar deve
ser acompanhada. Esse número era de 12,4 milhões, em 2004, atingiu pico de 16,2
milhões no bimestre agosto e setembro de 2006, e reduziu-se para 15 milhões no
último bimestre de 2008. Aponta ainda, o progresso da participação dos municípios
quanto ao envio de informações, destacando-se que no primeiro período de coleta
de frequência escolar, 1.690 municípios deixaram de enviar suas informações. No
exercício de 2008, apenas 17 municípios, em média, deixaram de encaminhá-las.220
Outros passos importantes foram observados quando se considera o
monitoramento realizado em 2004, pelo qual quase não havia informações sobre o
cumprimento das condicionalidades de saúde, enquanto o acompanhamento da
frequência escolar era de 50%, aproximadamente. Em 2008, esse acompanhamento
da frequência escolar passou a ser de, aproximadamente, 85% e o das
condicionalidades de saúde, de aproximadamente 60%.221
A Senarc, por meio do Ofício n.º 775/SENARC/MDS, de 25 de março de
2009, informou que, até janeiro de 2009, 93.231 famílias tiveram o benefício
cancelado por descumprimento de alguma condicionalidade. No mesmo sentido, os
números que seguem: de 2006 a 2009, foram realizadas 2.092.394 advertências,
765.011 bloqueios, 339.205 comandos de 1ª suspensão, 149.439 comandos de 2ª
suspensão,

totalizando

3.439.280

eventos

de

descumprimentos

de

condicionalidades. Na esfera do Benefício Variável Vinculado ao Adolescente - BJV,
constatou-se 121.908 advertências e 25.768 suspensões por 60 dias, sem
pagamento das parcelas.222
Considerando-se as condicionantes do programa frequência escolar
(crianças e jovens) e vacinação das crianças, bem como o necessário
acompanhamento médico, tem-se um dever imposto ao Estado no tocante à
implementação dessas políticas. Está-se diante de uma realidade que retira ainda
219
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mais o poder de oligarquias locais. A idéia é que essas condicionalidades
possibilitem o acesso às portas de saída da pobreza e de entrada em uma vida de
melhor qualidade, ao menos para as gerações futuras.
São duas as principais vertentes de críticas sobre o controverso tema das
condicionalidades.

Para

militantes

na

área

dos

direitos

humanos,

as

condicionalidades significam uma ameaça ao pleno exercício dos direitos, em
especial do direito humano à alimentação, sendo um Programa que deve ser visto,
ele próprio, como um direito de cidadania indisponível. Um outro aspecto dessas
críticas, refere-se ao fato de que elas fazem parecer que as pessoas não acessam
os mecanismos de saúde e de educação porque não querem fazê-lo e não porque
os tais mecanismos não são oferecidos a todos, de forma adequada.223
No tocante ao cumprimento das condicionalidades da saúde, um dos
problemas relaciona-se às dificuldades das famílias que vivem nas áreas rurais dos
municípios, considerando-se que, comumente, não há posto de saúde nas
proximidades e, claro, o custo para o deslocamento no intuito de cumprir-se as
exigências é alto. No caso dessas famílias, a penalização, talvez, não seja justa.
Obviamente, a efetividade das condicionalidades está diretamente ligada
à disponibilidade e à qualidade dos serviços prestados pelo Estado. Entretanto,
quando o serviço não é disponibilizado por ele, a condicionalidade é simplesmente
suspensa, ou seja, não há penalização (art. 28. § 5°, Decreto n° 5209/04) porque o
programa não prevê qualquer punição para a falha do governo em cumprir com o
seu dever constitucional de oferecer os referidos serviços.
As famílias com dificuldades de cumprimento das condicionalidades
devem ser alvos de acompanhamento e atenção especial do poder Público e das
instâncias de controle democrático (art. 8°, IV, e, Instrução Normativa MDS n°
01/05), considerando-se o objetivo do programa em trazer ao nível de
desenvolvimento, viabilizar a independência financeira sustentável e elevar a
qualidade de vida das populações pobres e extremamente pobres. Nesse caso:
O programa deve ser considerado uma barreira última em que se
inserem as famílias mais vulneráveis da sociedade brasileira.
Propõe-se a ser uma importante política pública de combate à
pobreza política e material. Famílias (mesmo aquelas que agiram
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com negligência) que são retiradas do programa estarão sendo
excluídas da “ultima barreira” de combate à pobreza.224

Dessa forma, o não cumprimento das condicionalidades recai diretamente
sobre a família que perde o benefício, inexistindo penalização ao poder público pela
ausência do serviço. Destaque-se, ainda, que o problema não recai exatamente
sobre as condicionalidades, mas na forma como estas são implementadas.225
Por meio das condicionalidades é possível identificar as famílias mais
vulneráveis. Com isso, podem se desenvolver ações específicas, focalizadas na
família, ou estruturais, como a reestruturação de colégios e do atendimento médico.
As condicionalidades são um importante elemento de política pública, uma vez que
permitem ao Estado desenvolver ações voltadas a grupos familiares específicos,
além de possibilitar a integração de políticas sociais. O descumprimento, por parte
de uma família, das condicionalidades é um fracasso de toda a estrutura estatal.226
Deve-se considerar o caráter problemático das famílias que não cumprem
as condicionalidades. É preciso levar em conta as condições de vida dessas
pessoas, atentando-se para questões do tipo alto grau de miséria em que vivem,
problemas com alcoolismo, violência doméstica e distúrbios mentais, dentre outros.
São estruturas familiares que não respondem adequadamente ao programa
justamente porque são desestruturadas e por isso mesmo, deveriam ter uma maior
atenção da assistência social. É uma lógica inversa de enxergar-se o programa.227
Tem-se que para a exclusão de uma família do programa é imprescindível
que o descumprimento ocorra por negligência dela, que o descumprimento seja uma
opção por parte da mesma. É preciso se ter em mente que, como o programa busca
promover a cidadania, a penalização pelo descumprimento das condicionalidades
não pode ser um foco.
O Programa traz diferentes sanções, gradativas, para os casos de
descumprimento das condicionalidades que visam à reversão do quadro,
possibilitando à família o seu efetivo cumprimento e, com isso, que os direitos dos
seus membros sejam consolidados. Ressalte-se que a identificação de famílias
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beneficiárias em descumprimento de condicionalidades, em última análise, implica
um acompanhamento mais próximo delas, ao passo que foi possível chegar-se a
elas, que vivem em condições de maior risco social.
Na concepção dos direitos, o Bolsa Família deve garantir o acesso ao
Programa como um direito de todas as pessoas elegíveis, sendo necessária a
possibilidade de provisão dos benefícios a todos aqueles que estão em situação de
fome e extrema pobreza.228
As condicionalidades traduzem os direitos sociais, cujo acesso deve ser
universal, conforme o ordenamento jurídico constitucional. A exigência de
cumprimento dessas contrapartidas possibilita a realização das

condições

fundamentais mínimas para que esses indivíduos, que estão socialmente
marginalizados, lutem pelo acesso às condições necessárias ao desenvolvimento de
suas capacidades essenciais. É importante frisar que a polêmica da contrapartida
sob a forma de requisito para inserção e permanência no programa não é fator de
restrição da cidadania, ao contrário ao garantir padrões básicos de cidadania,
conferem aos seus beneficiários status de cidadania social.

3.3.3 Bolsa Família - Focalização x Universalização
No Brasil, conquistou-se o direito a uma “cidadania plena”, que formaliza a
“igualdade” e a “universalização” dos direitos sociais. Entretanto, o art. 5º da
Constituição Federal institucionaliza uma “igualdade” que não atinge a grande
maioria da população.
A análise da igualdade social e da garantia da universalização da
cidadania, conforme propõe a CFR/88, como requisito para melhoria das condições
e vida da classe trabalhadora, leva ao questionamento, a partir da realidade
brasileira, no ano de 2006, com 55 milhões de brasileiros vivendo em situação de
pobreza, destes cerca de 22 milhões em indigência,229 do porquê, na sociedade
capitalista, a igualdade não acontecer.
A questão do direito de acesso às políticas públicas perpassa os aspectos
formal e material do princípio da igualdade. Se por um lado exige-se a
228
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universalidade no acesso às políticas públicas, por outro, as prestações sociais
destinam-se à correção das desigualdades sociais. Tem-se que os excluídos dos
sistemas sociais carecem de um tratamento diferenciado visando sua integração.
As desigualdades decorrentes da discriminação social negativa ensejam
discriminações jurídicas afirmativas que então possibilitem uma igualdade, nesse
caso, decorrente da desigualdade. Os indivíduos e grupos marginalizados não
devem estar sujeitos às mesmas condições de demais indivíduos e grupos sociais
não marginalizados.
Considerando as inúmeras possibilidades concretas de igualdade, a fim
de alcançar um melhor entendimento do caso brasileiro de desigualdade social,
conceitua-se a desigualdade:
É possível, portanto, conceituar a desigualdade como ausência de
determinadas igualdades, ou, por outro ângulo, como a preferência
por igualdades antagônicas àquelas que julgamos mais justas.
Reiterando necessidade multidisciplinar do tema, desde já, fica
definida que a análise do aspecto social está intrinsecamente
vinculada ao aspecto econômico. Não se pode aventar uma
desigualdade concreta, como no caso brasileiro, de forma estanque,
ao ponto de desconsiderar a materialidade, o estreito vínculo entre a
propriedade e o status social, que não se confundem, mas interagem
profundamente. Uma forma de diferenciá-los refere-se a
abrangência. Pode-se dizer que o aspecto social é mais abrangente,
com maior gradação e mais, ultrapassando a classificação de acordo
com uma faixa de renda e abrangendo elementos imateriais.230

O estudo sobre a igualdade deve ir além da propagada assertiva de que
todos são iguais perante a lei. Torna-se imprescindível um estudo aprofundado do
papel do Estado na inclusão social de forma efetiva, com planejamentos, estratégias
e, consequentemente, ações.
Tomando-se como referência as dimensões de cidadania definidas pelo
liberal Marshal (1967),231 o qual entendeu a cidadania como um sistema de direitos
civis (surgidos no século XVIII), políticos (surgidos no século XIX) e sociais (surgidos
no século XX), que se traduz no exercício dos direitos, e não nos direitos em si
mesmo, observa-se que, no Brasil, em 1988, a institucionalização formal da
ampliação dos direitos, não tem garantido a igualdade e universalização desses
direitos, apresentando muitos limites para realização da “cidadania plena”.
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A cronologia e a lógica da sequência descrita por Marshall foram
invertidas no Brasil onde, primeiro os direitos sociais foram implantados, num
contexto político bastante peculiar, suprimindo direitos políticos bem como reduzindo
direitos civis. Noutro período, caracterizado por uma ditadura popular, mantida por
longo tempo, a ampliação dos direitos sociais também estava em foco. Hoje, as
grandes questões estão relacionadas à ampliação dos demais direitos civis e
políticos

e

ainda,

à

universalização

dos

direitos

sociais.

São

objetivos

institucionalizados na Constituição Federal de 1988, a serem alcançados por meio
de políticas públicas sociais.232
Como afirma Bandeira de Mello, “Rezam as constituições – e a brasileira
estabelece no art. 5°, caput – que todos são iguais perante a Lei”.233 Nesse ponto
está alocada a simplicidade, inúmeras vezes, conferida ao Princípio da Igualdade.
O enunciado, tal como se apresenta, o faz de forma genérica, traduzindose em limites à almejada universalização da cidadania. No próprio texto
constitucional, revelam-se contradições, tais como a afirmação de que todos são
iguais perante a lei, mas os direitos não são universalmente aplicáveis a todos.
Tome-se o exemplo da previdência social, limitada aos inseridos no mercado formal
de trabalho e/ou aqueles que contribuem como trabalhador autônomo.
Conforme ensinamentos de Marshall, a cidadania da sociedade moderna
foi sendo estruturada ao passo que o capitalismo “que é um sistema não de
igualdade, mas de desigualdade”,234 também se desenvolvia.
Pobreza e desigualdade, analisadas na perspectiva das imperfeições do
mercado da economia moderna, são um problema do Estado e da sociedade civil
cuja superação perpassa o entendimento de que o mundo contemporâneo, visto
quanto à sua organização social, resulta da evolução dos direitos civis, políticos e
sociais. As ações devem ser direcionadas ao combate da pobreza, com uma
necessária distribuição de renda, mas também, ao equilíbrio das tensões
decorrentes da desigualdade social.235
A implementação da igualdade ultrapassa o conteúdo da isonomia,
passando à exigência de tratamentos distintos para tornar os indivíduos iguais, ou
232

CARVALHO, José Murilo. op. cit., p. 219.
MELLO, Celso Antonio Bandeira de. O conteúdo jurídico do princípio da igualdade. São Paulo:
Malheiros, 1993, p. 9.
234
MARSHALL, T. H. op. cit., p. 76.
235
AGUIAR, Marcelo; ARAÚJO, Carlos Henrique. op. cit., p.22.
233

116
ao menos, oferecer-lhes acesso proporcional às oportunidades para que possam,
segundo seu mérito, progredir dentro da sociedade. A igualdade material
acompanha a noção de discriminação positiva, ou a prestação positiva de políticas
que efetivem essa igualdade. Ela é o critério mais elevado do sistema constitucional
e representa o critério maior contido na Constituição para a interpretação dos
Direitos Sociais.236
Para compensar as discriminações sociais negativas contra minorias,
tem-se a discriminação inversa, e sobre ela Neves argumenta:
As discriminações positivas rompem com a concepção universalista
dos direitos dos cidadãos, abrindo-se fragmentariamente às
diferenças e condições particulares de grupos minoritários, sem que
disso resulte negação do princípio da igualdade. Há apenas a
pluralização da cidadania.237

É necessário não só igualdade de oportunidades, mas também de
condições, mediante a criação de possibilidades concretas de democratizar a
satisfação das necessidades sociais na forma de acesso aos bens, aos serviços
sociais e aos direitos. Numa sociedade capitalista, na qual prevalecem os interesses
individuais, de pessoas ou grupos, aos sociais, o fato empírico do crescente
processo de concentração de renda fortalece a iniquidade, mas, ainda assim,
conquistas democráticas são possíveis.
A questão crucial da pobreza e da desigualdade remete ao necessário
enfretamento da questão da distribuição de renda. Modificar o perfil de concentração
de renda de um país é importante como objetivo de se viver em uma sociedade mais
igualitária, e não só isso, mas porque menos desigualdade é um meio para se
reduzir a pobreza no país.
Enquanto milhares de pessoas são assim reinseridas, dezenas de
milhares de outras são expelidas da economia e outras tantas ficam à espera de
uma oportunidade diante da demanda insuficiente por força de trabalho. Por tudo
isso, a luta por direitos sociais resume-se, hoje, à luta pela retomada do crescimento,
que equivale à luta contra a hegemonia neoliberal imposta pelo capital financeiro a
toda sociedade.238
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Segundo Yazbek, o pensamento neoliberal reconhece e presta socorro,
como um dever moral, aos pobres e “inadaptados” à vida social, embora não se
reconheça os seus direitos sociais. No caso do Brasil, pondera a autora, existe ainda
toda a sua história marcada pelo clientelismo, formas enraizadas na cultura política
do país pelas quais não se estimulava a emancipação e a independência dos
beneficiários dos programas sociais, mas a sua eterna dependência.239
A assistência social tal como prevista na lei é, ao mesmo tempo, política
pública e direito social. Conjugada com políticas setoriais deve criar condições para
o combate à pobreza, bem como possibilitar o acesso universalizado aos direitos
sociais, ou seja, garantir a cidadania ao passo que possibilite o atendimento às
necessidades mínimas dos indivíduos.
A Política Nacional de Assistência Social (PNAS) foi resultado da IV
Conferência Nacional de 2003, cujo objetivo era a criação e implementação do
Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Infere-se do texto da PNAS a busca
pela integração das “demandas presentes na sociedade brasileira no que tange à
responsabilidade política, objetivando tornar claras suas diretrizes na efetivação da
assistência social como direito de cidadania e responsabilidade do Estado”.240
A partir do SUAS, a família passou a ser o foco. Os serviços de proteção
social básica e especial passaram a ser organizados pela política de assistência
social em unidades de municípios, traduzindo-se nos chamados Centros da
Assistência Social básico e especializado, remontando-se essa estruturação à
descentralização político-administrativa e à territorialização.
O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) é uma unidade
pública

estatal

descentralizada

da

PNAS.

O principal serviço ofertado pelo CRAS é o Serviço de Proteção e Atendimento
Integral à Família (PAIF), e dentre seus objetivos, destacam-se o fortalecimento da
função protetiva da família, a prevenção da ruptura dos vínculos familiares e
comunitários, a promoção de ganhos sociais e materiais às famílias, a promoção do
acesso
239
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socioassistenciais e o apoio a famílias que possuem, dentre seus membros,
indivíduos que necessitam de cuidados, por meio da promoção de espaços coletivos
de escuta e troca de vivências familiares.241
São usuários do Serviço de PAIF famílias em situação de vulnerabilidade
social decorrente da pobreza, do acesso precário ou nulo aos serviços públicos, da
fragilização de vínculos de pertencimento e sociabilidade e/ou qualquer outra
situação de vulnerabilidade e risco social residentes nos territórios de abrangência
do CRAS, em especial:242





famílias beneficiárias de programas de transferência de renda e
benefícios assistenciais;
famílias que atendem aos critérios de elegibilidade a tais programas ou
benefícios, mas que ainda não foram contempladas;
famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência de dificuldades
vivenciadas por algum de seus membros;
pessoas com deficiência e/ou pessoas idosas que vivenciam situações de
vulnerabilidade e risco social.
As políticas de renda mínima são marcadas pelo foco nos mais excluídos.

Essa focalização das políticas sociais permite a identificação (localização) dos
indivíduos que, sozinhos (pela via do mercado) não obtêm as condições mínimas
para sobreviverem.
Tendo-se em mente a PNAS cuja diretriz é o acesso às chamadas
políticas setoriais pelos usuários, garantindo-se a universalização dos direitos
sociais, neste estudo, ganham destaque os programas de transferência de renda
mínima condicionada. Mais especificamente, a análise está direcionada ao Bolsa
Família, cujo olhar volta-se para intervenção social pública na realidade das famílias
pobres e extremamente pobres do Brasil, dentro da perspectiva de reversibilidade
desse quadro.
A partir da Constituição Federal de 1988, percebem-se os esforços no
sentido de apresentar-se uma rede articulada e coordenada de políticas públicas
com o objetivo de fortalecer a autonomia do cidadão, assim priorizada desde o início,
com a participação e o controle social dos sujeitos envolvidos.
A assistência social, vista sob a perspectiva da conjugação de fatores
concretos, assume caráter prático. Tem-se a conciliação entre legitimidade,
241
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considerando-se a participação popular na gestão do controle social sobre as ações
e gastos, e eficiência sob a ótica de um sistema federativo articulado e coordenado
que estabelece padrões nacionais para a gestão local. A partir dessa análise,
considerados esses fatores, de fato a assistência social pode ser considerada um
direito do cidadão necessitado (e não como filantropia ou favor estatal).
Referindo-se aos programas de natureza compensatória, observa-se que
os mesmos originaram-se da prática assistencialista iniciada pela Igreja, objetivando
o aumento do bem comum para alívio das implicações da pobreza. Sua base é a
solidariedade e não a equidade, sendo focalizados e não universais. Focalização
que se justifica pela carência do público-alvo. Fato é que os programas
compensatórios não são dispensáveis, apesar de não alterarem significativamente o
nível de bem estar dos beneficiários, pois a magnitude de indigência que ainda hoje
compromete o desenvolvimento do país não permite que se descartem essas
medidas243.
No contexto de um país imenso, caracterizado por heterogeneidade e
ainda, por uma enraizada cultura clientelista e mesmo de desvios, tem-se como
muito difícil a tarefa de focalizar-se o público de um programa. O aperfeiçoamento do
Cadastro Único pode contribuir para a minimização desses obstáculos, tendo em
vista que vem incluindo apenas as famílias com renda per capita familiar de até meio
salário mínimo. Além disso, faz o cruzamento dos dados com outros bancos de
dados do país, viabilizando a redução de dualidades e inclusões indevidas de
famílias nos programas.
Yazbek destaca as tensões que envolvem as políticas atuais que, cada
vez mais restritas, com alto grau de seletividade, voltam-se paras ações extremas.
Assente

que

tais

políticas

são

feitas

nesses

moldes,

pois

existe

uma

“incompatibilidade entre os ajustes estruturais da economia à nova ordem capitalista
internacional e os investimentos sociais do Estado”244.
Sobre os ditos tempos “neoliberais”, Kowarick expõe a questão social
traduzida em termos de comiseração:
Em consequência, tem ocorrido amplo e diverso processo de
desresponsabilização do Estado em relação aos direitos de cidadania,
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dando lugar a ações de cunho humanitário que tendem a equacionar as
questões da pobreza em termos de atendimento particularizado e local.
Dessa forma, vêem-se atuações no mais das vezes marcadas pela boa
vontade do espírito assistencial, voltadas a resolver problemas
emergenciais, descapacitando os grupos a enfrentar suas marginalizações
sociais e econômicas, pois essas vulnerabilidades deixam de aparecer
245
como processos coletivos de negação de direitos.

Yazbek avalia que, no caso do Brasil, considerando a dificuldade em se
estabelecer o limiar entre as políticas assistencialistas e os direitos de cidadania, é
necessário rever-se o papel do Estado proposto pelo neoliberalismo.246 O direito não
é o mesmo para incluídos e excluídos. A sua utilização como instrumento de
igualdade e a constatação prévia de que direito é discurso de universalidade,
contrasta com a realidade, na qual as marcas de desigualdades são tão elevadas
que a formalidade em si não serve de baliza.
Enquanto isso, Kerstenetzky pensa diferente, afirmando que não basta a
discussão sobre o papel do Estado. É preciso debruçar-se na análise da forma que
ele realiza a promoção da justiça social. As políticas sociais voltadas para os mais
pobres que estão percebidas no entorno de estruturas que priorizam a eficiência e a
racionalidade econômica, em detrimento de direitos de cidadania e de noções de
equidade, revelam a existência de uma determinada noção de justiça social,
conhecida como de justiça de mercado.247
A noção de justiça atribui ao mercado a função de distribuição das
vantagens econômicas entre os indivíduos, cabendo ao Estado o papel de garantir
as bases de seu funcionamento, os direitos de propriedade e o cumprimento dos
contratos. A generalização da economia de mercado permitiria ampliar as liberdades
individuais e, ao mesmo tempo, geraria benefícios materiais que se transmitiriam à
(quase) totalidade da sociedade.248
Para a minimização dos mecanismos de concorrência as políticas sociais
voltadas para os mais pobres seriam as mais adequadas, pois, atuariam de forma
residual na realidade dos indivíduos excluídos dos processos econômicos - os
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pobres. Assegura-se que os mais pobres da pirâmide social sejam alcançados pelos
recursos financeiros disponíveis. Tem-se um critério para identificação dos grupos
mais marginalizados dentro do programa sócio econômico do país.
Outro grande ponto é a avaliação do programa. Trata-se de um processo
fundamental, pois permite mensurar resultados e impactos e, sobretudo, possibilita a
apresentação de medidas de correção, bem como uma reorientação das ações
existentes, de forma a melhorar a funcionalidade dos processos o que, em última
análise, potencializa a efetividade e eficiência no uso dos recursos utilizados para o
alcance dos objetivos traçados. O rigor nessas avaliações permite verificar o
atingimento de seus propósitos, metas e êxitos.
Assinala-se que, embora se coloque como um estilo “racional” de política
social, essa noção de justiça guarda um componente moral sobre quem deve ser
objeto de responsabilidade das políticas públicas. Em especial, seria privilegiada a
“pobreza imerecida”, aquela resultante de situações imprevistas, e não de escolhas
irresponsáveis dos indivíduos.249 A necessária promoção da igualdade justifica um
tratamento diferenciado dos mais pobres, de forma que lhes possam reduzir as
desigualdades prévias. Trata-se de uma perspectiva do princípio da equidade cuja
efetivação demanda a utilização de parâmetros de justiça distributiva.
Entende-se focalização como residualismo, como condicionalidade e
como ação reparatória. No que tange ao residualismo, culmina numa espécie de
reação negativa dos interlocutores, tendo-se em mente os ideais de justiça
distributiva com os quais eles se identificam e associam à concepção de justiça de
mercado. A favor da concepção de focalização como condicionalidade tem-se o
argumento da busca pelo foco correto para chegar-se à solução de um problema
mais específico, a exemplo do aumento da eficiência local e a avaliação de políticas
públicas já experimentadas.250 Atente-se:
Às vezes, a busca do foco correto pode resultar no formato
contraintuitivo de incondicionalidade, como quando se atinge melhor
os mais necessitados estendendo-se um benefício a todos dentro de
um determinado território, supostamente razoavelmente homogêneo,
e não apenas aos mais necessitados (em que se poupam, por
exemplo, os custos do monitoramento). Neste caso específico a
melhor forma de encontrar o foco é universalizar.251
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Destaca-se a importância de se detectar o melhor modo de chegar-se à
eficiência local dos métodos das políticas públicas de transferência de renda, seja
com ou sem condicionalidades, para a decisão da gestão pública.
Outra vertente da política focalizadora é a de que atua como ação
reparatória, diferente da política residual citada. A política reparatória é tida como
necessária para restituir o acesso efetivo a direitos universais (formalmente iguais),
aos grupos sociais que restaram prejudicados por injustiças passadas, tais como,
desiguais oportunidades de realização de gerações passadas que foram se
perpetuando num círculo de desigualdade dos recursos e capacidades, até as
presentes gerações. Cristalino é o pensamento que se segue:
Em uma sociedade muito desigual, as políticas sociais terão
necessariamente um componente de “focalização”, se quiserem
aproximar o ideal de direitos universais a algum nível decente de
realização. A focalização seria um requisito da universalização de
direitos efetivos, compatível com o princípio da retificação ou da
reparação (...).252

No caso do PBF, a sua política de focalização tem conseguido, por meio
da transferência de renda, resultados positivos quanto à redução da pobreza e à
melhoria das condições de vida das famílias beneficiárias, conforme comprovação
de pesquisas, tais como a do IBASE.253
O PBF com distribuição de renda condicionada é considerado uma
espécie de ação reparatória de oportunidades, resguardando o direito universal à
vida e, em última análise, realizando os direitos da cidadania, numa concepção
republicana.
Inobstante a variedade de críticas que lhe são direcionadas, em especial,
aquelas relativas a tê-lo como de pouco alcance no processo de emancipação do
indivíduo na conquista da cidadania, o PBF, na qualidade de ação de inclusão
social, atua como uma ação reparatória, possibilitando a restituição do acesso aos
direitos básicos de saúde e educação, ao passo que “aumenta a percepção de
empoderamento e aprendizagem de seus beneficiários para a participação política”.
A ampliação dos direitos sociais caminha rumo à consolidação da democracia, bem
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como de um regime político mais responsável, num contexto de desigualdade social
extrema.254
Nesse sentido, Sen afirma:
Quanto mais inclusivo for o alcance da educação básica e dos
serviços de saúde, maior será a probabilidade de que mesmo os
potencialmente pobres tenham uma chance maior de superar a
penúria.255

Conclui-se que as concepções de focalização como condicionalidade e
como ação reparatória, enquanto estilos de política social, e universalização podem
ser harmonizados, numa conjugação que obtenha a máxima eficiência dos dois
métodos, com vistas à realização social.256
A igualdade de acesso não deve ser vista tão somente sob o aspecto da
isonomia proclamada no caput do artigo 5º da Constituição,257 mas, compreendida
como

acesso

igualitário.

Essa

percepção

traduz-se

na

possibilidade

de

discriminações positivas que, embora num primeiro momento resultem em
privilégios,

como

resultado

final

possibilitará

que

as

políticas

públicas

instrumentalizem a correção das desigualdades sociais, proporcionando assim
igualdade de oportunidade a todos.
A ampliação dos direitos sociais no Brasil e o caminho da democratização
na direção cidadã como uma possibilidade concreta já são uma realidade para os
diversos agentes cuja percepção decorre do resultado da focalização de políticas
redistributivas combinada com uma política de valorização do rendimento dos
trabalhadores mais pobres.258
Na

relação

entre

Estado

e

sociedade,

as

leis

dependem

de

materialização, por meio de políticas públicas para operar os direitos sociais nelas
previstos. A respeito do resultado positivo do Estado social, há necessidade de
criação de possibilidades concretas de otimização da satisfação das necessidades
sociais na forma de acesso aos bens e serviços. Cabe à sociedade, o controle
democrático sobre os atos e as diretrizes governamentais com objetivo de combater
as iniquidades sociais.
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4. BOLSA FAMÍLIA - ANÁLISE DOS NÚMEROS
Dada a magnitude alcançada pelo Bolsa Família, quer visto sob a
perspectiva orçamentária, quer pela financeira (da ordem de R$ 14 bilhões), e ainda,
pela sua abrangência social (com mais de 12 milhões) de famílias atendidas em todo
o território nacional), tem-se-no ao centro de grande debate.259 Fala-se em armadilha
da pobreza como o fenômeno ao qual estariam sujeitos os Programas de
transferências de renda, considerando-se que programas assim podem resultar em
estímulo aos seus beneficiários para que permaneçam nessa condição e assim
possam continuar alvos do benefício.
Contudo, tem chances de culminar num virtuoso ciclo no qual se gerará
ganhos, despertando-se a consciência social da população, no sentido de fazê-las
perceber que são titulares de direitos e por isso, podem exigir dos governantes o
atendimento as suas necessidades básicas, promovendo-se a cidadania.
A principal política pública para a promoção de segurança alimentar no
Brasil é o Programa Bolsa Família que tem como objetivo o combate à pobreza, ao
passo que promove a segurança alimentar e a emancipação sustentada. Nesse
esteio:
O Bolsa Família alcança uma parcela da população, à qual o Estado
devia e ainda deve muito em termos de políticas públicas adequadas.
Tratava-se de cidadãos reiteradamente vitimados pela exclusão
social ou com acesso limitado aos programas de transferência de
renda e, por essa razão, apresentavam dificuldades em conseguir os
elementos básicos para sua sobrevivência, como alimentação,
vestuário e até mesmo material escolar. De fato, era necessário dar
vazão a um programa social dessa envergadura.260

O Programa tem como foco o atendimento às famílias que se encontram
em situação de pobreza e extrema pobreza. Destaca-se que, dada a diversidade
econômica de cada região e a pobreza nela encontrada, termina por não atingir de
forma regular todo o território nacional.
A partir do relatório de Gestão do Programa Bolsa Família de 2007,
desenvolvido pelo MDS, revelando a diversidade das regiões do país, tem-se que a
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região Nordeste fica com 69,1% da distribuição total do Programa, a Sudeste com
19,1%, a Norte 8,0%, a Sul 1,4% e a Centro Oeste 2,4%.261
A pesquisa de Oliveira et ali aponta para uma melhoria na qualidade,
variedade e quantidade da alimentação, assim como no aumento do número de
refeições por dia. Observou-se uma tendência na escolha por alimentos menos
saudáveis dado o seu maior valor energético e o seu menor custo. Referido estudo
(2007) demonstrou que o PBF contribui para transferência dos beneficiários para a
área da segurança alimentar, na medida do aumento da faixa de recebimento do
benefício.262
Quanto ao perfil dos titulares do programa, segundo a mesma pesquisa
realizada pelo IBASE (2008), tem-se que: em sua maioria são mulheres (94%); a
maior parte são pretos ou pardos (64%); a maior parte das mulheres tem entre 15 e
49 anos (85%); 78% das famílias residem em área urbana e 22% em áreas rurais,
destacando-se que a maior concentração das famílias em áreas rurais está no
Nordeste (50%); 81% dos titulares sabem ler e escrever e desses 56% estudaram
até o ensino fundamental. No tocante ao uso dos recursos proporcionados pelo
Programa, seus beneficiários chegam a gastar 87% dos recursos com alimentação.
No Nordeste esse percentual chega a 91%, enquanto no Sul é de 73%.263
Merece destaque a elevação da auto-estima das mulheres beneficiadas
pelo programa, vez que passam a ter o controle da renda familiar, fortalecendo a sua
presença no grupo. A mulher passa a ser mais respeitada no meio social, vez que a
certeza da liquidez do recurso financeiro dar-lhe o status de boa compradora,
reforçando-se o princípio da dignidade da pessoa264.
Confirma-se o aumento da independência financeira das mulheres, a sua
maior influência no planejamento dos gastos, enquanto que, na família e na
comunidade, também passam a infundir esse respeito. Por outro lado, atenta-se
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para o baixo investimento em políticas complementares que garantiriam melhores
condições para a inserção das mulheres no mercado de trabalho.265
A Diretora do Programa Mundial de Alimentação da Organização das
Nações Unidas, Josette Sheeran, afirmou em maio de 2010, que o “PBF inspira as
famílias a lutar por um futuro melhor”. Para a diretora, o acesso à alimentação,
“como o Bolsa Família assegura no Brasil”, é elemento importante para a segurança
interna e estabilidade para as nações.266
As perspectivas reconhecem as contradições e as dificuldades do
Programa, mas também é fato que se está avançando para um Sistema de
Assistência Social integrado à mais ampla lógica do Sistema de Proteção Social e,
cada vez mais, distancia-se daquela realidade da década de 80, caracterizada por
atitudes de benevolência e uma atuação estatal residual ligada às figuras das
Primeiras Damas.267
O PBF, frequentemente, defronta-se com dificuldades operacionais,
entretanto, esses obstáculos não devem ser vistos como caracterizadores de uma
política

clientelista

ou

assistencialista.

Algumas

iniciativas

corroboram

a

consolidação do Programa não como um novo tipo de clientelismo. A consolidação
do banco de dados do Governo Federal, o pagamento do benefício por meio de
cartões magnéticos de débito, sem intermediários, por meio de um banco federal
(Caixa Econômica) com grande autonomia em relação aos poderes locais, o controle
exercido sobre os beneficiários por meio das condicionalidades, resultam num
programa que reduziu o espaço de práticas clientelistas.

4.1

O quadro social de pobreza e de indigência no Brasil

Houve relativo aumento na preocupação com a pobreza que assim
passou a ser tema obrigatório nas agendas governamentais e ainda, das principais
instituições internacionais. Defende-se no presente estudo que a situação de
pobreza e de indigência no Brasil é de suma importância, dada a quantidade de
265
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pessoas que se enquadram nessas condições sociais.
Nos gráficos abaixo, verifica-se a alta incidência de pobres e indigentes,
bem como o impacto dos Programas de Transferência de Renda (PTR) sobre essas
camadas da população em 2004, ou seja, apenas há 7 anos atrás. Observa-se que
desconsiderando os efeitos dos PTR, a proporção de pobres ou indigentes monta
44,2% da população brasileira. Ao passo que, considerando os seus efeitos, tem-se
41,3% de pobres ou indigentes no Brasil.

ÍNDICES DE INDIGÊNCIA E POBREZA, CONSIDERANDO PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA
DE RENDA (PTR) NO BRASIL (2004)
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Fonte: IBGE/PNAD 2004 – Estudo de Políticas Sociais, Acompanhamento e
Análise (IPEA 2007) – gráfico: elaboração própria

A realidade de pobreza e indigência de famílias brasileiras, nas duas
últimas décadas, pode ser reconstruída, a partir da análise das Pesquisas Nacionais
por Amostra de Domicílios (PNADs) do IBGE.
A pobreza não pode ser concebida de forma única e universal, tendo em
vista que está relacionada aos parâmetros socialmente estabelecidos em diferentes
contextos históricos, considerando-se a pobreza como tradução de condições de
carência vivenciadas por indivíduos que não conseguem manter um padrão mínimo
de vida condizente com tais parâmetros.268
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Essa busca para a realização do direito às necessidades humanas e,
portanto, objetivando-se à emancipação do indivíduo, harmoniza-se com a luta
incessante do homem para mudar a sua história marcada pela opressão, com vistas
a consolidar o direito como instrumento a favor do homem. Quanto à erradicação da
pobreza:
A pobreza é uma característica do Terceiro Mundo, expressão
largamente usada para designar os países subdesenvolvidos. A
pobreza é comum na América Latina, com todas as suas
consequências. A estratificação da pobreza pode ser feita em três
segmentos: pobreza, indigência e miséria.269

Santos apresenta três formas de pobreza vivenciadas no último meio
século. A pobreza instituída, uma pobreza incidental. A segunda, a marginalidade
produzida pelo processo econômico da divisão do trabalho, internacional ou local.
Por último, a pobreza estrutural, não local e nem nacional, presente em toda parte
do mundo, por assim dizer, globalizada. Os pobres, como objetos da dívida social, já
foram os “incluídos”, depois “marginalizados”, e hoje, são os “excluídos”.270
Na compreensão de Rocha, uma definição relevante de pobreza passa
pela percepção do padrão de vida e da forma como as diferentes necessidades são
atendidas em determinado contexto socioeconômico. Nessa linha de pensamento,
ser pobre é o mesmo que não dispor de meios para “operar adequadamente no
grupo social em que se vive”.271
Diante dessa constatação, a partir da problemática da pobreza em países
ricos desenvolveram-se estudos sobre o caráter relativo que envolve a concepção
da pobreza. A situação da pobreza dos países com diferentes níveis de
desenvolvimento social e produtivo, remonta às noções de pobreza absoluta versus
a relativa. A autora enfatiza a concepção de pobreza absoluta, porquanto vinculada
ao não atendimento do mínimo vital, enquanto a pobreza relativa está relacionada às
necessidades a serem satisfeitas levando em conta os parâmetros predominantes
na sociedade em questão.272
Para a autora, quanto mais rica a sociedade em questão, mais distante
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está do conceito relevante de pobreza (como dito, relacionado ao não atendimento
das necessidades básicas), afinal nesses países o mínimo vital já é garantido a
todos e, portanto, esse conceito torna-se irrelevante, ainda que seja possível definir
“uma cesta básica”.273 Infere-se que, para o Brasil, a noção de pobreza absoluta
ainda é relevante.
Tem-se que os indivíduos beneficiários do PBF tem, proporcionalmente,
significativo aumento em seu poder de compra. Contudo, não raras vezes, esse
beneficio é a única renda regular garantida, e por isso mesmo, essas pessoas não
estão em um patamar de consumo no qual o fato de aumentar o poder de compra
implique na compra de supérfluos. Estão num patamar onde existe a necessidade
reprimida por alimentos e insumos básicos para a vida digna, tais como água,
limpeza, material escolar, dentre outros. Fato é que o resultado da pesquisa do
IBASE demonstra que os beneficiários do Programa fazem uso do recurso para
comprar mais alimentos e variar sua alimentação, o que não significa,
necessariamente, uma alimentação mais saudável.274
Para a política que instrumentaliza o PBF, a família é quem melhor pode
decidir onde o recurso financeiro será mais bem vindo, por que conhece, antes de
qualquer um, as suas necessidades, aquelas que devem ser satisfeitas
prioritariamente, enfim, qual a melhor decisão alocativa em proveito de toda a
família.
Ressalta-se a posição do Brasil em relação à realidade da exclusão social
que, segundo ranking275 do ano 2000, que considerou a análise de 175 países,
ocupava a 71ª posição no índice de pobreza no mundo, ao mesmo tempo em que
estava na 167ª colocação quanto à desigualdade. Estas colocações aliadas aos
demais índices de desemprego, de alfabetização, de escolarização superior, de
homicídios e população infantil alocavam o país na 109ª posição de exclusão social.
Segundo

o

Radar

Social

de

2006,

documento

elaborado

pelo

departamento de programas sociais do governo federal, os programas focalizados
nos excluídos, associados à estabilidade econômica e alguma recuperação do poder
de compra do salário mínimo tem contribuído no processo de diminuição da
indigência, bem como influenciado na pequena redução dos índices de exploração
273
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do trabalho infantil, da mortalidade infantil. Entretanto, sem alterar a pobreza e a
desigualdade, fato que atrela a histórica herança de iniquidade e exclusão no
país.276
Um importante medidor da qualidade de vida de uma determinada
população é o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH),277 indicador criado pelo
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD),278 cujo objetivo é
indicar o nível de desenvolvimento, não considerando apenas o fator econômico,
mas principalmente, aspectos sociais fundamentais.
Segundo este Organismo da ONU, a pobreza ocorre quando, em uma
dada localidade geográfica no interior de um país, a maior parte da população tem
baixa expectativa de vida, baixa escolaridade e rendimentos mensais insuficientes
para manter-se. O IDH de cada país é apurado anualmente e divulgado por meio do
Relatório do Desenvolvimento Humano (RDH), que permite o acompanhamento da
melhora do nível de desenvolvimento da população do país, ao longo das últimas
décadas, nesse caso, a do Brasil, conforme segue:279
ANO

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005 2007 2010

IDH

0,64

0,67

0,69

0,71

0,73

0,75

0,81

0,81

0,70

Fonte: PNUD
Elaboração própria

O surpreendente é que, em análise dos dados mais recentes, de acordo
com o Relatório do Desenvolvimento Humano (RDH) 2010280 verifica-se que, apesar
do Brasil estar classificado em 73ª posição, em relação aos 162 países avaliados,
constatou-se uma redução no mesmo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
brasileiro (0,70), em relação ao IDH de 2007, redução essa provocada, inclusive,
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pela crise econômica de 2008, o que indica a necessidade constante de
investimentos governamentais voltados ao desenvolvimento humano.
O Brasil enfrentou a recessão mundial sofrendo impactos relativamente
pequenos, devido a sólidas políticas econômicas e as medidas anticíclicas que
ajudaram o país a enfrentar a crise financeira global de 2009, recuperando-se
rapidamente em 2010.281
Busca-se apresentar uma reflexão teórica sobre a pobreza, apontando
diferentes conceitos que se complementam para dar maior clareza à sua
compreensão.
Em uma sociedade ocidental democrática, a pobreza está diretamente
vinculada aos padrões históricos culturais daqueles mínimos necessários para uma
vida digna. E, esse mínimo necessário vai além dos bens materiais. Consideram-se
os simbólicos e os direitos fundamentais, na esfera política, social e da liberdade.282
Salienta-se que o presente estudo adota o conceito de pobreza humana
do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), divulgado no
Glossário da Pobreza e Desenvolvimento Humano do ano de 2000, o qual ressalta a
distinção entre pobreza humana e privação de renda:
A pobreza humana é definida pelo empobrecimento em múltiplas
dimensões – privações de uma vida longa e saudável, de
conhecimento, de um nível de vida digno e de participação.
Contrariamente, a privação de renda é definida pela privação numa
única dimensão – renda – porque se acredita que é a única forma de
empobrecimento que interessa ou porque nenhuma outra privação
pode ser reduzida a um denominador comum. O conceito de pobreza
humana considera a insuficiência de renda como um fator importante
na privação humana mas não como o único. Nem se pode reduzir, de
acordo com este conceito, todo o empobrecimento a falta de renda.
Se a renda não é tudo na vida humana, a falta de renda não pode ser
tudo na privação humana.283

A pobreza é a tradução da inadequação no atendimento às necessidades
das pessoas. Como outrora referido, a fome é a face mais cruel da pobreza que, por
sua vez, decorre da desigualdade social.
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Diz-se que, embora sejam conceitos diferentes, existe uma relação direta
entre e pobreza e fome, pois a dificuldade de acesso aos alimentos tem a ver com a
ausência de renda que, certamente, é uma face da desigualdade social. Logo, a
proporção de pobres corresponde à parcela da população que não possui produtos
e rendimentos suficientes para subsistência, por falta de condições de acesso aos
bens e aos serviços sociais públicos. Tem-se de um lado, a renda concentrada nas
mãos de pequena parcela da população e, de outro, o elevado nível de desemprego
e de subemprego, desenhando assim o quadro de pobreza.
O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) propõe
o índice de pobreza humana (IPH)284 para medir o grau de pobreza e de privação de
meios e de recursos básicos de sobrevivência humana. Em países em
desenvolvimento como o Brasil, o cálculo do IPH considera a combinação das
seguintes variáveis: risco de mortalidade após os 40 anos, taxa de analfabetismo e
do indicador do índice de sobrevivência, acesso aos serviços básicos de saúde, à
água potável e níveis de desnutrição.
Retirantes ou flagelados que se veem obrigados a abandonar sua terra
natal para sobreviver, o trabalho infantil imposto às famílias por uma questão de vida
ou morte são apenas alguns exemplos das situações de privação de capacidades
básicas a que são submetidas a população pobre que por certo vão muito além de
um baixo nível de renda. Ainda assim, para Sen, “A perspectiva da pobreza como
privação de capacidades não envolve nenhuma negação da perspectiva sensata de
que a renda baixa é claramente uma das causas principais da pobreza, pois a falta
de renda pode ser uma razão primordial da privação de capacidades de uma
pessoa”.285
Tem-se que a pobreza, certamente, não deve ser vista tão somente sob a
perspectiva da privação da renda e por isso, justificar-se os investimentos em
educação e serviços de saúde. Na verdade, deve-se estar em relevo a questão da
expansão das capacidades, levando-se em conta a pobreza e as privações na vida
dessas pessoas e as liberdades que efetivamente elas possuem.
Apresenta-se o ciclo da pobreza. Uma criança pobre vive sob precárias
condições de desenvolvimento, a partir daí transformar-se-á, prematuramente, em
adulto devido ao excesso de violência característica do local onde mora, quando não
284
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pela violência doméstica, pelo intenso trabalho no lar, pela desatenção das escolas,
pela falta de material escolar e, de forma definitiva, pelo trabalho infantil que é a
expressão máxima do processo de exclusão dessa criança. Percebe-se que adultos
pobres, advindos de uma infância pobre, comumente estão inseridos no mercado de
trabalho informal, sem perspectivas, na luta pela sobrevivência, tentando ajudar os
filhos a sobreviverem. Difícil é o acesso aos processos de construção da cidadania e
à participação política nas decisões de suas cidades e de seus estados. Terminam
expostos à manipulação, sendo submetidos a interesses diversos, contrários aos
deles próprios.286
Até 2008, as estimativas de pobreza extrema se baseavam nos
indicadores referidos na linha de pobreza internacional de US$ 1,08/dia por pessoa
e no fator de paridade do poder de compra - PPC – de 1993. As novas estimativas
baseiam-se na linha de pobreza internacional de US$ 1,25/dia por pessoa ( renda
domiciliar per capita) e no fator PPC de 2005 estimado em R$ 1,57. Isso quer dizer
que, em 2005, seriam necessários R$1,57 para comprar no Brasil o mesmo que se
comprava nos Estados Unidos com US$ 1. O Processo de definição dos PPC é
complexo e dependente de uma série de informações sobre preços, consumo e
câmbio de vários países, coletadas pelo Banco Mundial. A nova linha foi adotada
pelas Nações Unidas para as estimativas de pobreza global em 2009.287
Conforme Rocha, são considerados pobres os indivíduos cuja renda
familiar per capita seja inferior ao valor necessário para o atendimento das suas
necessidades mais básicas, tais como alimentação, habitação, saúde e educação,
entre outros. Os indigentes por sua vez, são aqueles cuja renda familiar per capita é
inferior ao valor necessário para a satisfação das necessidades básicas apenas no
que se refere à alimentação.288 Assim,
pobres são aqueles que com renda se situando abaixo do valor
estabelecido como linha de pobreza, incapazes, portanto, de atender
286
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ao conjunto de necessidades consideradas mínimas naquela
sociedade. Indigentes, um subconjunto dos pobres, são aqueles cuja
renda é inferior à necessária para atender apenas às necessidades
nutricionais289.

Faz-se mister destacar que a definição de um valor per capita muito baixo
culmina em exclusão de famílias cuja renda per capita esteja um pouco acima do
estabelecido, ainda que também vivenciem uma realidade de pobreza.
No tocante à concepção de pobreza, destacam-se duas correntes de
entendimentos, a saber, uma a considera como um fenômeno indissociável da
própria economia do tipo liberal caracterizada por um mercado ineficiente em alguns
aspectos e, sobretudo, seletivo na distribuição das suas riquezas. A outra, explica a
pobreza a partir das conjunturas econômicas recessivas, comumente causadas pela
ingerência do Estado no mercado290.
No contexto de pobreza e indigência, na esfera de uma renda mais baixa,
a proporção de negros pobres ou indigentes é bem maior que a proporção de
brancos pobres ou indigentes.
O diferencial entre os indigentes, que são os mais pobres entre os
pobres, é ainda mais desfavorável aos negros. Os negros são a
maioria entre os pobres (65%), mas esta maioria se amplia entre os
indigentes (70%), em uma série histórica bastante estável, com uma
ligeira tendência de aumento da proporção de negros291.

Em 2002, 45% da população negra brasileira foi classificada como pobre,
estando abaixo da linha da pobreza, contra 22% dos brancos; ainda, 20% dos
negros estavam abaixo da linha de indigência, contra apenas 8% dos brancos292.
Diante da realidade desses números, afirma-se que na pobreza do Brasil
tem-se pobre de toda cor, mas, ainda assim, a pobreza no Brasil tem cor – ela é
negra. É o que se infere das estatísticas, é o que se constata nos sinais de trânsito.
A cor da pele é, em muito, responsável pelo preconceito relacionado à desigualdade
brasileira. Entretanto, há que se refletir também, sobre o preconceito ligado a certos
tipos de “personalidade”, consideradas improdutivas e disruptivas para a sociedade.
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Somado a isso, a tese de que o abandono secular do negro e do dependente de
qualquer cor seria a causa da sua inadaptação.293 Mas, o fato é que os pobres
existem e as políticas sociais de inclusão devem incluir todos, sem distinção de raça
ou cor.294
A fome é vista como a “face mais grave da pobreza”, sendo necessária e
urgente uma ação rápida que fará a diferença na vida de todos aqueles que passam
fome no mundo, atualmente, e que sobrevivem comendo uma, ou até menos,
refeição por dia. Não há nada mais básico do que a fome295.
O Estado, a sociedade e os países devem agir solidariamente, exercendo
seus deveres a fim de garantir-se o direito humano à alimentação, superando assim,
os traços da fome.
A redução da capacidade de aprendizado nas crianças, queda da
produtividade nos adultos ativos, suscetibilidade a doenças e até morte prematura
são apenas algumas das consequências da fome que tem entre as suas causas a
pobreza continuada e a iniquidade. Partindo do pressuposto de que uma mãe
desnutrida conceberá filhos igualmente desnutridos, a fome passa de uma geração
para outra, perpetuando um círculo vicioso cujo rompimento carece da garantia do
direito humano à alimentação adequada, que é um direito básico de todos.
Dados da PNAD (IBGE 2004) revelam que a insegurança alimentar grave
atinge cerca de 14 milhões de pessoas, a insegurança alimentar moderada, 26
milhões e a insegurança alimentar leve, 33 milhões em um total de 73 milhões de
pessoas em insegurança alimentar comparados aos 110 milhões de pessoas em
segurança alimentar e nutricional. A desigualdade regional apresentou-se com
proporções mais elevadas de insegurança alimentar grave na área rural para as
regiões norte e nordeste, enquanto nas regiões sul, sudeste e centro-oeste, ocorreu
o inverso, sendo a insegurança alimentar grave detectada em maiores proporções
nas áreas urbanas.296
Enquanto isso, os números resultantes da pesquisa sobre repercussões
do PBF na segurança alimentar e nutricional das famílias beneficiadas, dados de
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2007, apresentam que, inobstante o aumento no consumo de alimentos, milhões de
beneficiários continuam vivendo em insegurança alimentar. É o caso das 2,3 milhões
de famílias que se encontram em situação de insegurança alimentar grave (fome
entre adultos e/ou crianças da família), das 3,8 milhões que estão em situação de
insegurança alimentar moderada (restrição na quantidade de alimentos na família) e
das 3,1 milhões em situação de insegurança leve, caracterizada não pela falta de
alimentos, mas pela preocupação com consumo no futuro.297
A referida pesquisa do IBASE questionou aos cerca de cinco mil
beneficiários do PBF sobre as mudanças na alimentação da família após a inclusão
no Programa. Para 74% dos beneficiários, aumentou a quantidade dos alimentos
que já eram consumidos; para 70%, aumentou a variedade dos alimentos e para
63%, aumentou a compra dos alimentos mais apreciados pelas crianças.298
Segundo IBASE (2008), no contexto das políticas públicas, o PBF é
importante no processo de melhoria das condições de vida das famílias, mas,
destacando-se que, por si só, não garante índices satisfatórios de segurança
alimentar, porquanto se tratar de questão associada a um quadro de pobreza mais
amplo. Demonstrou que a insegurança alimentar grave está diretamente relacionada
à baixa escolaridade, à exclusão do mercado formal de trabalho e à precariedade no
acesso a serviços públicos, como saneamento básico. Deixa-se o alerta de que
políticas públicas direcionadas ao enfrentamento destes problemas, certamente,
aumentarão as chances dessas famílias superarem a pobreza.299
A concentração desigual de renda nas mãos de um pequeno e específico
grupo hegemônico tem como consequência inevitável o fenômeno social da
pobreza. Estando a erradicação da pobreza intimamente ligada à questão da
efetivação dos direitos humanos, constitui-se em um dos grandes desafios para o
século XXI.
Os programas de garantia de renda mínima (PGRMs), embora não sejam
uma solução bastante em si, traduzem um bom começo na busca de mudança para
a vida dos mais pobres que, muito pouco tem mudado em tantos anos. Esses
programas atendem, dentre algumas dimensões da pobreza, a insuficiência de
renda e o déficit de acessibilidade aos bens e aos serviços públicos. Os PGRMs
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maximizam o impacto redistributivo da política social, visto no seu conjunto. Atuam
na vida das camadas mais pobres e desassistidas da população de forma integrativa
e integradora.300
Essa particularidade é vista no seu conjunto quando se atenta para a
camada da população que vive a realidade do desemprego, do trabalho sem
remuneração, de ocupações incertas, de empregos precários e mesmo, de rendas
insuficientes, estando sujeita a vários níveis de vulnerabilidade. O fato de uma
pessoa trabalhar não exclui ou mesmo diminui, necessariamente, o risco de
pobreza. É preciso observar a questão da precariedade das ocupações e mesmo, a
insuficiente remuneração. Justamente essa categoria de trabalhadores pobres e
suas famílias é que vêm sendo alvo do sistema de proteção social por meio do PBF.
Sob a ótica do trabalhador, Suplicy questiona se será melhor ou pior a
garantia de uma renda mínima para então se posicionar, assentindo que tendo o
trabalhador uma renda garantida e suficiente para assegurar a sua sobrevivência,
terá um poder de barganha maior quando da decisão de aceitar ou não condições
de emprego que lhe sejam oferecidas. Defende que a garantia de uma renda resulta
em segurança para o trabalhador para o qual restará a opção de sujeitar-se ou não
às condições de trabalho das quais lhe advenham humilhação, risco à saúde e
desrespeito a sua condição humana.301
A questão da renda mínima vem sendo objeto de discussão em diferentes
esferas políticas, sociais e acadêmicas, como uma alternativa que possibilita uma
maior liberdade ao trabalhador, uma melhoria nos padrões de vida das pessoas
beneficiadas, e, mesmo, como mais um integrante na luta pelo combate à fome.

4.1.1 Estatísticas e análise do impacto do Programa Bolsa Família na
alteração da linha de pobreza e extrema pobreza
O Programa Bolsa Família causa importante impacto sobre as rendas das
pessoas beneficiárias que apresentam Renda Familiar Per Capita máxima de
R$140,00 (famílias pobres) e R$70,00 (famílias extremamente pobres), recebendo
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do PBF uma Renda Extra que varia de R$ 32,00 a R$242,00.302 Isto é, dependendo
do nível de renda da família e de sua composição familiar, a renda Per Capita pode
tornar-se superior ao dobro da renda original. Certamente, quanto mais pobre for a
família, maior é o impacto do PBF sobre ela.
O impacto mais imediato do PBF sobre cidadãos brasileiros beneficiados
é possibilitar a conquista do primeiro degrau dos direitos fundamentais, qual seja o
direito à alimentação adequada ou, em palavras mais firmes e brasileiras, o direito à
comida. Sem ele, não há como construir o direito à vida, à dignidade humana, o
acesso aos direitos e aos deveres de nacionalidade e da cidadania.303
A Estatística mostra-se fundamental para a compreensão de fenômenos
como o do período do Governo FHC, quando o Brasil apresentava apenas 2,5% de
crescimento econômico médio, constatando-se uma considerável redução de 10%
no nível de pobreza brasileiro, principalmente, decorrente da pequena queda de
4,6% no Índice de Gini (Grau de desigualdade do Produto Interno Bruto dos
municípios brasileiros: Nenhuma desigualdade = 0; desigualdade absoluta = 1)304 na
esfera da desigualdade de distribuição de riquezas.305
Analisando-se o gráfico abaixo, pode-se verificar que o Brasil experimenta
uma década de estabilidade no grau de desigualdade do PIB por Região, medido
pelo Índice de Gini. Contudo, apesar dessa aparente situação de conforto, é
importante observar que o país apresenta esse Índice em grau muito elevado, de
acordo com Nota Técnica Nº 60/2010 do IPEA, resultado de grande debate entre os
maiores especialistas brasileiros na matéria sobre a recente queda da desigualdade
de renda no Brasil.
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Fonte: IPEA - Nota Técnica Nº 60 / 2010
Elaboração Própria

Conforme a mesma Nota Técnica do IPEA, analisando-se abaixo, a
classificação das Regiões por ordem de grau de desigualdade do PIB, também
considerando o Índice de Gini, verifica-se alterações nas posições (Região com
maior desigualdade = 1ª; Região com menor desigualdade = 5ª) das Regiões do
Brasil, em especial, das Regiões Norte e Centro Oeste.
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Elaboração Própria

Analisando com um pouco mais de cuidado, pode-se concluir que a
referida mudança de posições na ordem do Índice de Gini (quadro acima) não é
representativa, já que todas as Regiões apresentam esses índices tão elevados
quanto aproximados.
Essa situação fica agravada quando se constata, por meio da referida
Nota Técnica do IPEA, o crescimento nos últimos anos do PIB per capita das
mesmas Regiões do Brasil, principalmente o da Região Centro Oeste, que por
coincidência ou não, obteve o maior nível de concentração.
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Elaboração Própria

É importante manter-se sempre a situação de constante crescimento do
PIB per capita, com redução do Índice de Gini, como o que ocorre em quase todos
os estados brasileiros, desde 1996, em especial, nos estados do Acre e Rondônia
que obtiveram percentuais de redução do Índice de Gini, entre 1996 e 2007, bem
superiores a média nacional de 4,02% e, estão entre os 7 (sete) estados com maior
crescimento do PIB per capita no Brasil, conforme pode ser verificado no já
mencionado estudo do IPEA. Este nível de redução do Índice de Gini vem
preservando-se, pelo menos, desde a última Nota Técnica de 2006, o que mostra
que o País, embora em ritmo lento, está no caminho certo.
Com relação às responsabilidades, o próprio IPEA, no mesmo Relatório
de 2010, conclui que cabe à União, aos estados e aos municípios a tarefa de
promover uma menor concentração da riqueza nacional, preservando o crescimento
contínuo do PIB brasileiro.
Resulta demonstrado o impacto positivo do PBF sobre o nível de pobreza
das famílias brasileiras, bem como na redução da desigualdade social. De acordo
com relatório do IPEA (2010), 16,5 milhões de pessoas ultrapassaram a linha de
pobreza no país, durante o período de 2003 a 2007. Ainda, de acordo com o
PNAD,306 quase 40 milhões de pessoas alcançaram as classes sociais A, B e C
entre 2001 e 2008.
O desenvolvimento econômico sustentável não é possível numa
sociedade marcada pela desigualdade. Essa foi a conclusão de estudos realizados
na década de 90 e a partir da qual, o Brasil e mais 189 países e mais uma coalizão
de agências multilaterais firmaram o compromisso com o que se chamou de
306
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objetivos do milênio307, a saber, reduzir a extrema pobreza em 50% até o ano de
2015. Tal meta, no nível de pobreza da população brasileira, em relação a 1990, foi
atingida já em 2005.
Verifica-se uma notória ascensão social e financeira de grande parte das
famílias brasileiras, nos últimos anos, devendo citar:
Essa nova classe média foi responsável pelo aumento do consumo
e, portanto, pelo fortalecimento do mercado interno, mostrando que
políticas de distribuição de renda não se resumem a um caráter
meramente assistencialista (....). Elas induzem o crescimento
econômico e desenvolvimento social ao retirarem da marginalidade e
da pobreza extrema, milhões de pessoas que se tornaram, assim
cidadãos e consumidores (...).308

Por outro lado, essa nova classe média é vista por Jesse Souza sob ótica
diversa, no contexto dos estudos mais atuais sobre o desenvolvimento brasileiro. O
mito da “Nova Classe Média”, que então legitima uma realidade pela qual a classe
denomina-se e é tratada pela Sociologia como “média”, é para o autor:
uma classe que sofre, trabalha 14 horas por dia, não tem férias, não
tem lazer, está endividada com o banco por 10 anos e pensa que é
livre. A sociologia da dominação não é capaz de mostrar que nesta
“Nova Classe Média” o capitalismo continua se alimentando do
sangue de quem trabalha. Como então falar de uma Nova Classe
Média?.309

Souza defende que essa “Nova Classe Média”, na verdade, vive numa
sociedade perversa, às voltas com um sistema político que com ela não se
preocupa, ao passo que a mídia contribui, diretamente, para a manutenção desse
status, afinal, ambos estariam pautados nas orientações do mercado. No entanto,
destaca-se que a “nova classe média” não se reconhece tão escrava quanto à
classe trabalhadora.310
Na mesma linha, Santos afirma que a publicidade, nos dias atuais, tem
grande penetração em todas as atividades, sendo a propagação rápida e
considerando que a própria política está, em grande parte, subordinada as suas
307
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regras.311 O que ele acredita ser a perversidade da evolução negativa da
humanidade, junto com suas mazelas são, direta ou indiretamente, impostas pelo
processo de globalização.312
Para Souza, a “ralé” brasileira tornou-se invisível ao longo das décadas.
Discordando da vinculação dos estudos das classes sociais à renda, aponta para o
que considera equívoco da Sociologia com o seguinte exemplo: “um professor
universitário com título de Mestre ou Doutor recebe no sudeste algo em torno de seis
mil reais, e um mecânico da Renault no Rio Grande do Sul recebe um pouco mais
do que este valor, mas cada um vive realidades imensamente distintas”. Nesse
compasso, questiona o autor essa relação entre a compreensão de uma classe à
sua renda. Segundo ele, “fala-se em „classes sociais‟, para não se falar de verdade
em Classes Sociais”. Acredita que esta é a tendência dos estudos sobre as
desigualdades.313
Para Rodrigues, no período entre 2001 e 2004, a queda da inflação,
desde a implementação do Plano Real (1994), a recuperação do salário mínimo,
desde 1995, e que tem gerado impactos positivos na vida de importantes segmentos
da sociedade brasileira, em especial, para os 62,4% dos aposentados que recebem
um salário mínimo por mês, a queda do valor médio da renda do trabalho por família
e domicílio e o gasto promovido pelo governo com Assistência Social, seriam as
hipóteses que teriam colaborado para a redução da desigualdade no país, no
referido período.314
Considerando-se os resultados positivos, resta saber se, a longo prazo,
as taxas de desigualdade social continuarão a cair e se serão mantidas as atuais
políticas de (re)capacitação do Estado para o desempenho adequado de suas
funções de regulação e de gestão das atividades econômicas e sociais, contribuindo
para a organização de um demos mais igualitário.315 Conclui-se que por meio do
Estado poderá ser possível uma contraposição ao mercado e uma construção de um
discurso mais igualitário.
Tudo isso está relacionado à melhoria da qualidade de vida das pessoas
311
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mas, essa melhoria possui estreita relação com a empregabilidade. O alto nível de
desemprego e sub-emprego presentes na sociedade, registrado em estudo
estatístico realizado pelo PNAD, em conjunto com a Fundação Getúlio Vargas
(FGV)316 no ano 2000, pode ter motivado os Governos em todas suas esferas, a
objetivarem o crescimento da geração de empregos às populações em situação de
pobreza e extrema pobreza como o caminho para o atingimento da independência
financeira e sustentável das famílias. Os estudos recentes realizados pelo IBGE, por
meio da PNAD, apresentam diminuição da desigualdade da renda no Brasil.317
Em torno da questão que surge quando se atenta para o último relatório
do PNUD (divulgado em outubro de 2009) sobre o Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH), tem-se que, embora haja muito o que avançar

em termos de

indicadores de melhoria de qualidade de vida da população brasileira, o Brasil vem
diminuindo os índices de desigualdade social e aumentando a renda média per
capita, bem como suas condições de saúde e educação. Em termos de IDH, passouse de 0,808, no relatório divulgado em 2008, para 0,813 no relatório divulgado em
outubro de 2009, o que o mantém no grupo de países considerados com alto IDH,
conforme critério estabelecido pelo PNUD. Mesmo assim, ocupa a 75ª posição no
ranking das Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano.318
Apesar da elevação recente do IDH atribuído ao Brasil, ainda se convive
com recursos em abundância, porém, mal distribuídos, o que se traduz na tão falada
má distribuição de renda brasileira. A consolidação no Brasil de uma rede integrada
de proteção e promoção social está referenciada na Constituição da República e nas
leis sociais que lhe deram desdobramento, o que configura o Bolsa Família como um
programa de política pública.
O PBF, como política social, pode vir a constituir-se em um promotor de
Desenvolvimento Humano. Além de atuar diretamente no fortalecimento do ativo
financeiro, potencializa a efetivação de outras políticas públicas relacionadas à
saúde e à educação, por exemplo.
O PBF poderá provocar um círculo, onde alimentação adequada,
escolarização e cuidados de saúde recomendáveis terão como consequência a
316
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saída da linha de pobreza e de extrema pobreza de milhares de famílias de forma
auto-sustentada. A partir daí, vivenciar-se-á importantes alterações nas estruturas
sociais da população com diminuição no êxodo rural e na favelização das grandes
cidades, redução da criminalidade e dos gastos públicos com saúde, fazendo surgir
uma

população

com

maior

conscientização

política,

que

escolherá

mais

criteriosamente seus governantes.
A caminho da construção de um país melhor e mais desenvolvido, com
um povo que gere riqueza e usufrua de seus direitos, tendo as ações
governamentais atreladas ao ordenamento jurídico do país, ressaltando-se que é
indispensável para a obtenção desses resultados positivos a participação efetiva da
sociedade e atuação do Poder Público, inclusive no que se refere à criação de
empregos e em especial a capacitação profissional dos cidadãos.
Políticas Públicas eficientes, com programas de distribuição de renda,
mostram-se de extrema importância e urgência, considerando-se que o Brasil conta
com cerca de 190 milhões de habitantes, sendo 55 milhões de brasileiros vivendo
em situação de pobreza, o que significa 30% da população total. Lembrando ainda
que desses 55 milhões, 22 milhões de pessoas são indigentes.319
Outros números que traduzem uma triste realidade do país referem-se à
distribuição de renda, ou melhor, à concentração de renda. Enquanto os 10% mais
ricos da população são os donos de 46% do total da renda do país, os 50% mais
pobres ficam com ínfimos 13,3% desse total.320.
Pensando em número de famílias, segundo dados do Atlas da Exclusão
Social, os ricos no Brasil são cerca de 5 milhões de famílias que se apropriam de
40% de toda a riqueza do país, embora se registre mais de 51 milhões de famílias
brasileiras. Outra dramática realidade brasileira: têm-se 14,6 milhões de analfabetos
e, no mínimo, 30 milhões dos chamados analfabetos funcionais. Dos jovens
brasileiros de 7 a 14 anos de idade, que estudam, menos de 70% concluem o ensino
fundamental. Dos que estão na faixa entre 18 e 25 anos, apenas 22% terminam o
ensino médio.321 Certamente, está-se diante de problemas estruturais não resolvidos
e que devem ser enfrentados.
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O Bolsa Família é concedido a famílias que estão ou poderiam estar no
mercado de trabalho, mas, ainda assim, tem renda muito baixa. Por esse motivo
encontra-se sujeito à crítica de que as transferências de renda desestimulam o
trabalho. Mas, várias razões influenciam as alterações de rendas das famílias: a
rotatividade no emprego, sazonalidade da economia, mudanças na composição e
organização das famílias, entre outros motivos, fazem com que a renda familiar per
capita, especialmente daqueles inseridos no mercado de trabalho informal, varie ao
longo do tempo.
Em se tratando da crítica ao desestímulo do trabalho, Rosilene Rocha,322
em entrevista à Agência Brasil, afirma que o pagamento de renda pelo governo a
essas famílias pode causar algum tipo de dependência, bem como a exclusão
precoce em uma situação na qual ainda não haja garantia de mínima subsistência
da família.
A concessão dos benefícios do PBF tem caráter temporário e não gera
direito adquirido, devendo a elegibilidade das famílias, para recebimento de tais
benefícios, ser obrigatoriamente revista a cada período de 2 (dois) anos, conforme
consta do art. 21 do Decreto nº 6392 de 12/03/2008. O prazo estabelecido é uma
saída que, ao mesmo tempo, garante o direito à renda e sinaliza para a
emancipação da família.323
O Bolsa Família também estimula o empreendedorismo. O Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE), por meio do Programa Nacional de Microcrédito,
instituído pela Lei 11.110, de 25 de abril de 2005, com o objetivo de incentivar a
geração de trabalho e renda entre os microempreendedores populares e de oferecer
apoio técnico às instituições de microcrédito produtivo orientado, com vistas à
ampliação do serviço prestado, em parceria com o MDS e com 16 Organizações da
Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs), deu inicio aos trabalhos de
concessão de microcrédito aos empreendedores cadastrados no PBF, e tem como
finalidade o aprimoramento das ações de combate à pobreza e da redução da
desigualdade.324
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Segundo o MDS, um montante de R$215 milhões foi emprestado pelo
Banco Nordeste do Brasil (BNB) a 225 mil beneficiários do PBF entre janeiro e maio
de 2009, destinado a investimentos em atividades produtivas. Os recursos estão
gerando novas perspectivas de vida para milhares de famílias beneficiadas nos
Estados do Nordeste, além de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Distrito
Federal.325
A emancipação dos beneficiários do programa projeta ao Bolsa Família
um caráter mais educativo de promoção cidadã, sendo necessário que os
beneficiários produzam sua própria renda, sem depender do poder público e
minimizem o risco de retornar à situação de miséria e, para isso, os meios são:
cursos profissionalizantes, a formação de cooperativas, os restaurantes populares,
os bancos de alimentos, os comitês gestores, dentre outros.
A evolução das famílias pobres e extremamente pobres nos Estados
brasileiros somente se verificará a partir de uma agenda positiva, tanto do Estado
brasileiro quanto de sua população. Nesse ponto encontram-se os principais
obstáculos, já que, em geral, os interesses político-partidários, as ações de
especuladores e a corrupção ativa e inativa em todos os níveis da sociedade,
incluindo dos próprios beneficiários do PBF, dificultam o resultado positivo do
Programa, que somente terá êxito com a união de todos e com foco direcionado ao
interesse coletivo.
As bases do PBF, que incluem distribuição de renda, aumento da
escolaridade e melhoria da saúde da população que não possui acesso aos meios
mais eficientes de saúde e educação, oferecidos pelas iniciativas privadas, poderão
colaborar para o desenvolvimento econômico e social das famílias mais carentes a
longo prazo, o que pode já estar ocorrendo, uma vez que se convive com o
Programa desde o final de 2003.
Por último, fatores estruturais relacionados, sobretudo, ao perfil
distributivo da renda, mesmo em períodos favoráveis, revelam conflitos sociais. A
distribuição da renda, bem como, os aspectos decorrentes dela, políticos,
econômicos e sociais, são fundamentais à compreensão da constituição e da
dinâmica de uma economia. Outro aspecto do processo do crescimento econômico
consiste na manutenção de parte da sociedade na condição de pobreza que advém
325

Disponível em: <http://www.mds.gov.br/noticias/parceria-entre-bolsa-familia-e-microcredito-elevarenda-de-beneficiários/?searchterm-microcredito>. Acesso em: 16 nov. 2009.

147
de uma relativa incapacidade desse processo na promoção do aumento do padrão
de vida da população como um todo.

4.2 Evolução dos números de beneficiários e valores de transferência
Observando-se a tabela abaixo, verifica-se o crescimento no número de
beneficiários do PBF, ao contrário do que ocorre com os demais benefícios.

Bolsa
Família

Bolsa
Escola

Bolsa
Alimentação

Auxílio Gás

Cartão
Alimentação

2004

6,6 milhões

3 milhões

54 mil

4,2 milhões

108 mil

2005

8,7 milhões

1,8 milhões

24 mil

3,4 milhões

84 mil

2006

11 milhões

123 mil

5,7 mil

728 mil

37 mil

2008

10,6 milhões

553

5 mil

234 mil

15 mil

Fonte: IPEA (2007) e MDS. Quantidade de beneficiários dos Programas de Transferência de Renda
do Governo Federal, durante o período do Governo Lula.

Conforme Tabela abaixo, no fim de 2004 eram 6.571.839 famílias
beneficiadas pelo PBF. Em 2006, demonstrando a sua expansão, esse número
chegou perto dos 11 milhões; enquanto isso, em 2007 houve um decréscimo,
alcançando 10.749.655 de famílias.
Evolução do número de famílias beneficiadas
pelo Programa Bolsa Família326
Período

Famílias
Beneficiadas

2004

6.571.839

2005

8.700.455

2006

10.965.810

2007

10.749.655

2008

10.842.708

2009

10.491.427

2010

12.308.386

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social
326
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Em 2004, o Bolsa Família contou com o apoio do Banco Mundial que lhe
emprestou a quantia de US$ 572 milhões, no intuito de auxiliar no desenvolvimento
do principal programa de proteção social do Brasil, fortalecendo-o e expandindo-o.
Na mesma linha, constata-se que:
Desde 2003, o país fez progressos significativos na redução da
pobreza, da desigualdade e para melhorar as oportunidades de
desenvolvimento de sua população vulnerável. Mas o Bolsa Família
recentemente também se revelou fundamental como uma importante
rede de proteção para reduzir o impacto sobre os pobres dos
aumentos nos alimentos e no petróleo, e mais recentemente da crise
financeira e recessão global.327

Atualmente, o Programa atinge 12,7 milhões de famílias, o que significa
cerca de 50 milhões de pessoas, e está entre os mais eficientes programas de
proteção social do mundo. O Bolsa Família foi um dos responsáveis pela retirada de
cerca de 20 milhões de pessoas da condição de pobreza, entre os anos de 2003 e
2009, ao passo que se reduzia de forma significativa a desigualdade de renda.328
Em 2006, o Brasil investiu 0,5% do seu PIB, cerca de R$ 8,5 bilhões, no
PBF. Inegavelmente, tal número é bastante significativo, mas, torna-se bem menos
expressivo quando comparado aos 9,8% do PIB gastos com despesas sociais totais.
Destaque para as despesas com déficit do sistema de aposentadoria do setor
público que concentra os maiores gastos sociais. Em 2009, os recursos investidos,
cerca de 11,3 bilhões, representaram 0,39% do PIB de 2008, o que aponta para um
custo relativamente baixo do Programa, tendo em vista os seus objetivos no tocante
à redistribuição de renda, ao combate à pobreza e à inclusão social.329
Constata-se que no Brasil, cerca de 20% do seu PIB destina-se ao gasto
social, o que inclui os gastos com previdência, saúde e educação. Rocha afirma que
a persistência da pobreza não tem a ver com a insuficiência do gasto público, mas
com a mudança na natureza do gasto social, bem como com melhoria na sua
eficiência.330
Apesar do montante do gasto social parecer expressivo, quando visto em
valor absoluto relacionado ao PIB, constata-se que ele não é suficiente para dar
conta das necessidades sociais insatisfeitas da população brasileira, resultado de
327
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uma histórica exclusão social e da não efetivação dos direitos sociais da população.
Contudo, o fato do Brasil ser composto por significativo e diversificado
universo de pessoas que precisam ser atendidas pelo Estado, do que resultam
elevados custos, não deve ser impedimento para o cumprimento da obrigação
estatal da garantia do mínimo existencial.
Assente-se no sentido de uma necessária reestruturação do gasto social
e de redesenhar-se os mecanismos direcionados aos pobres, especificamente. No
contexto da operacionalização de políticas antipobreza, é imprescindível a utilização
de recursos em políticas públicas focalizadas nos mais necessitados, garantindo-se
eficiência operacional a essas políticas que amenizam os sintomas da pobreza, mas
também que tenham o poder de romper com o seu vicioso círculo de forma
definitiva.331
Na segunda fase do PBF, os objetivos a serem alcançados estão focados,
ainda mais, no âmbito da redução da desigualdade social e do combate à pobreza e,
além deles, na promoção da efetivação dos serviços de educação e de saúde,
sobretudo, com vista ao atingimento da população de baixa renda. Para esse
segundo momento, fora aprovado pelo Banco Mundial um empréstimo de US$ 200
milhões. Nesta segunda fase, “(...) o programa vai apoiar a ligação com atividades
geradoras de qualificação e renda, fortalecendo a sustentabilidade em médio prazo
dos impactos do Bolsa Família na redução da pobreza”.332 Requer-se tempo para
que resultados consistente sejam obtidos, considerando-se que o enfrentamento da
problemática da pobreza não é tarefa simples.
É um fato o alcance do PBF nas demandas mais urgentes, como a fome.
Mas, a questão é se um programa assim será suficiente para dar as respostas aos
graves problemas que envolvem as questões sociais do país. Para aqueles que não
o vislumbram como passo para superação dessas questões, os principais obstáculos
concentrar-se-iam na falta de referência a direitos a todos os indivíduos, sem
distinção, e na possível perpetuação de dependência e acomodação dos
beneficiários por meio de uma porta de entrada em relação a sua aceitação e
submissão ao programa sem a real promoção da cidadania, contribuindo para a
331
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percepção do benefício tão somente como uma ajuda do governo e não um direito a
que fazem jus.
Para esses, o Programa estaria desfavorecendo o desenvolvimento das
capacidades dos seus beneficiários como agentes autônomos de suas próprias
vidas. Enquanto isso, para aqueles que nele acreditam, diz-se tratar-se de uma
política pública com efetividade a longo prazo, considerando as condicionalidades
que lhe são associadas e por meio das quais se desenvolverá o capital humano,
culminando-se na interrupção do histórico ciclo intergeracional da pobreza.
A eficácia do PBF estaria relacionada à progressividade dos seus
benefícios, direcionados aos mais pobres, atingindo-se o objetivo da redução da
desigualdade. Em contrapartida, o seu impacto seria pequeno no tocante à redução
da proporção dos pobres, fato atribuído ao baixo valor dos benefícios transferidos,
aqueles que estão abaixo da linha da pobreza.
4.3

Crescimento econômico e reversão da pobreza, a partir do Programa
Bolsa Família.
Antes de alcançar o caminho do crescimento, do desenvolvimento e da

recente redução da situação de pobreza e de extrema pobreza, no qual o país
encontra-se hoje, desde a década de 70, passou-se por sucessivas crises políticas e
financeiras, com elevadas taxas de inflação, alta incidência de desemprego,
economia nacional decrescente ou com crescimento insignificante.
No governo Collor de Melo (1990-1992), medidas de liberalização
comercial foram implantadas. Iniciou-se a política neoliberal que prossegue no
governo Itamar Franco (1992-1993) e radicaliza-se no governo de Fernando
Henrique Cardoso (1995-2002).
Aquela realidade de crises políticas começou a ser superada a partir do
Plano Real, no Governo Fernando Henrique Cardoso (FHC), quando se passou a
obter resultados positivos, principalmente na economia, com estabilidade da moeda
nacional, e política cambial, além das renegociações da dívida externa, ficando
marcado também como o início das privatizações das empresas estatais e com
alguns reflexos na área social relacionados às metas de reformas sociais voltadas à
melhoria da eficiência das políticas públicas.
A abertura comercial, a desregulamentação financeira e privatizações dos
monopólios estatais fazem parte da agenda neoliberal como as políticas ideais para
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as economias conseguirem o crescimento econômico sustentável. Em outras
palavras, a panacéia do desenvolvimento. Contudo, há que se considerar o outro
lado da moeda, as suas consequências negativas, tais como o aumento do
desemprego, a queda dos salários, o crescimento da pobreza e da concentração de
renda, surgimento e agravamento de conflitos sociais.333
Oliveira remonta à norte-americana Ellen Wood para firmar entendimento
no sentido de que “os Estados nacionais continuam interferindo na economia,
ganhando força com a globalização, porque são eles que garantem a
implementação de medidas que favorecem o capital”.334
No universo das políticas econômicas, constata-se que o Presidente Lula
apenas aperfeiçoou o ajuste do modelo econômico neoliberal iniciado no Governo
anterior. Enquanto isso, as políticas públicas de cunho social foram priorizadas na
Era Lula, com grandes impactos na sociedade, a exemplo do Programa de
transferência de renda Bolsa Família.
Todo esse universo macroeconômico de políticas públicas, financeiras e
cambiais com as quais se convive nas últimas décadas, algumas com resultados
mais positivos que outras, tem gerado reconhecido impacto positivo em na
economia, com consequências como a redução da desigualdade social e o aumento
dos compromissos da Previdência Social, decorrentes do aumento do salário
mínimo, por exemplo.335
Dado o ingrediente ideológico336 de que, quanto maior for o bolo, maior
será o pedaço de cada um, o que é verdade desde que as diferenças entre os
pedaços sejam proporcionalmente as mesmas, pode-se crer que, quanto maior for o
crescimento econômico brasileiro, menor será o número de famílias em condições
de pobreza e extrema pobreza, desde que se continue com redução anual, ainda
que pequena, do índice de desigualdade entre os mais ricos e mais pobres. E nesse
ponto, o PBF possui papel fundamental.
Por exemplo: em estudo de projeção financeira (abaixo), realizado por
Barros e Mendonça, em 1997,337 verificou-se que, preservando-se o mesmo nível de
333
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desigualdade entre as pessoas, quanto maior o crescimento econômico do País,
menor será o número de famílias em situação de pobreza.
Crescimento Econômico

Percentual de Redução

Anual

da Pobreza

2%

5%

3%

8%

5%

13%

Fonte: Barros e Mendonça, 1997
Elaboração Própria

Infelizmente, não há como garantir a saída da linha de pobreza das
famílias brasileiras, apenas com o crescimento econômico porque o alto nível de
desigualdade econômica, entre as classes sociais no País, que apresenta Índices de
Gini entre 0,7 e 0,8 por estado, faz com que as riquezas conquistadas acabem indo
mais para as mãos dos 10% mais ricos do que para os 40% mais pobres.
Constata-se que, mesmo em conjunturas econômicas mais favoráveis de
acumulação de riquezas, o Brasil manteve-se no mesmo patamar de anos
anteriores. Esse dado confirma que o crescimento econômico, sem justiça social e
sem distribuição de renda, não reduz os índices de pobreza e de desigualdade
social. O crescimento econômico é muito importante, mas a distribuição justa das
riquezas é fundamental.
Os autores Aguiar e Araújo entendem que a exclusão social e a
desigualdade em países pobres são decorrências não apenas do desemprego
estrutural, mas se relacionam também com os acessos aos direitos civis, sociais e
políticos, bem como às redes básicas de serviço.338
Ditos autores acreditam que países como o Brasil, tidos como periféricos,
ainda tem longo caminho a percorrer sob a perspectiva econômica e tem muito que
crescer, em especial, no tocante aos setores empregadores de mão-de-obra, e claro,
à questão do aumento da mão-de-obra qualificada. Contudo, faz-se mister um
crescimento direcionado as suas grandes questões, quais sejam, o combate à
pobreza, às desigualdades sociais e à exclusão social. Acredita-se que apenas o
crescimento econômico conseguirá corrigir esses desvios, sendo imprescindível a
atuação estatal positiva por meios das políticas sociais.339
338
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Políticas Públicas de distribuição de renda e a criação de empregos,
decorrentes do desenvolvimento de cada região vem colaborando para um
importante aumento da renda per capita do brasileiro mais pobre em detrimento dos
mais ricos. Esta constatação pode ser verificada em estudo, apresentado abaixo,
realizado por Barros et. al., que aferiu a variação da renda per capita dos brasileiros
mais pobres e mais ricos340.

10% mais

20% mais 10% mais

20% mais

Pobres

pobres

Ricos

Ricos

+ 8%

+ 6%

- 0,3%

- o,1%

Variação de Renda Per Capita
a partir do Bolsa Família
Fonte: Barros et. al.
Elaboração Própria

A tabela acima corrobora estudo feito por Soares et. al. (2006),341 no qual
ele mostra que Programas de transferência de renda, como o Fome Zero, o
Benefício de Prestação Continuada e o Bolsa Família, entre outros, costumam ser
muito bem direcionados às famílias mais carentes.
Outro fator importante de determinação do perfil de Renda do brasileiro e,
consequentemente, do nível de pobreza da população, é o fator demográfico. O
número de membros da família, assim como as idades dos filhos, por exemplo, tem
relação direta com o valor da Renda que se recebe de Programas de Transferência
do Governo. Nas últimas décadas, o número médio de filhos menores nas famílias,
passou de 6 para 2,5, o que acarreta redução nos valores transferidos pelo Governo
às famílias, mas por outro lado, reduz consideravelmente as despesas e o grau de
dependência daquelas famílias. O resultado final dessa conta é um aumento de 21%
na Renda Per Capita. É o que revela Barros et. al..342
Outro impacto importante das mudanças demográficas, em especial, a
diminuição do número de membros das famílias, é um gradual aumento nos níveis

340

BARROS et al. Determinantes Imediatos da Queda da Desigualdade Brasileira. Rio de Janeiro:
IPEA, jan. 2007. (Texto para Discussão, N° 1253), p. 14.
341
SOARES, Fábio Veras; SOARES, Sergei; MEDEIROS, Marcelo; OSÓRIO, Rafael Guerreiro.
Programas de transferência de renda no Brasil: impactos sobre a desigualdade. Texto para
discussão n. 1228. Brasília, IPEA, 2006, 33.
342
BARROS et al. op. cit. p. 17.

154
salariais oferecidos pelo mercado de trabalho, embora se trate de um efeito indireto,
também, de acordo com Barros et. al.. 343
Depositar todas as expectativas de reversão dos históricos problemas do
país em um único programa de transferência de renda, nesse caso, o bolsa família,
certamente, não é a saída, mas se aponta para a sua articulação com outras
políticas, tais como de saúde, de educação, de geração de emprego, dentre outras,
como caminho para a redução da pobreza.
Como mencionado anteriormente, a diminuição da desigualdade, tão
fundamental para o desenvolvimento das classes mais pobres do País, é motivada
tanto pela priorização e intensificação das transferências diretas e indiretas de renda
a populações pobres e extremamente pobres, quanto pelo desenvolvimento dos
mercados de trabalho no Brasil, o que ocorre tanto por políticas de Governo, quanto
pelo próprio desenvolvimento da Nação.
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5. DESIGUALDADE DE RENDA NO BRASIL

No elenco dos princípios fundamentais da federação, o art. 3° da
Constituição incluiu a erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das
desigualdades sociais e regionais. A própria Constituição cria as bases para a
responsabilidade e cooperação entre os entes federados, determinando que a
atuação do Estado na redução da pobreza, da desigualdade e da exclusão social
deve ser realizada conjuntamente por esses entes.
Constata-se a desigualdade a partir da alocação de renda de forma
imperfeita entre os indivíduos de uma sociedade. Tanto a desigualdade como o seu
complemento, a saber, a concentração de renda tem significados que vão além da
questão da renda. No seu entorno estão, dentre outras, a desigualdade de educação
e de trabalho. Certamente, está-se diante de um fator que exerce forte influência no
quadro de distribuição da pobreza como um todo.
Tem-se fatores que influenciam e determinam a desigualdade. De inicio, a
diferença entre os indivíduos, fator natural relacionado as suas características de
raça, de gênero e de origem social. Um indivíduo pode aumentar a desigualdade
social pelo simples fato de nascer. Sob outra perspectiva, relaciona-se às
características adquiridas pelo individuo em razão do meio em que vive. A educação
adquirida durante a sua vida é fator que reforça as desigualdades, considerando-se
que não é democrática. A experiência e as oportunidades de crescimento
profissional que, frequentemente, surgem em função do meio, e ausentes, também
contribuem para o aumento da desigualdade. Por último, o mercado de trabalho
como fator que discrimina as características dos indivíduos, sejam as naturais ou as
adquiridas.
Nas duas últimas décadas persistiram elevados níveis de pobreza e
desigualdade na distribuição de renda no Brasil, bem como a exposição ao desafio
histórico de atuar frente a uma herança de injustiça social e combater a exclusão
que assola milhares de brasileiros que não têm acesso a condições mínimas de
dignidade e cidadania.
Ao atribuir tratamento particular à sociedade de modernização periférica,
Souza insiste que o Brasil teve uma experiência marcada por ausências
consideradas essenciais ao processo de cidadania. O aspecto singular desse tipo de
sociedade relaciona-se com a forma pela qual se deu a sua modernização. No caso
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do Brasil, houve uma combinação da “esquematização” resultante da sua herança
escravocrata, condicionante do que se denomina de “subgente”. Percebe-se a
realidade do dependente de qualquer cor, vivendo sob essas condições
especificamente modernas. É a produção social, nas sociedades periféricas, de uma
“ralé estrutural”.344
Para esse autor o valor que se atribui ao pobre brasileiro compara-se ao
do animal doméstico, caracterizando assim, de forma objetiva, o seu status
subumano. Afirma que, em países periféricos, tal qual o Brasil, existe estrato de
pessoas excluídas e desclassificadas. Acredita que o brasileiro integrante da classe
média não seria capaz de confessar o fato de que considera os seus compatriotas
integrantes das classes baixas como “subgente”.345
O Brasil é um país marcado por enraizados contrastes sociais e
econômicos, apresentando uma das mais elevadas taxas de desigualdade da
América, associadas aos seus elevados índices de pobreza. A história da
desigualdade de renda no país, traduzida por grandes abismos entre pobres e ricos,
dera origem às mais diversas teorias explicativas cujas análises partem das suas
peculiares características.
Segundo aquele autor, ainda que se considere o crescente avanço da
participação política e econômica no país, é pungente uma específica contradição de
interesses entre as classes mais importantes dessa modernidade periférica.
Destaca-se o que parece uma articulação entre uma espécie de “ralé” de excluídos,
num pólo, e no outro, todos os incluídos.346
O Brasil é um exemplo contundente de país que tem pobres e
desigualdade. Com amplos recursos e elevado Produto Interno Bruto apresenta
altos índices de desigualdade. E, claro, está-se diante de um fenômeno com
influência direta nas disfunções sociais.347
O banco mundial destaca o Brasil como um gigante econômico e entre os
dez maiores PIBs do mundo (PIB 2009 - US$ 1.796 trilhão = R$ 3,143 trilhões).
Detentor de imensos recursos naturais e um forte potencial de desenvolvimento
industrial, mas que ainda sofre de com esse grande abismo entre ricos e pobres cuja
344
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desigualdade vem diminuindo com a implantação de programas sociais inovadores,
bem como com um crescimento mais inclusivo nos últimos anos.348
Tem-se que o Brasil não é um país pobre, mas um país com muitos
pobres. Os elevados níveis de pobreza que oprimem a sociedade encontram seu
principal determinante na sua alarmante estrutura de desigualdade na distribuição
da renda brasileira e das oportunidades de inclusão econômica e social,
comprovado por estudo realizado pelos autores Barros, Henriques e Mendonça.349
Diante do exposto, a constatação de que apesar da relação crescimentopobreza ser positiva, há países com taxas de crescimento equivalentes, mas que
possuem diferentes índices de queda nos níveis de pobreza. Alguns fatores
contribuem para isso, entre eles a distribuição de renda.350
Além de preservar-se os incentivos para o crescimento da renda de todos,
faz-se

mister

chegar-se

às

causas

mais

fundamentais

da

desigualdade,

351

O crescimento

perpassando as diferenças intergeracionais de oportunidades.

econômico é sempre bem vindo, mas se ocorre acompanhado por aumento da
desigualdade, seu impacto sobre a pobreza pode ser nulo. É fundamental a
intervenção estatal por meio das políticas públicas sociais para garantir que todos
sejam beneficiados pelo crescimento, especialmente os pobres.352
Destaca-se que na história brasileira, estatisticamente documentada,
desde 1960, não se encontra nada parecido com a redução da desigualdade
observada desde 2001. O país cresceu um terço do crescimento dos anos 70, mas
reduziu-se mais a pobreza na década atual.353 A queda na desigualdade de renda
no Brasil, analisado por Barros et al,354 entre 2001 e 2005, mostra que o grau de
desigualdade de renda no Brasil declinou de forma acentuada e contínua, atingindo
348
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em 2005 o nível mais baixo dos últimos 30 anos. Enquanto existir margem para que
os fatores determinantes da queda da desigualdade no passado

sejam

transformados, eles poderão aumentar o impacto.355
Os programas de transferência de renda no Brasil expandiram-se e
consolidaram-se no início do século XXI devido à unificação e às alterações dos
programas preexistentes, bem como a um maior investimento do Governo Federal
com os gastos sociais.
Mecanismos de redistribuição direta da renda são parte essencial no
processo de redução das desigualdades, considerando-se lapsos temporais
razoáveis, vez que alternativas como a educação da população terá efeitos apenas
a longos prazos.
Infere-se dessa caminhada, que o processo histórico de transição do
século XX para o XXI vem sendo marcado pelo grande avanço da teoria dos Direitos
Fundamentais e pelo crescente interesse universal pelos Direitos Humanos.
5.1

Análise da evolução da desigualdade social no Brasil (IPEA- Notas
Técnicas 2006X2010)
Com o objetivo de demonstrar o comportamento da desigualdade de

renda no Brasil ao longo das últimas décadas, mais especificamente, a partir de
1970 até o ano de 2007, foi realizada uma análise dos 2 relatórios (Notas Técnicas)
publicados pelo IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada) em 2006 e em
2010, com dados atualizados até o ano de 2007. Quais sejam:


Nota Técnica nº 60, 2010 do IPEA (avalia o período de 1970 a 2007);



Nota Técnica, 2006 do IPEA (avalia o período de 2001 a 2004).
Os comparativos feitos neste estudo, assim como as próprias Notas

Técnicas mencionadas, baseiam-se no Coeficiente de Gini, medida mundialmente
aceita e utilizada pelas Nações Unidas (ONU) e pela Agência Central de Inteligência
(CIA) dos EUA, cujo resultado varia de 0 (igualdade total de renda) a 1
(desigualdade total), e que se trata de modelo padronizado para se verificar a
desigualdade de renda em uma determinada sociedade.

BARROS CARVALHO, M.; FRANCO, S.; MENDONÇA, R. Determinantes da queda da
desigualdade de renda Brasileira. Rio de Janeiro: Ipea, 2007. p. 23 (Texto para Discussão, 1253).
355
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Efetuando-se uma análise da Nota Técnica nº 60, 2010 constata-se que a
desigualdade na distribuição de renda sempre foi elevada no Brasil. Após o fim da 2ª
Guerra Mundial, o Brasil assim como os demais países do mundo, entrou em um
vigoroso processo de industrialização. Sobretudo a partir dos anos 50, várias
fábricas multinacionais instalaram-se no território brasileiro, gerando milhares de
empregos diretos e indiretos. O problema é que esse desenvolvimento foi
especialmente concentrado em poucas regiões do país, principalmente no Sudeste,
ao passo que as demais regiões careceram de desenvolvimento em suas áreas.356
As primeiras informações sobre desigualdade de renda no Brasil, segundo
a Nota Técnica em estudo, remontam a 1920, quando o país apresentava um Índice
de Gini de 0,64 contra o péssimo patamar de 0,86 já em 1970, apresentando um
crescimento de 34,4% ao longo desse intervalo de 50 anos.
A partir de 1970, o índice de Gini manteve-se estável neste patamar até
357

2007.

Mesmo considerando o “milagre” econômico dos anos 70, caracterizado

pela continuidade de uma política concentradora e excludente, a “década perdida”
dos anos 80 foi de crescentes dificuldades econômicas e de agravamento das
finanças públicas, com uma inflação galopante, até a estabilização econômica com o
Plano Real, a partir de 1994.
Alguns fatores que estimulavam a elevação das desigualdades funcional
e pessoal da renda contribuíram para o aumento ou estagnação da pobreza. O
desemprego decorria da escassez de recursos financeiros e de investimentos, mas
também porque as pequenas e médias empresas sofriam com a inflação inercial e o
elevado grau de indexação (ajuste) da economia.
Destaca-se que a desigualdade de renda brasileira ficou estagnada no
período de 1970 a 2000, mas sofreu sucessivas quedas, ano após ano, desde 2001,
quando comparada, em magnitude, ao aumento observado nos anos 60.358
No contexto mundial, o Brasil possui um dos maiores índices de
desigualdade de renda. Nas Américas, somente a Bolívia apresenta índice de
desigualdade social maior do que o Brasil que empata com o Paraguai. É o que
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demonstra o mapa abaixo, publicado pela CIA americana em relatório de 2009. No
mundo, ganham apenas de alguns países da África.

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_pa%C3%ADses_por_igualdade_de_riqueza

O mapa acima tem o objetivo de ser apenas ilustrativo, uma vez que a
fonte não é a mesma do estudo do IPEA (IBGE).
Olhando-se mais para dentro do Brasil, conforme Nota Técnica nº 60,
2010, ao segmentar-se os dados entre as 5 regiões políticas do Brasil, percebe-se
que as regiões que mais se desenvolveram também foram aquelas que tiveram um
maior aumento na desigualdade de distribuição da renda. O gráfico abaixo
demonstra isso:

Fonte: IPEA Nota Técnica nº 60, 2010.

O progresso e o acúmulo de riquezas por um país ou por uma
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determinada região não significa, necessariamente, que todos ou a maioria dos
habitantes daquela região serão beneficiados, podendo a riqueza acumulada estar
concentrada nas mãos de poucos.
Contudo, a partir de 1970 à exceção do Centro-Oeste e do Sul do Brasil,
o índice de Gini apresentou tendência à estabilização.
O IPEA (Nota Técnica nº 60, 2010) apresentou o estudo de desigualdade,
considerando o PIB per capita, ou seja, desconsiderando o crescimento natural da
população. O gráfico a seguir considera o mesmo período de observação do gráfico
acima.

Fonte: IPEA. Nota Técnica n. 60, 2010.

Pelos resultados acima expostos, percebe-se que a partir dos anos 70 a
desigualdade permaneceu estável somente no Sudeste, embora seu desempenho
tenha sido o pior dentre todas as regiões.
As demais regiões foram afetadas diretamente por mudanças em políticas
públicas, como por exemplo, políticas de transferência de renda, desenvolvimento e
características particulares de cada região. Neste período, chama a atenção o
aumento da desigualdade no Centro-Oeste, possivelmente, fruto da expansão do
agronegócio, gerando riqueza para as Unidades da Federação (UF) localizadas
nesta região, porém aumentando a desigualdade de renda, já que a utilização de
novas tecnologias demandou o emprego de mão de obra mais especializada.
Outra movimentação relevante foi na região Nordeste, com acentuada
queda desde os anos 70 e estabilizando-se no século XXI. Isso se explica, em parte,
por investimentos feitos nos anos 70 e a promulgação da nova Constituição Federal
em 1988, aumentando o repasse de recursos aos municípios. Outro ponto relevante,
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apontado pela Nota Técnica n°60 de 2010 do IPEA, foi a migração de indústrias,
sobretudo a partir da estabilização econômica em meados dos anos 90, dos grandes
pólos econômicos, para o interior do país, atraídas, sobretudo por incentivos fiscais e
menores custos de produção, ainda que necessitassem fornecer a qualificação
necessária em alguns setores.359
A referida Nota Técnica n°60 (2010) foi mais abrangente, vez que a
análise deu-se no âmbito das regiões do Brasil. Enquanto o estudo realizado em
2006 pelo IPEA (Nota Técnica), sobre a recente queda da desigualdade de renda no
Brasil, foi direcionado especialmente aos indivíduos e famílias no período de 2001 a
2004.
De acordo com a citada Nota Técnica 2006 do IPEA, nesta última década,
houve um incremento na transferência de recursos e investimentos públicos nas
regiões menos desenvolvidas do Brasil. O PBF e obras de infra-estrutura do
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), feitas a partir de 2003,
impulsionaram a economia de muitos municípios. A desigualdade de renda familiar
per capita no país caiu de forma contínua e substancial, entre os anos de 2001 a
2004, alcançando seu menor nível nos últimos 30 anos, conforme estudo do IPEA.
Esta Nota Técnica de 2006 contempla apenas o período inicial de atuação
do PBF (2004), que naquela época, havia alcançado apenas 6,5 milhões de famílias.
A partir do ano 2006, o Programa já beneficiava mais de 11 milhões de famílias e,
esse seu aumento de abrangência deve ter contribuído para a redução da
desigualdade de renda no Brasil. Contudo, esse universo de famílias atingidas pelo
PBF, a partir de 2005, não foi objeto do referido estudo do IPEA.360
Em se tratando da transferência de renda e do aumento da oferta de
emprego analisada pelo IPEA, foram identificadas algumas variáveis que podem
explicar a queda na desigualdade da distribuição da renda no país. Quais sejam:361

359



característica demográfica da família;



transferência de renda;



acesso aos postos de trabalho;



desigualdade educacional;



diferencial de remuneração por nível educacional;
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diferença etária e de experiência;



raça e gênero;



relação formal-informal.
Explicando os principais determinantes ou variáveis imediatas da queda

da desigualdade de renda no Brasil, tem-se o que segue:
A primeira variável seria a característica demográfica da família. Essa
variável reflete a queda da natalidade no país observada há alguns anos, com o
consequente aumento na proporção de adultos na residência. Todavia, segundo o
IPEA, a contribuição deste fator no resultado não é significante.
A próxima variável é a transferência de renda. A pesquisa identificou essa
variável como uma das principais razões para a queda da desigualdade. Além do
Bolsa Família acima citado, as pensões e aposentadorias pagas pelo INSS, além de
outros programas de assistência e transferência de renda oferecidos pelo governo
foram fundamentais para o resultado, considerando-se ainda que a maior parte dos
benefícios pagos pelo INSS está atrelada ao salário-mínimo, sendo que este
recebeu aumentos reais acima da inflação nos últimos anos.
Apesar do benefício do PBF não estar atrelado ao salário-mínimo, houve
uma forte expansão na abrangência deste benefício. Ao invés de se aumentar o
valor do benefício, aumentou-se a quantidade de pessoas aptas a recebê-lo.
A variável acesso aos postos de trabalho pode ser também ligada ao
desemprego. Os investimentos feitos em infra-estrutura foram fundamentais para a
alavancagem da oferta de emprego, além do investimento privado tradicional. O
IPEA, porém, afirma que o impacto desta variável é pequeno diante de sua
relevância, dado que a exigência de qualificação de mão de obra afasta estes postos
de muitos trabalhadores. Ademais, esses postos foram ocupados por trabalhadores
oriundos de famílias nas quais já havia pessoas empregadas, ou seja, não foram
suficientes para se tirar uma família inteira da qualidade de desempregada, caso
este posto fosse dado ao chefe desta família.
Os próximos 2 fatores têm interligação e tiveram um forte impacto no
resultado da pesquisa, demonstrado pelo estudo do IPEA.
A desigualdade educacional reduziu-se na última década, ou seja, os
níveis de escolaridade e de qualificação aumentaram e tornaram a classe
trabalhadora mais homogênea do que no passado.
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O outro lado desta moeda é o diferencial de remuneração por nível
educacional. Os dados já mostravam que desde a estabilização econômica essa
relação já vinha caindo e acelerou-se na última década. Essa queda foi tão forte a
ponto de ter o dobro da influência da própria desigualdade educacional.
No campo da educação, percebe-se que houve, a partir de meados dos
anos 90, um grande avanço no sistema educacional, sendo diferente daquele que
houve dez anos anteriores, em termos de magnitude. Com esse avanço pessoas
mais qualificadas estão sendo inseridas no mercado de tal maneira que já começa a
diminuir o diferencial de salário entre o qualificado e o não-qualificado. Situação
oposta daquela na qual há pouca oferta de mão-de-obra qualificada e muita oferta
de mão-de-obra não-qualificada e diante da qual o salário da mão-de-obra
qualificada sobe e o da não-qualificada cai, restando acentuada a desigualdade.362.
Em complementação às variáveis acima e ainda no quesito de
remuneração salarial, o IPEA aponta que, embora esteja em queda a diferença
etária e de experiência na força de trabalho, a diferença salarial por idade e por
experiência está em crescimento. Em suma, estas variáveis praticamente anulamse, tendo um impacto muito pequeno no resultado.
As determinantes Raça e gênero são variáveis também presentes no
estudo, porém apenas a título de informação. A desigualdade salarial entre homens
e mulheres continua e em níveis considerados elevados e até mesmo com tendência
de alta. A desigualdade por raça continua elevada, menor do que a desigualdade por
gênero, porém com tendência de queda, ainda que em ritmo bastante lento. Essas
duas variáveis, conjuntamente, em nada contribuíram para a queda na desigualdade
de renda no Brasil.
A última variável é uma das mais perceptíveis no mercado de trabalho
brasileiro: a relação formal-informal. Embora tenha havido uma queda na
informalidade no mercado de trabalho, a diferença de remuneração entre o formal e
o informal aumentou em favor do segundo, principalmente, devido a importantes
somas pagas pelos formais a título de impostos. Os 2 fatores então estão operando
de maneira oposta: enquanto a redução da informalidade ajuda na redução da
desigualdade, a diferença na remuneração a atrapalha. E neste caso os resultados
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não se anulam: a diferença na remuneração é mais forte e impediu que a queda na
desigualdade fosse maior.
Tem-se que a década atual pode ser considerada a da redução da
desigualdade de renda, do mesmo modo que a década de 1990 foi a da
estabilização, e a de 1980, a da redemocratização.363 Por outro lado, de acordo com
a Nota Técnica 2006 do IPEA, apesar da queda na desigualdade, o Brasil ainda é
um dos países mais injustos neste quesito. Em conformidade com o estudo do IPEA
e os dados do IBGE, a renda recebida pelo 1% mais rico da população equivale à
renda recebida pelos 50% mais pobres. E por isso, está atrás de 95% dos países
que possuem dados sobre desigualdade de renda.364 Essa condição pode ser
visualizada voltando-se ao mapa mundi apresentado anteriormente, onde é possível
identificar o grau de desigualdade de renda entre os países desenvolvidos e em
desenvolvimento.
Mantendo-se a queda nos atuais patamares, ainda levaria cerca de 20
anos para que o seu nível de desigualdade equivalesse ao dos “países com grau de
desenvolvimento semelhante ao nosso”, leia-se BRIC (Brasil, Rússia, Índia e
China).365 Considerando-se que fosse mantida a velocidade de declínio da
desigualdade no Brasil, no período observado pelas PNADS 2001/2004, seriam
necessárias mais de duas décadas para o país atingir o nível atual desses países.366
Fato é que a desigualdade de renda caiu no Brasil, sobretudo nesta última
década, retirando milhões de pessoas das linhas da pobreza e de extrema pobreza.
Conforme demonstrado pela Nota Técnica de 2006 do IPEA, isso não foi o resultado
de um único fator, mas de um conjunto, embora alguns fatores tenham sido mais
importantes do que outros. Dentre os mais importantes estão a transferência de
renda por meio de benefícios sociais e a redução na desigualdade de
remuneração.367
Para o enfrentamento da pobreza e da exclusão social no Brasil, uma
efetiva estratégia perpassa o crescimento da renda per capita. Estabelecem-se as
prioridades de redução das desigualdades econômicas, sociais, educacionais,
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fazendo-se os necessários reparos nas históricas desigualdades que envolvem as
questões sociais, de gênero e de cor. Nessa seara:
Aos mais vulneráveis, para os quais a renda do grupo familiar não é
capaz de neutralizar o alijamento do mercado de trabalho, evitar a
pobreza do ponto de vista da renda depende, essencialmente, de
benefícios previdenciários e de políticas compensatórias por parte do
poder público.368

Essa queda, porém, precisa manter-se de forma equilibrada e
principalmente, sustentável. Para o Brasil crescer em competitividade internacional,
precisa-se de anos e anos de queda contínua. Mas, até quando será possível
manter tal queda à custa de políticas de transferência de renda? Que tipo de política
de longo prazo precisaria ser adotada?
O IPEA aponta para algumas direções que devem ser contempladas por
uma estratégia de combate a desigualdade, a saber:369


Capacitação de mão de obra, com igual acesso às oportunidades;



Otimização de acesso aos postos de trabalho;



Redução da desigualdade de tratamento dos trabalhadores;



Otimização de carga tributária e de gastos públicos.
O mesmo relatório aponta também para possíveis efeitos colaterais das

medidas acima mencionadas.
A capacitação de mão de obra tenderá a aumentar a oferta de
trabalhadores qualificados, reduzindo quase que de imediato a diferença de
remuneração, já que haverá maior concorrência de qualificados para uma mesma
vaga.
Com relação a otimização de acesso aos postos de trabalho e a redução
da desigualdade de tratamento dos trabalhadores, caso os referidos postos de
trabalho criados sejam de má qualidade, ter-se-á substituído a desigualdade de
acesso ao trabalho pela desigualdade de qualidade no trabalho. Para evitar tal
situação, o relatório sugere investimento em micro e pequenos empreendimentos,
facilitando o acesso ao crédito e à tecnologia, por exemplo.
Quanto à carga tributária e gastos públicos sugere-se que seja adotado
um modelo progressivo, no qual os tributos deixariam de onerar muito os mais
pobres, em termos relativos, para uma progressão de tributos na direção dos mais
368
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ricos, de forma a não ser necessária uma elevação de carga tributária. Otimizar o
gasto público também é uma necessidade. Além de atuar no combate a fraudes, os
recursos devem ser direcionados a quem mais precisa.370
Mais que isso, como proceder na hora que o beneficiário precisar de outro
tipo de ajuda e não mais depender daquele recurso? Como fazer a transição de um
beneficiário de um programa de transferência de renda para um aluno de curso de
capacitação com estágio em sua área de atuação? Esses são desafios que deverão
ser enfrentados pelos próximos governantes brasileiros.
Diante de um cenário marcado por mazelas sociais, como a desigualdade,
a pobreza e a exclusão social, conclui-se pela imprescindibilidade da reversão desse
quadro. Sabe-se que tal transformação não ocorrerá apenas por meio da economia,
mas, sobretudo, será alcançada por meio de um grande investimento no capital
humano. Trata-se da essencial capacitação do ser humano para que este passe a
ter condições de vivenciar a realidade constitucional que lhe é garantida,
principalmente, no tocante ao direito a uma vida digna, desfrutando dos direitos
fundamentais sociais.
A grande tarefa consiste em viabilizar os meios para que todos tenham
acesso aos direitos fundamentais e, assim, atingir-se-á o tão buscado bem estar
social.
A Declaração do Milênio das Nações Unidas, proclamada pelos chefes de
Estados e de Governo, reunidos na sede da ONU, afirma a importância em
consagrar como valores fundamentais, essenciais para as relações internacionais do
século XXI, a liberdade, a igualdade, a solidariedade, a tolerância, o respeito pela
natureza, a responsabilidade coletiva de respeitar e defender os princípios da
dignidade humana, em especial, no tocante aos mais desfavorecidos e, em
particular, as crianças do mundo todo, a quem pertence o futuro (I, n. 2).
5.2

Relação entre desigualdade social e o programa bolsa família
Considerando-se a sua complexidade e insistência em permanecer como

um obstáculo grave ao bem estar social, a desigualdade da distribuição de renda no
Brasil é tema presente na agenda acadêmica, despertando grande interesse na sua
compreensão.
370
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A pobreza é uma das causas do desrespeito ao princípio da dignidade
humana, que além de ser humilhante, impede que as pessoas libertem-se dessa
condição. Por meio do mínimo existencial é possível proporcionar a libertação dessa
condição de marginalizado. Com o princípio da solidariedade social faz-se uma
melhor distribuição de renda produzida em sociedade de modo a mitigar as
desigualdades sociais.
Esse princípio está relacionado à justiça social e tem como objetivos,
além de reduzir as desigualdades sociais, promover a liberdade real e igualdade de
oportunidades a todos os indivíduos. Entram em cena os direitos sociais mínimos,
dentre os direitos sociais que não podem ser negados pelo Estado por se tratarem
de direitos essenciais para a manutenção da dignidade humana. Tem-se que:
Evitar o agravamento da pobreza depende tanto de intervenções
sobre o mercado de trabalho, objetivando especificamente tornar a
reestruturação produtiva menos penosa para os mais pobres, como
de políticas de transferência de renda.371

Conforme propõe Sonia Rocha, o beneficiário de um programa social
passa

a

desenvolver

um

sentido

de

pertencimento,

solidariedade

e

de

responsabilidade social, vendo-se a si mesmo como um cidadão potencialmente
ativo e participativo. Enquanto isso, a sociedade que adota esses programas
redistributivos, o faz reconhecendo os efeitos da sua implementação como uma
janela de oportunidades que culminará numa democracia mais cidadã.372
Os objetivos do PBF, conforme referido outrora, são o combate à fome, à
pobreza e a outras formas de privação que atingem as famílias, e ainda, promover a
segurança alimentar e nutricional e o acesso à rede de serviços públicos de saúde,
de educação e de assistência social, de forma a possibilitar a emancipação
sustentada dos grupos familiares e o desenvolvimento local.
Fruto do sucesso da estratégia de crescimento adotada pelo Brasil em
2003, a distribuição de renda contribuiu para a inclusão, no mundo do consumo, de
grandes contingentes populacionais que antes mal tinham capacidade para comprar
o estritamente necessário para a sobrevivência expandindo o mercado interno373. O
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aumento da renda familiar permite o consumo imediato das famílias, ao passo que
se afigura como um potencializador do capital financeiro das mesmas.
É importante considerar os estudos que demonstram o alcance do PBF ao
seu público alvo. Consegue chegar às famílias mais pobres que historicamente
ficavam à margem das políticas públicas brasileiras. A esse fato atribui-se muitos
dos seus resultados positivos. O foco nos mais pobres foi uma decisão acertada.
Os resultados apresentados pelas - PNAD´s 2004 - 2006, executadas pelo
IBGE, mostram que o Brasil está reduzindo a pobreza, em seu grau mais extremo,
bem como a desigualdade.
Rodrigues aponta para o reconhecimento de que as precárias condições
de vida de grande parte da população brasileira decorre, sobretudo, da má
distribuição dos recursos, e não da escassez absoluta deles. Em pauta, as
recomendações de políticas sociais no sentido da diminuição da desigualdade, da
pobreza e da sua face mais cruel, a fome.374 A política social como parte do plano
estratégico de combate à pobreza fundamenta-se na necessidade e na urgência de
uma política de assistência aos mais pobres como meio de imediato alívio da
pobreza e de garantia de sobrevivência.
É importante notar que a transferência de renda limita-se a reduzir a
pobreza no que ela depende da renda para consumo no âmbito privado, sendo
indispensável à manutenção de políticas voltadas para o atendimento de outras
necessidades dos mais pobres, como educação, saúde e nutrição, saneamento,
etc.375
Sen acredita que a contribuição do crescimento econômico deve ser
percebida também pela expansão de serviços sociais, o que inclui, em muitos casos,
as redes de segurança social, e não apenas pelo aumento de rendas privadas.376
Diante da questão da exclusão social, verifica-se a opção pela
intervenção no que é periférico, focando-se nas intervenções setoriais, sob o escudo
do princípio da economia e da dificuldade da implementação de políticas preventivas
mais amplas. Sobre essa questão, o posicionamento de Castel:
É no coração da condição salarial que aparecem as fissuras que são
responsáveis pela “exclusão”; é sobretudo sobre as regulações do
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trabalho e dos sistemas de proteção ligadas ao trabalho que seria
preciso intervir para “lutar contra a exclusão”.377

O grande desafio é fazer com que os benefícios do crescimento sejam
distribuídos a todas as camadas da população, em especial, diminuindo a
desigualdade social entre as classes. A redução da desigualdade social tem
influência direta no processo de redução da pobreza e esse fato não pode ser
desprezado.

Torna-se

importante

conhecer

como

a

pobreza

distribui-se

espacialmente, percebendo-se onde ela é mais intensa.
Apenas por meio de adequada focalização será possível tornar eficientes
os mecanismos de combate à pobreza e por isso, são necessárias ações que levem
ao crescimento econômico de forma mais igualitária, fazendo com que todos os
residentes no país sejam contemplados pelo crescimento da renda (econômico).
Busca-se aliar o crescimento da renda média com a diminuição da desigualdade
social.
Segundo os autores Aguiar e Araújo, é possível a afirmação de que
programas de garantia de renda mínima, quando isoladamente aplicados, não
contribuem de forma efetiva para a quebra dos ciclos geracionais de pobreza e da
desigualdade, afinal não atacam diretamente suas causas. Diz-se que não são
questões apenas de renda, afirmando-se que nenhuma renda distribuída aos mais
pobres, por mais alta que fosse, sozinha, poderia garantir o mínimo de bens e
acessos a serviços básicos de qualidade necessários para sair da condição de
pobreza e da exclusão social.378 Problemas econômicos não se resolvem apenas
com políticas sociais. A exclusão é uma questão estrutural e por isso, as políticas
para combatê-la devem atuar de forma preventiva, em especial, nos fatores de
desregulação da sociedade salarial, dos processos de produção e da distribuição
das riquezas sociais, ou seja, devem ser políticas que visem mudanças do modelo
econômico. Castel posiciona-se:
Portanto, se nada de mais profundo for feito, a “luta contra a
exclusão” corre o risco de se reduzir a um pronto socorro social, isto
é, intervir aqui e ali para tentar reparar as rupturas do tecido social.
Esses empreendimentos não são inúteis, mas deter-se neles implica
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na renúncia de intervir sobre o processo que produz estas
situações.379

Na economia capitalista, o aumento dos salários configura-se no principal
estímulo para o aumento da produção. Ocorre que as pequenas empresas não
conseguem aumentar salários em resposta ao aumento na produtividade. Nesse
sentido, o crescimento da produtividade implica em agravamento da concorrência,
beneficiando as grandes empresas.
Ressalta-se que apesar dos avanços, a desigualdade continua em níveis
relativamente elevados para um país de renda média, e ainda há uma grande lacuna
no acesso aos ensinos pré-escolar e secundário.380
Considerando o Brasil como sendo uma democracia caracterizada por um
Estado comprometido com a efetiva realização dos direitos fundamentais
preconizados em sua Magna Carta (art. 3° e incisos), o combate à pobreza e a
execução de políticas sociais de transferência de renda com o objetivo de combater
a exclusão, não são ações traduzidas em uma opção política, mas configuram uma
obrigação ética e legal.
Programas de transferência de renda, no contexto de grandes
desigualdades, fazem diferença na vida dos cidadãos, considerando que mobilizam
a economia local e ajudam a sedimentar a percepção que estimule as pessoas a
lutarem pela conquista de novos direitos.381
Não há que se questionar o longo caminho que se tem para chegar-se a
um consenso sobre sentido e aplicação das políticas públicas, contudo, certo é o
fato de que elas são a tradução da interferência estatal na vida social visando à
realização de objetivos comuns que devem estar amparados nos direitos humanos.
As políticas públicas implementam inovações que contribuem para o
aperfeiçoamento da estrutura da administração pública, bem como para o aumento
de sua eficiência e, com isso, consolida o principio do Estado Democrático de
Direito. Nesse sentido, com foco nos direitos fundamentais:
É fácil perceber que apenas por meio por meio das políticas públicas
o Estado poderá, de forma sistemática e abrangente, realizar os fins
previstos na Constituição (e muitas vezes detalhados pelo
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legislador), sobretudo no que diz aos direitos fundamentais que
dependam de ações para sua promoção.382

No caso da renda mínima há que se considerá-la um poderoso
instrumento no combate à pobreza e à desigualdade, mas, desde que esteja
associada a outras políticas sociais, tais como políticas de acesso aos direitos à
educação, à saúde, à segurança, à qualificação profissional, ao trabalho, à
cidadania. Partindo-se do pressuposto da concepção de pobreza não como mera
insuficiência de renda, e por isso mesmo para o seu combate deve-se ir muito além
da transferência de recursos financeiros para as famílias mais pobres, tem-se como
necessária a articulação do PBF com outras políticas públicas direcionadas ao
desenvolvimento das capacidades dos seus beneficiários.
A realização dos objetivos do Programa depende da sua integração com
ações e serviços que possibilitem o referido desenvolvimento das capacidades das
famílias. O seu sucesso está indissociavelmente ligado a ações complementares.
Além da garantia de condições dignas de sobrevivência, o acesso à renda
traduz-se em poder de escolha. Em oposição à liberdade negativa é uma liberdade
real para o beneficiário. Contribui para o incremento de bens sociais, proporcionando
os meios para a construção de uma sociedade mais igual. Por tudo isso, a idéia de
uma garantia de renda dissociada do trabalho mais uma vez ganha força como
alternativa de assegurarem-se meios para uma vida saudável e autônoma. Todavia,
a transferência de renda tão somente não é solução bastante em si para as
questões das desigualdades e da pobreza. Mas, certamente, é parte da ampla
estratégia de desenvolvimento econômico e social.
A redução da pobreza e o desenvolvimento sustentável continuam a ser
prioridades globais. Um quarto da população dos países em desenvolvimento ainda
vive com menos de US$ 1,25 por dia. Um bilhão de pessoas carece de água potável;
1,6 bilhão de eletricidade; e 3 bilhões de saneamento adequado. Um quarto de todas
as crianças dos países em desenvolvimento sofre de desnutrição. Abordar essas
necessidades deve continuar a ser prioridade tanto dos países em desenvolvimento
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como da ajuda para o desenvolvimento.383
O Brasil está no rumo certo para tornar-se uma sociedade mais justa e
capaz de oferecer condições de vida adequadas para todos os seus membros.
Prosseguir nesse rumo e acelerar o passo deve ser o objetivo prioritário para os
próximos anos, mantendo o ambiente econômico propício para o desenvolvimento,
aperfeiçoando ainda mais suas políticas para a garantia de direitos, a proteção
social e a geração de oportunidades.384 É uma sociedade que ainda precisa corrigir
suas mazelas e distorções.
Melhorias tem sido propostas no que tange à execução do PBF. Dentre
desse contexto, a questão da focalização tem se destacado, considerando que os
gestores tem procurado direcionar os benefícios para aquelas famílias mais
necessitadas. Tem-se procurado aperfeiçoar os controles internos no intuito de se
evitar os erros, sejam de inclusão por conceder-se benefícios a quem não cumpre os
critérios do programa, ou de exclusão, relacionado com o fato de deixar de fora do
programa que cumpre seus requisitos.385
As políticas públicas de proteção aos direitos humanos, obviamente,
como uma simples transferência de renda à população mais carente não garante,
por si só, o desenvolvimento da região e a independência das famílias beneficiadas.
Para tanto, é necessário que a referida transferência de renda seja praticada
simultaneamente com outros programas como, por exemplo, políticas nas áreas de
saúde, saneamento básico, educação, e outras, sempre ligadas diretamente às
condições de vida da população, ao desenvolvimento auto sustentado, à
independência financeira, e à dignidade dos indivíduos.
O PBF é capaz de maximizar resultados e impactos na Política Social
brasileira por ter como foco a família, podendo contribuir para superação da visão
383
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segmentada e fracionada em grupos específicos da população que tem orientado os
programas sociais no Brasil. Por meio dele investe-se no futuro. Observadas as
condicionalidades relacionadas à educação e à saúde, o programa cria condições
para que a próxima geração tenha mais capital humano, seja mais produtiva e,
portanto, possibilitando-lhes empregos de maior qualidade, com melhores salários, o
que os fará sair, definitivamente, da condição de pobreza.
Faz-se mister criar condições sustentáveis para que a população pobre
consiga, a longo prazo, autopromover-se e, nesse sentido, o Estado deve oferecer
serviços de boa qualidade nas contrapartidas exigidas para que assim, as diferenças
dos direitos à cidadania sejam amenizadas.
Reconhece-se que o programa Bolsa Família não é capaz, por si só, de
eliminar as desigualdades sociais e a exclusão, mas, certamente, essa política
pública pode colaborar para um processo de ampliação dos direitos e da cidadania
brasileiros. Sob essa perspectiva, as políticas públicas de combate à exclusão
assumem lugar de destaque, considerando que, já da sua implementação e
formulação, sejam percebidas como planos integrantes de uma estratégia maior
para o combate à questão social da exclusão no Brasil, e não apenas como um fim
em si mesmo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando o intento de um estudo balizado na moldura constitucional
do país, vislumbrou-se um panorama geral acerca do constitucionalismo,
destacando-se as diretrizes para a formulação e a execução das políticas públicas,
em especial, o Programa Bolsa Família, como meios a serem utilizados para atingir
os objetivos constitucionais fundamentais.
No contexto das políticas neoliberais, as políticas focalizadas de
transferência de renda tornam-se o eixo central da política de proteção social no
Brasil. Fixando-se a discussão teórica na travessia para um Estado democrático de
direito, a partir da Constituição Federal de 1988, de acordo com as tendências do
Neoconstitucionalismo, percorreu-se um caminho no qual foi possível a teorização
de diversos temas.
Os

direitos

sociais,

inobstante

a

sua

veiculação

como

normas

programáticas não devem estar restritos à perspectiva de meras recomendações ou
preceitos morais. Produzem eficácia, gerando obrigações concretas para o Estado,
ainda que o alcance dessa eficácia dependa da forma de positivação no texto
constitucional e ainda, das especificidades do objeto do direito. Ressaltou-se a
problemática no entorno do reconhecimento da eficácia dos direitos a prestações,
sobretudo, com relação aqueles direitos reconhecidos diretamente pela norma
constitucional.
Diante de uma Constituição Federal do tipo dirigente, na acepção dada por
Gomes Canotilho, tem-se que os Poderes Legislativo e Executivo, na qualidade de
destinatários das suas normas, estão vinculados ao cumprimento dos seus
princípios, objetivos e funções nela determinadas, pelo que se vê bastante reduzida
a discricionariedade estatal. As políticas públicas foram compreendidas nesse
estudo como atividades estatais que se valem dos meios necessários para
concretizar objetivos, por sua vez, vinculados aos princípios e objetivos
fundamentais preconizados na Carta Magna Brasileira (Constituição Federal de
1988, Cap.II, Art. 6º), com vistas à realização dos direitos fundamentais, apesar de
uma realidade de arranjos políticos e econômicos da qual decorrem os mais
variados obstáculos à prática da Lei Maior.
Esta pesquisa foi delineada no contexto de uma sociedade marcada pela
concentração de renda e consequentes desigualdade social, exclusão e pobreza e
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do seu confrontamento com os avanços conquistados pela tecnologia. O pano de
fundo foi a relação entre programas de transferência de renda e a lógica do capital.
No bojo da globalização o poder público termina por render-se, na medida em que
beneficia grupos econômicos, sociais e políticos. Consciente de que já não pode
controlar, produzir e dominar como antes, tem-se o maior desafio do Estado no
combate à pobreza e na consolidação da democracia que assim, deve ir além da
implantação de estratégias compensatórias, sob a forma de programas de
assistência social focalizados nos excluídos.
A implementação de políticas públicas exige vultosos recursos públicos
que terminam por se afigurarem escassos para fazer frente a tantas necessidades o
que culmina no atendimento de um direito em detrimento de outro. Nesse sentido, a
compreensão da “reserva do possível” pela qual se compreende que a efetivação
dos direitos prestacionais é factível dentro do financeiramente possível.
A pobreza insere-se num contexto amplo e estrutural, constituindo-se
numa outra face do desenvolvimento capitalista caracterizado pelo estímulo ao
individualismo, numa lógica em que muitos são explorados, ao passo da produção
coletiva concentrada nas mãos de poucos, tudo isso sob a perspectiva de
normalidade. O aumento ou redução no quadro de pobreza dependerá da
quantidade de recursos alocados para as áreas sociais e da qualidade de
intervenção do Estado. Tem-se que a integração que ocorre face ao capitalismo não
está isenta de complexas contradições sociais.
Destaque para a percepção de que o sucesso no combate à pobreza e,
portanto, perpassando todos os seus multidimensionais aspectos está atrelado ao
bom desempenho econômico do país. As políticas de redução da pobreza,
compatíveis com esse crescimento, aumentam o capital humano culminando num
melhor desempenho da economia. Contudo, extrai-se do presente trabalho a
reflexão de que a política social não é mero apêndice da política econômica. O
homem passa a ser o objetivo último de todas as políticas de governo, ao passo que
o crescimento econômico seja tratado como meio e não mais como fim.
O PBF, na condição atual de principal política social do governo federal,
foi o objeto escolhido para as análises da sua influência no quadro de reversibilidade
do status de pobreza e de indigência no Brasil contemporâneo, com o foco voltado
para o mínimo existencial, nas perspectivas para o futuro dos ex-beneficiários, além
de apontarem-se lacunas e deficiências na política do programa, considerando-se
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que a superação desses obstáculos em última análise, traduzir-se-á em reforço na
aceleração do combate à pobreza que marca a história do Brasil como resultado de
anos de exclusão e desigualdade sociais, bem como de má distribuição de renda.
Diante de um país desigual, exposto ao histórico desafio de enfrentar uma
herança de injustiça social, é imprescindível que se reconheçam todas as
especificidades na formação dessa sociedade, pelo que, só assim será possível
implementar políticas públicas universais na medida em que sejam capazes de
intervir efetivamente no quadro de pobreza e exclusão que lhe marca. Sobre a
questão do atraso, filia-se ao entendimento dos problemas estruturais da sociedade
brasileira como decorrência de vicissitudes do próprio processo de modernização
seletiva que lhe imprime contorno peculiar e não de uma suposta modernização
incompleta ou de resíduos deixados pela evolução social.
Foram apresentadas teorias sobre a questão da pobreza, demonstrandose o caráter polissêmico dos conceitos de pobreza e exclusão social que, no
contexto do PBF, devem ser entendidas como questões sociais cruciais no processo
de reestruturação da sociedade moderna, para o que são necessárias ações de
cunho estrutural possibilitando romper-se com os índices de desigualdade social.
Combater a exclusão num contexto em que ela é componente central da
política de ajuste estrutural imposta pela nova crise do capital internacional, e as
políticas sociais são utilizadas como aparelho de hegemonia a serviço do capital e
instrumento de alívio dessa exclusão, termina por ser uma contradição,
considerando-se que.o combate à exclusão dar-se por meio de políticas de renda
mínima, ao passo que ela é produto das políticas de ajuste implementadas no
contexto do neoliberalismo, diretamente vinculado a crise do trabalho.
Diante disso, o combate à pobreza pressupõe alterações de ordem
estrutural. Na realidade brasileira, as políticas públicas são, muitas vezes,
consideradas ações de Governo e não de Estado, afinal a cada mudança de
mandato político-partidário há uma “quebra” na continuidade dos programas sociais.
Descontinuidade e fragmentação que fazem com que a população termine
desprotegida do alcance dos seus direitos. Certamente, o diálogo entre as diferentes
áreas e as iniciativas deve ser tratado como política de Estado e não como
responsabilidade desse ou daquele governo ou mandatário.
Os programas de renda mínima implementados no Brasil têm como mote
a noção de que não é possível combater a exclusão econômica e social sem se
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levar em conta que é preciso dotar as pessoas de capacidades para obterem e
cobrarem melhores condições de bem-estar. Esta capacitação viria por meio da
educação. Por esta razão, os projetos de renda mínima que surgiram nos últimos
anos vinculam a concessão do benefício à permanência das crianças na escola. A
partir disso, programas desse tipo devem ser vistos sob a ótica de investimento (de
alto retorno) e não como despesa.
As políticas de transferência de renda, focadas na redistribuição de renda
e orientadas pelo critério da Cidadania Universal, vem consolidando-se como
importante faceta do sistema de proteção social brasileiro, visando a garantia de
uma vida digna para todos. Os dois principais programas dessa natureza, o BPC e o
Bolsa Família, tem expandido-se consideravelmente nos últimos anos, gerando
efeitos relevantes sobre os índices de pobreza e de desigualdade, embora não
estejam isentos de críticas ou problemas.
Política de assistência social é direito do cidadão e dever do Estado.
Acredita-se que o PBF nada tem a ver com o conceito de cidadania regulada ou
mesmo de relações de subintegração que gera obstáculos à concretização da
cidadania. Ao contrário, a proposta do programa é incluir pessoas antes desprovidas
do mínimo existencial, ampliar os direitos dos cidadãos, integrando milhões de
brasileiros aos direitos básicos no plano da efetividade desse direito, concentrandose no enfrentamento da pobreza e na queda dos índices de desigualdade social,
ressaltando-se que as necessidades humanas não podem subordinar-se à lógica do
mercado.
As políticas públicas sociais têm por objetivo construir bases mais
universais e igualitárias de direitos para todos. No entanto, de forma recorrente
terminam por atender a interesses das relações de poder estabelecidas na
sociedade, assumindo caráter paliativo, fragmentado e focalizado numa parte da
população que se encontre mais fragilizada e por isso, descaracterizando a
universalidade como direito de todos em busca do processo de emancipação e
autonomia.
Revelou-se aspectos do coronelismo, tema que, em muitos, provoca
inquietude por ser direcionado aos pobres e indigentes, aqueles que vivem à
margem da sociedade por estarem em situações de desemprego ou subemprego,
com

baixa

escolaridade,

desprovidos

de

condições

para

garantirem

sua

sobrevivência. O PBF, com enfoque nos direitos dos cidadãos, afasta-se da tradição
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coronelista e clientelista, tratando-se de uma política federal, operacionalizada por
meio de um cadastro único de pessoas que vivem nas condições abrangidas pelo
Programa. Assim, o Bolsa Família não se constitui num direito, sendo um benefício
decorrente de um programa governamental. Trata-se de uma renda mínima direta e
não uma cesta básica, o que então reduz um possível caráter de favor na
distribuição dos benefícios aos mais vulneráveis.
A parcela da população que preenche os critérios de elegibilidade e
cumpre as condicionalidades do programa tem direito ao benefício, sendo vedada a
agentes governamentais e políticos apresentar o PBF como uma ajuda concedida
em troca de apoio eleitoral. O conceito de cidadania de Marshall influenciou o
enfoque de direitos que por sua vez, traduz-se em antídoto contra o clientelismo ou
coronelismo. Está-se diante de um programa portador de um modelo de proteção
social que por meio do universalismo focalizado prioriza o atendimento dos
segmentos mais vulneráveis, não se confundindo com políticas clientelistas onde o
direito é tido como um favor.
Desde 2005, o PBF avançou em direção a um modelo de gestão
compartilhada com os entes federados, principalmente os municípios, voltando-se
para o combate à pobreza e para coordenação de programas complementares. Por
certo, as práticas sociais devem estar norteadas por processos emancipatórios e de
gestão democrática, com vistas à formação humana, fazendo com que os sujeitos
sintam-se protagonistas de sua própria história.
Romper o ciclo de pobreza e de exclusão social do país que emergem no
contexto das novas configurações pelas quais passam a sociedade, a economia, a
política e a cultura não é tarefa cujo resultado dê-se da noite para o dia, fazendo-se
necessário

construir

condições

sustentáveis

que

possibilitem

aos

pobres

autopromoverem-se a longo prazo, considerando suas especificidades.
O Estado deve oferecer serviços de boa qualidade nas contrapartidas
exigidas, principalmente nas áreas da educação e da saúde, o que poderá contribuir
para que as famílias consigam romper o ciclo vicioso entre as gerações. Tome-se o
caso da educação, cujo grande desafio não é mais promover o acesso à educação,
mas a qualidade da educação.
O desenho institucional do PBF não se restringiu à visão economicista da
pobreza e o seu êxito está justamente na abrangência da proposta que incluiu no
projeto político as dimensões do acesso aos direitos básicos como condição
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primordial para a superação da pobreza e a formação integral do individuo como
meio de inclusão social.
Somente a partir de 2001, a desigualdade de renda familiar per capita caiu
de forma contínua e substancial, alcançando seu menor nível nos últimos 30 anos
em função, sobretudo, dos programas de transferência de renda. Observou-se um
aquecimento da economia, ampliando o poder de compra da população,
fortalecendo a cidadania. Considerando-se a desigualdade que ainda envolve o
país, um grande abismo entre ricos e pobres, tem-se que só o crescimento
econômico, sem a concomitante redistribuição da renda nacional e uma estratégia
que demanda o crescimento da renda per capita, não é capaz de promover a
redução da pobreza e da extrema pobreza.
No contexto do combate à exclusão, seja no aspecto do alivio imediato da
pobreza, seja na sua efetiva superação, o programa Bolsa Família, articulado com
outras políticas públicas, não possuindo um fim em si mesmo, traduz-se em
estratégia que compõe um conjunto de políticas que permitem o enfretamento dessa
questão social no país.
Dezesseis milhões de brasileiros ainda vivem em condições de pobreza
absoluta. Um número que salta aos olhos e ainda mais, considerando-se o fato de
que compõe o cenário de um país tido como um gigante econômico pelo Banco
Mundial, estando entre os dez maiores PIBs do mundo (R$ 3,143 trilhões em 2009).
Eis uma realidade que constrange ao passo que também instiga a busca pela
transformação, na certeza de que um país rico é um país sem pobreza. Essa
magnitude da pobreza compromete o desenvolvimento do país e, portanto, não
permite que se descartem os programas compensatórios. O mercado de trabalho no
Brasil é excludente, não permitindo o acesso de grande parte da população, sendo
em muitos casos, o programa bolsa família a única possibilidade de obter renda,
ainda que baixa.
O PBF propôs medidas estruturais com o intuito de distribuir renda e
combater a pobreza, possibilitando acesso aos bens produzidos socialmente de
forma mais equitativa. Todavia, os estudos apontam que ainda não é possível
constatar igualdade com relação à quantidade e à qualidade no acesso aos serviços
sociais educacionais.
Avançou-se bastante no que se refere aos direitos sociais. O Estado
conseguiu aglutinar forças capazes de realizar o enfrentamento da pobreza, mas,
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certamente, a transformação levará um tempo. A consolidação das políticas públicas
depende da reestruturação da política econômica, investindo-se no crescimento da
economia, com geração de novos empregos no curso da lógica da emancipação
humana, com a superação da recorrente dicotomia entre políticas econômicas e
políticas sociais. Contraria-se o entendimento de que políticas compensatórias são
medidas que visam à minimização das conseqüências dos desequilíbrios sociais,
sem qualquer atuação na sua origem ou reforma na estrutura, considerando-se que
essas políticas de renda mínima estão associadas à manutenção da oferta de
serviços sociais públicos.
O PBF deve ser complementado por ações que aumentem a autonomia
das famílias e a possibilidade de integração ao mercado de trabalho, ampliando a
capacidade de geração de renda para seus membros e contribuindo para o combate
estrutural da pobreza e para a melhoria das condições de vida do grupo familiar.
Diante disso, o PBF poderá ser considerado portas de saídas da pobreza de
exclusão social.
A narrativa de constituição simbólica, em que pese a realidade de alguns
programas assumirem conotação apenas retórica, vai na contramão dos aspectos
que fazem do PBF o maior programa de transferência de renda do país e modelo
mundial de política pública de cidadania, que garante participação ativa da
sociedade civil atingindo cerca de 12,7 milhões de famílias, o que corresponde a
cerca de 50 milhões de pessoas, e que contribuiu para a retirada de cerca de 28
milhões de pessoas da pobreza. Um projeto de sociedade mais justa e solidária,
uma tendência neoconstitucional.
Como resultado desta pesquisa percebeu-se que o PBF de fato alterou as
condições de existência das famílias beneficiadas, retirando-as da pobreza absoluta.
Observou-se que o Programa cumpre os objetivos por ele propostos, quais sejam, a
redução e a interrupção do ciclo intergeracional da pobreza, ao passo que, por meio
do cumprimento das condicionalidades, reforça o exercício de direitos sociais
básicos nas áreas de Saúde e Educação, de forma a possibilitar que essas famílias
venham a romper o ciclo vicioso da pobreza entre gerações.
Apesar dos expressivos ganhos redistributivos decorrentes do PBF, a
qualidade de vida dos brasileiros tem sido afetada pela ausência de maior proteção
nas áreas de saúde, educação e saneamento. A questão da segurança alimentar
está associada a um quadro de pobreza mais amplo. Diante disso, o efeito do

182
Programa, a longo prazo, dependerá de melhor qualidade na oferta desses serviços
de educação e de saúde.
Uma política de desenvolvimento permite que as pessoas tenham
empregos, passando a sustentarem-se com o seu próprio trabalho, ao passo que a
política compensatória torna as pessoas ainda mais dependentes daquela ajuda
governamental, conquanto nesse tipo de política o interesse real do governo seja o
capital financeiro e não o humano. Ressalvados os limites e desafios, estudos são
unânimes em confirmar a relevância do PBF para o desenvolvimento social, o bemestar coletivo e a redução da pobreza por intermédio da transferência de renda e do
acesso as políticas públicas básicas. A partir do conhecimento dos direitos, da
construção da consciência da realidade e dos critérios públicos de inclusão, dá-se
qualidade à alteração.
Partindo-se do pressuposto da concepção de pobreza não como mera
insuficiência de renda, para combatê-la deve-se ir muito além da transferência de
recursos financeiros para as famílias mais pobres, tendo-se como necessária a
articulação do PBF com outras políticas públicas direcionadas ao desenvolvimento
das capacidades dos seus beneficiários. O seu sucesso está indissociavelmente
ligado a ações complementares.
Não obstante a apresentação dos resultados já mensurados, pode-se
afirmar que o Programa ainda está em processo de construção. No que diz respeito
à ampliação do Programa, a identificação, cadastramento e concessão de benefícios
para as famílias mais pobres está diante de uma preocupação constante. Hoje,
apesar de trabalhar com uma estimativa oficial de 12,7 milhões de famílias pobres, o
Cadastro Único mostra um número adicional de famílias com o perfil do Bolsa
Família e o maior desafio é assegurar que as famílias mais pobres, aquelas que
tradicionalmente estiveram excluídas do acesso às políticas públicas, possam ser
atendidas pelo programa.
O PBF vem apresentando-se como um efetivo instrumento para a
distribuição justa das riquezas sociais do país, ao menos no que se refere aos bens
e capacidades básicos, tornando-se uma base segura para o progresso em direção
à construção de uma sociedade mais justa, possibilitando a conquista do primeiro
degrau dos direitos fundamentais, qual seja, em palavras firmes e brasileiras, o
direito à comida.
A transformação de um país marcado por tantas mazelas sociais não
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ocorrerá apenas por meio da economia, mas, sobretudo, será alcançada por meio de
um grande investimento no capital humano. Trata-se da essencial capacitação do
ser humano para que este passe a ter condições de vivenciar a realidade
constitucional que lhe é garantida.
Finalmente, imaginar que o Brasil, com forte histórico de pobreza e de
desigualdade, pudesse ter encontrado a solução para esse problema em tão pouco
tempo seria apelo simplório. Muito ainda há por fazer nas esferas pública, privada e
no Terceiro Setor, para que o Brasil encontre o caminho sustentável de
desenvolvimento econômico e social. O Programa em estudo poderá ser instrumento
de correção e não mero meio de apaziguar os conflitos da localidade, bastando para
isso, fortalecê-lo nesta direção.
Torna-se essencial a luta constante pela elevação do nível escolar,
cultural e crítico da população. Sabe-se que os resultados não serão obtidos a curto
prazo, mas certamente, está-se diante de um processo em construção, caminhandose para a constituição de uma rede social. Espera-se que o estudo contribua com o
debate das políticas públicas e o impacto social do Bolsa Família sobre a redução da
pobreza no Brasil.
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