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Resumo 

 

 

Este trabalho tem por objetivo efetuar uma análise do processo de transferência de renda no 

Brasil, e seu efeito sobre o mercado de trabalho e na vida de seus beneficiários, através do 

Programa Bolsa Família implantado no governo Lula. Para tanto buscou-se examinar o efeito 

do benefício sobre as mães beneficiárias e sobre as crianças quando comtempladas, assim como 

analisar o movimento de busca por uma atividade de trabalho formal. Também é descrita a 

importância da intervenção governamental no desenvolvimento humano e seus desdobramentos 

e efeitos sobre a decisão da busca por um novo posto de trabalho. Tal abordagem enfatiza a 

propensão do beneficiário em correr risco para obtenção de um novo posto de trabalho, se 

amparado por uma renda regular, mesmo devendo cumprir as condicionalidades necessárias à 

manutenção do benefício. Foram utilizadas as pesquisas empíricas dos diversos pesquisadores 

sobre o assunto, considerando a análise por eles elaborada, e os resultados que de forma 

reflexiva mostraram como se comportaram os beneficiários diante da segurança de receber um 

rendimento regular. Foi também considerada, uma discussão teórica sobre o papel do dinheiro 

na vida cotidiana e seus impactos sobre a atividade do trabalho e seus efeitos sobre a condição 

humana. Na sequência é discutido o foco principal do trabalho sobre os resultados do Programa 

Bolsa Família e sua influência sobre o mercado de trabalho. 

 

Palavras-chave: Transferência de renda, Bolsa Família, Risco e Mercado de Trabalho 

 

  



 
 

Abstract 

 

 

This work aims to analyze the process of cash transfer in Brazil, and its effect on the labor 

market and the lives of its beneficiaries, through the Bolsa Família Program implemented in the 

Lula government. The purpose of this study was to examine the effect of the benefit on the 

beneficiary mothers and on the children when contemplated, as well as to analyze the movement 

of search for a formal work activity. It also describes the importance of government intervention 

in human development and its ramifications and effects on the decision to search for a new job. 

Such an approach emphasizes the beneficiary's propensity to take risks in order to obtain a new 

job, if supported by a regular income, even though he must meet the conditionalities necessary 

to maintain the benefit. We used the empirical research of the various researchers on the subject, 

considering the analysis elaborated by them, and the results that in a reflexive way showed how 

the beneficiaries behaved in the face of the security of receiving a regular income. It was also 

considered, a theoretical discussion about the role of money in daily life and its impacts on 

work activity and its effects on the human condition. Following is discussed the main focus of 

work on the results of the Bolsa Família Program and its influence on the labor market. 

 

 

Keywords: Cash transfer, Bolsa Família, Risk and Labor Market 
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INTRODUÇÃO 

Os processos de transferência de renda sempre criaram polêmicas quanto a sua 

implantação. A opinião pública, com ou sem a influência da mídia, foi dotada de várias 

experiências distorcidas de informação sobre os resultados e abrangências desses programas no 

Brasil. As distorções sobre a realidade desses programas moldaram um referencial, cujas 

distâncias entre a realidade das populações beneficiarias e as populações desprovidas dessa 

necessidade desenharam um quadro de discordância do uso dos recursos públicos no país.  

Esse processo acompanha os beneficiários durante todo seu trajeto em busca de 

sua inserção nos programas, criando um cenário de caminhos e incertezas que dissimula sua 

verdadeira essência, um direito.  

O desconhecimento sobre a realidade do beneficiário, no meio rural ou urbano, 

encobre a importância de ações governamentais na modificação desse contexto social, e as 

possíveis consequências que o modelo de transferência de renda pode trazer para população. A 

compreensão desse contexto é relevante para que a sociedade possa visualizar com clareza as 

modificações trazidas pelos programas de transferência de renda. 

A relevância das ações governamentais neste, através de suas práticas, necessita 

da compreensão do contexto social, em que houve a atuação dos sujeitos (NASCIMENTO, 

2015 p. 3). Na verdade, entender o ponto de vista dos sujeitos em relação a realidade dinâmica 

que os cerca, o desconhecimento de seus direitos, a forma de acessa-los e a própria descrença 

a alcance destes. 

 O beneficiário se vê diante de um relacionamento conturbado para manutenção 

do benefício em relação aos dos profissionais ligados aos programas. O desconforto está 

presente em sua vida e desenvolve a percepção do controle e do julgamento a que é submetido, 
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e o medo de perder o direito ao benefício. Após a unificação dos diversos programas de 

transferência de renda, iniciados no governo FHC e sua ampliação da abrangência no governo 

Lula através da criação do Programa Bolsa Família, a percepção desse medo gerou angústia e 

inquietação diante das condicionalidades, vistas como forma de observação para punição, 

negando sua condição de indutoras de um direito (NASCIMENTO, p. 5).  

Apesar da condição criada em que, o beneficiário atravessa diversos obstáculos 

para cumprir as condicionalidades do Programa Bolsa Família, estímulos para evitar a 

perpetuidade do benefício são percebidos.  A própria incerteza e insegurança são fatores que 

estimulam a mudança no status de acomodação do beneficiário, em relação a atitudes que o 

forcem a buscar novas formas de sustentabilidade e empregabilidade, correndo novos riscos em 

busca de melhor situação econômica.  

Diante das condições apresentadas pela implantação do Programa Bolsa 

Família, e dos dados apurados perante as pesquisas coletadas pelos institutos de pesquisa do 

país e dos relatos coletados pelos seus principais pesquisadores. Poderiam os programas de 

transferência de renda no desenho do Bolsa Família criar condições que causassem aumento da 

disposição do beneficiário em correr riscos, abrindo mão de sua condição em favor da busca de 

melhores condições futuras? 

Essa investigação auxiliará no entendimento sobre como os beneficiários do 

Programa Bolsa Família se comportam diante da certeza do pagamento do benefício. 

Analisando a disposição em correr riscos diante de novas oportunidades apresentadas. 

Buscando entender como os planos provocam modificações duradouras nas trajetórias de vida 

das pessoas pertencentes. Há uma hipótese de que diante da segurança proporcionada pelo 

benefício, os beneficiários estariam mais dispostos a aumentar sua participação no mercado de 

trabalho motivados pela garantia e a segurança de um rendimento que poderia se tornar um 

complemento em sua renda, garantindo um melhor padrão de consumo. 
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Poderíamos deduzir a partir do aumento dos recursos nos programas de 

transferência de renda, que a inserção das famílias na sociedade e nas condições de uma vida 

mais digna, não ocorreu apenas no campo econômico, mas alcançou outras dimensões da 

pobreza que atingiram questões culturais, saúde, autoestima como grupo e cidadania.  Há 

também a possibilidade de que o acesso a outras dimensões possa gerar êxodo em direção aos 

centros urbanos, ou até mesmo em direção às grandes metrópoles, gerando um esvaziamento 

populacional da área rural. O aumento da renda disponível poderia gerar acesso aos meios de 

comunicação e o contato com população urbana, podendo criar anseios que fortaleceriam os 

fluxos populacionais em direção aos grandes centros urbanos.  

 

Embora o complemento de renda seja apenas uma possibilidade de manter a 

regularidade no consumo, necessariamente o destino desse novo rendimento se agrega ao poder 

de compra da população e poderia não ser usado apenas para subsistência e teria outras 

finalidades, cujo ponto principal seria a disposição para encontrar novas formas de aumento do 

rendimento, gerando uma propensão para correr riscos. 

O objetivo do trabalho é entender como o recurso adicional da transferência de 

renda, representado pelo programa Bolsa Família, poderia transformar as perspectivas em 

relação ao nível de vida das populações, que possuem condição de pobreza indiscutível, aliada 

a uma condição cultural que a sociedade capitalista não reconhece como desejável. E constatar 

as modificações geradas por esse recurso desde a sua implantação através de diversos 

programas no governo FHC e as modificações ocorridas a partir da unificação das políticas 

sociais no governo Lula através do Bolsa Família.  
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 É necessário examinar dados coletados em relação às pesquisas direcionadas a 

famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família, analisar e confrontar resultados para 

identificar modificações, seja na estrutura física das áreas pesquisadas, seja em função da 

entrada de recursos provenientes dos programas de transferência de renda, constatando os 

efeitos por eles gerado. 

 A pesquisa será elaborada a partir de reflexões sobre o trabalho empírico de 

vários autores sobre os programas de transferência de renda e seus resultados em relação a 

regiões consideradas urbanas e rurais. Analisar os resultados dos principais censos 

populacionais dos principais órgãos oficiais de pesquisa a partir da coleta de dados apurados, 

aproveitando os avanços nessa área de pesquisa, que outrora fora desconsiderada ou classificada 

como apenas uma categoria. 

O trabalho de Simmel sobre o dinheiro mostra grande contribuição para o 

trabalho, a partir do momento que mostra o intermediário de trocas, além de sua função 

monetária, e concebendo o dinheiro como um processo. Que modifica interfere na vida das 

pessoas causando efeitos e impactos além da percepção do simples pagamento. Simmel mostra 

como o dinheiro modifica a vida das pessoas e rege a condição social. 

Sobre as ideias pelas quais as estruturas teóricas da pesquisa estariam embasadas 

há uma forte influência na obra Desqualificação Social de Serge Paugam, que investiga a 

substituição do trabalho vivo pelo trabalho morto através da desqualificação e da precarização 

das relações do trabalho. Fato que deve estruturar a atual condição dessas famílias através de 

séculos passando de uma estrutura servil para outra, dissimulada pelo capitalismo. Paugan 

analisa as transformações do mercado de trabalho e suas consequências para o indivíduo que 

nele se insere, tratando as situações de pobreza como um processo abrangente e dinâmico e que 

possui diversas dimensões. 
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Segundo suas ideias, a dimensão econômica é apenas uma dentre múltiplas de 

um processo evolutivo e multidimensional. 

“ ...] estudar a diversidade dos status que definem as 

identidades pessoais, ou seja os sentimentos subjetivos acerca da própria 

situação que esses indivíduos experimentam no decorrer de diversas 

experiências sociais, e, enfim, as relações sociais que mantém entre si e com 

o outro” (Paugam, 2003, p. 47). 

Paugam passa a tratar a pobreza, não apenas como um estado de despossuir, mas 

como um status social de forma especifica e desvalorizada, a pobreza é caracterizada como 

desqualificante e torna-se uma ameaça à coesão social, pois apresenta uma forma de vida com 

condições precárias.  

Para Paugam a pobreza não pode ser resumida pela falta de condições materiais 

para sobrevivência, sua concepção a mesma, mostra a exclusão do mercado de trabalho e 

consequentemente sua inserção em algum sistema de assistência social é ponto de partida para 

o que ele chamou de desqualificação social. O conceito envolve o autoconhecimento, a 

percepção de si mesmo como pobre e ser conhecido como portador desta condição, carregando 

para si o estigma. 

A visão deste sociólogo passa a envolver três fases do processo de pobreza: a 

fragilidade, a dependência e a ruptura. A primeira fase envolvendo a consciência de sua própria 

condição como pobre, a segunda quando a necessita de assistência para sobreviver. E a última 

ocorreu quando há oposição a aceitar ajuda, e consequentemente tentando recuperar a honra. O 

resultado deste processo atinge os vínculos sociais causando um processo de enfraquecimento. 

Os vínculos sociais são como colunas para manutenção da integração social, 

assim como na ideia do autor, temos a filiação contendo elementos hereditários, a participação 
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orgânica, através do ambiente de trabalho, e a cidadania, desenvolvendo a percepção de 

pertencer a uma nação. Paugam denomina a desqualificação social como a nova pobreza. 

O segundo autor a ser considerado para embasar o trabalho seria Robert Castel, 

pelo tratamento teórico dado à questão do emprego, que faz refletir sobre a questão da exclusão 

com seu próprio termo: a desfiliação social. Apesar do termo ter sido tecido em um contexto de 

vida francês, sua construção teórica se adapta à realidade brasileira devido à precariedade do 

emprego. Sua construção teórica se aplica de forma elucidativa, que vai além de relações 

técnicas de produção, mas dimensões sociais, culturais e identitárias desses grupos.  Apresenta 

um perfil de trabalhadores inúteis aos padrões capitalistas, e a competitividade leva à 

desqualificação. 

Outra teoria a ser considerada está nos trabalhos de Johannes Haushofer e Ernst 

Fehr, pesquisadores do MIT, que versam sobre a pobreza e a interferência gerada por seus 

estados afetivos sobre os padrões de escolha econômica. Seus trabalhos investigam sobre como 

as pessoas sentem e agem diante das perspectivas de vida a elas apresentadas diante da condição 

de pobreza. 

Outra obra a ser mencionada como marco teórico seria Desenvolvimento 

Trabalho e Solidariedade organizada por Marcio Pochmann, em que os autores mostram a 

discussão sobre a participação do Estado e um projeto alternativo ao projeto de Estado Mínimo 

neoliberal, e a evolução de um Modelo de Estado que une autoritarismo e clientelismo. 

Pochmann fala juntamente com Moretto sobre o conceito de Estado Necessário que, ao invés 

focalizar as políticas públicas, parte para desregulamentação, transferindo a responsabilidade 

para instituições privadas e filantrópicas. 
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No primeiro capítulo foi feita uma reflexão sobre o dinheiro e seus efeitos sobre 

a sociedade, e as relações criadas pelo meio de troca, sua abrangência e a difusão dos impactos 

na vida cotidiana. As ideias são inspiradas na obra Simmel, que faz uma profunda reflexão 

sobre o dinheiro e a sociedade, mostra uma visão além da função econômica, entrelaçando seus 

efeitos e transformando o mesmo em um processo. 

No segundo capítulo foi elaborada uma breve explanação sobre as transferências 

de renda e seu papel na construção de um modelo de distribuição de renda, as experiências no 

Brasil e demais países que usaram a ação estatal como modificador da realidade social. 

No capítulo seguinte foi discorrido texto sobre o Programa Bolsa Família sua 

trajetória diante dos desafios da distribuição de renda, a unificação dos demais programas que 

o precederam para formação de um desenho de transferência que cria impactos na sociedade. 

No último capítulo, foi discorrido sobre os resultados obtidos, e a relação com o 

efeito renda e o efeito substituição, assim como alguns resultados de programas da mesma 

natureza implantados em outros países. 
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1. A MONETIZAÇÃO DAS RELAÇÕES SOCIAIS 

As iniciativas de transferência de renda sempre ocorreram de maneira diversa 

entre países que decidiram sobre essa forma de justiça social. Porém, os efeitos dessa iniciativa 

revelam modificações, além do conforto material proporcionado pela posse do intermediário de 

trocas, assim chamado no meio econômico.  

A condição de beneficiário dos programas de transferência de renda cria uma 

atitude de consumo e de posse de bens materiais, essenciais para manutenção da vida. O fato 

dissimula processos que interferem e modificam pessoas e suas decisões, revelando 

determinações ocultas. 

A concretude da iniciativa da transferência de renda esconde a complexidade 

que, uma vez explorada, revela que os programas com esse propósito podem interferir 

intimamente na vida desses beneficiários. 

Os rumos passam a ser escolhas, cuja autonomia criada mostra sua condição, 

alterando radicalmente a vida de pessoas e grupos. As consequências desse processo, criado a 

partir de uma iniciativa governamental, passa pelo dinheiro, pela renda, pela exclusão, pelo 

desenvolvimento e pela liberdade.  

1.1. O dinheiro  

“O único problema com o dinheiro é a falta que 

dele temos, sua ausência nos atormenta”. 

(Simmel) 

A moeda, forma mais usual pela qual trafegam as transferências de renda, 

carrega muito mais em seu significado do que realmente aparenta, sua funcionalidade no 
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sistema econômico esconde uma série de relações muito além da eficiência de sua proposta. 

Mistura-se com eixos do pensamento humano e desenvolve relações que a acompanharão por 

sua existência. 

Para Simmel (2009, p.40) o dinheiro deixa a forma física para se tornar um 

processo, nos torna livres, inclusive dos objetos que nos tornam dependentes de sua 

conservação e usufruto, nesse caso aspectos qualitativos substituem valores quantitativos 

(SIMMEL, 2009 p. 50). O dinheiro deixa de ser uma passagem para ser um bem autônomo, o 

montante monetário através de sua posse conduz à felicidade e à satisfação, convertendo-se em 

um fim último, carregando as alegrias da vida. “A fome do dinheiro é estado permanente da 

alma” (SIMMEL, 2009 p. 56). 

O intermediário de trocas se constitui em fim último, invertendo a lógica natural 

pela qual foi criado, para os homens as coisas se convertem em meio para obter dinheiro, que 

se torna o centro de tudo. Tamanho é o interesse do ser humano sobre o meio monetário que 

sua relação de posse desenvolve até mesmo a avareza. Conscientemente se nega a usá-lo como 

meio, criando vínculo de respeito e poder que, em sua subjetividade, antecipa o futuro a partir 

da forma presente representada pelo mesmo, desloca o meio de troca para o centro e os bens 

para periferia. 

Apesar de ser um mediador de trocas econômicas, e por ser desejado e 

valorizado tornando-se um objetivo último, não é essa a principal questão a ser refletida, o 

dinheiro traz uma série de relações que interferem e modificam as relações na sociedade.  

Todas as relações que os seres humanos fazem, ocorrem no âmbito da sociedade, 

segundo Simmel (2006) essas são determinadas pela própria sociedade. Para ele, seria um erro 

pensar nos seres humanos como essência de uma ciência social (SIMMEL, 2006, p. 9). A 

concepção da sociedade não parte da investigação das formas individuais, mas de agrupamentos 
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de pessoas construindo o objeto de investigação. Simmel (2006) percebe no indivíduo uma 

composição de elementos que constituem relações tais como, suas qualidades, forças e 

desdobramentos históricos que o constituem como objeto de investigação na ciência (Simmel, 

2006, p.11). 

A análise cientifica deve desconsiderar a observação individual, pois o 

pensamento humano processa dados adquiridos como constructos, não há como conceber 

pontos de vista individuais como realidade, embora o ser humano seja elementar em relação à 

sociedade (SIMMEL, 2006 p. 15). 

   A partir dessa percepção a sociedade deixa de ser observada como um 

aglomerado de indivíduos e passa a ser considerada a partir das relações entre os mesmos. E 

como as construções intelectuais podem proceder interações entre os indivíduos, o caráter de 

observação material é insuficiente para expressar o que Simmel (2006) chama de sociedade. A 

sociedade é vista como uma interação psíquica entre os indivíduos (Simmel, (2006), p. 15). 

As relações humanas a partir dessa percepção mostram o caráter abstrato 

escondido através da sociedade e suas interações. As relações não ocorrem a partir dos 

indivíduos, pois os fenômenos ocorrem na vida social.  

Há uma contribuição do ser humano na construção do fenômeno, as tradições se 

misturam a características do indivíduo que ao invés de tornar-se uma descendência, mais se 

parece uma herança carregada pelo mesmo. 

“Em busca do que é tangível, encontramos apenas indivíduos, e, entre eles, nada 

além de espaço vazio” (SIMMEL, 2006 p.18). Simmel busca entender o dinheiro como um 

fator estrutural importante, que une e separa, desperta o interesse, tornando-se um fim. Não 

expressa apenas mercadorias, mas as relações entre os indivíduos, torna-se não uma periferia, 
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mas o centro em torno do qual tudo circula.  Em sua visão, entende o dinheiro como uma 

influência divina sobre todos, um deus que foi criado pelos homens e que os domina.      

A falta do mesmo não causa apenas desconforto material, mas uma privação das 

relações sociais, que se manifesta através da exclusão social. Para Simmel, o ser humano 

assume a condição de pobreza quando passa a ser assistido. 

A posse do intermediário de trocas transcende o mecanismo que causa eficiência 

para o sistema mercantil, o mesmo determina relações sociais na sociedade. Cria um fenômeno 

que interfere na sociedade de forma mais intensa que o arcabouço teórico que justifica a 

existência das instituições e as relações sociais inerentes as mesmas.  

O dinheiro proporciona a condição de independência da vontade dos outros, o 

ser humano passa a se relacionar com os outros sob a mediação do intermediário de trocas. O 

relacionamento dos indivíduos passa a ser moldado sob ideia de individualismo, não 

necessitando do apoio de grupos como nas sociedades pré monetaristas. O dinheiro não traz o 

isolamento, mas ao contrário, traz uma relação baseada no direito ao apoio e aos serviços dos 

outros (STECHER, 1995, p. 184). 

A principal relação na sociedade se constitui nas trocas, uma ação reciproca que 

movimenta os indivíduos, a própria economia se fundamenta nas trocas, assim como todas as 

relações interpessoais poderão ser interpretadas como relações de troca, e o dinheiro age como 

mediador desse processo.  

Simmel (2009) encontra na moeda mais que aspectos econômicos e até mesmo 

qualidades dissimuladas nos objetos, mas um potencial de modificação social, que age sobre a 

vida das pessoas. Há entre os seres humanos formas de interação entre as pessoas que 

demonstram o caráter subjetivo das relações sociais, sendo a economia do dinheiro um 
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determinante dessas relações sociais no mundo contemporâneo, sendo a condição em que os 

indivíduos a partir de ações e reações entre si, viabilizam a existência da vida social. 

A exclusão se dá a partir do ponto em que a falta do intermediário de trocas cria 

um hiato entre o indivíduo e a sociedade, enfraquecendo os vínculos com a sociedade.  Os 

vínculos de sangue são substituídos pela monetização. Mais importante que as relações 

materiais determinadas pelo parentesco, são as relações subjetivas criadas sobre a questão 

determinada pela moeda.  No ambiente capitalista a relação de posse do dinheiro e o poder de 

consumo a ele atribuído criam condições que exacerbam valores, elevam o grau de importância 

do indivíduo na sociedade, a autonomia é parte integrante dessa condição, que o ser humano 

busca preservar.  

O dinheiro se torna o suporte desse processo que transforma as relações 

impessoais em liberdade individual, fortalece a autonomização dos indivíduos em relação ao 

seu grupo pertencente, criando novas formas de associação em decorrência das possibilidades 

criadas pelo intermediário de trocas.  

Em decorrência desse processo, vários aspectos da vida social são sinalizados 

pelo dinheiro como fator de distinção, a diferenciação do ser humano, por sua progressão 

econômica, a transformação dos direitos em exigências monetárias, como no caso das 

penalidades transformadas em pagamento de fiança, gerando a liberação momentânea do 

infrator, o próprio nível de trabalho diferenciando as remunerações e criando distinções 

quantitativas nos salários.  O dote aparecendo de forma dissimulada, através do nível 

econômico em relação ao casamento de pessoas com nível social diferente. 

O nível pessoal de consumo passa a ser um diferencial no ambiente econômico, 

e a sua falta mostra a raiz do processo de exclusão no meio econômico capitalista.  A exclusão 

social se torna parte desse processo regido pelas relações monetárias, pois não há garantias de 
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que o bem-estar proporcionado pelas condições materiais geradas pela posse do intermediário 

de trocas possa atingir a todos, sendo a exclusão inerente a esse processo de interação entre as 

pessoas. 

A própria concepção de sociedade só é plausível através dessas interações, 

processo que não ocorre somente através das trocas materiais, mas através da produção de 

interações espirituais, na linguagem de Simmel (2009), como no caso da produção de cultura.  

Sua interferência no âmbito subjetivo é até mesmo mais abrangente, pois o 

processo monetário exacerba na sociedade suas intenções, seu pensamento, gera novas formas 

de socialização, cria ou interfere na cultura podendo gerar mudanças nas instituições. 

O processo monetário interfere nas pré-condições do estado mental dos 

indivíduos, afetando as relações sociais e modificando a estrutura de valores da sociedade. Cria 

uma autonomia no indivíduo que pode substituir as dependências pessoais por impessoais, ao 

mesmo tempo que democratiza o acesso a condições de bem-estar, conduz a uma desigualdade 

na sociedade, o que Simmel chamou de ambiguidades da modernidade. 

E concebendo o dinheiro não mais como um simples viabilizador de trocas, mas 

como gerador de um processo que faz o indivíduo pensar, imaginar, transferir e medir valores, 

a moeda se constitui em um fenômeno simbólico, que afeta o indivíduo e a sociedade, criando 

uma mentalidade, um estilo de existência, uma cultura (Simmel, 2009, p.59). 

Novamente de forma ambígua, a economia monetária traz consigo uma condição 

alienadora em função da herança deixada ao ser humano, uma humanidade secularizada, 

objetificada e impersonificada. Pois a mesma liberta os indivíduos de seus vínculos com sua 

família, com sua religião, com seu bairro, cidade ou estado. Na visão de Simmel, o dinheiro é 

a liberdade. 
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Na verdade, o dinheiro na concepção de Simmel (2006) trafega por um sistema 

simbólico que administra a cultura moderna e racionalidade da economia, interferindo na 

socialização, se tornando um símbolo das ações do mundo. Se expande no coletivo, levado 

consigo as ações da sociedade. 

A dimensão moral do dinheiro acontece por sua capacidade de conservar valor, 

por sua estabilidade e confiança gerada, assim como a incorporação desta dimensão a quem o 

possui.  O dinheiro é percebido como dinamizador das características da sociedade, 

sobrepondo-se às dimensões humanas, como afetos, e emoções. A velocidade, a mobilidade, o 

racionalismo, são exemplos destas características dinamizadas à revelia dos laços emocionais, 

criando relações de interdependência. 

Os indivíduos são por ele concebidos como atores sociais, e na reciprocidade 

estabelecida nas interações sociais, temos a concepção da sociedade como produto desta 

interação. O conceito de Simmel (2006) conhecido como “sociação” sintetiza o modo de 

relacionamento entre os atores sociais. O dinheiro altera estas relações sociais, acentuando o 

individualismo, viabilizando o capitalismo. 

O dinheiro dissipou dependências baseadas na pessoalidade, e trouxe relações 

baseadas na impessoalidade, carregando o simbolismo da racionalidade e do individualismo. 

A verdadeira natureza do dinheiro, segundo o sociólogo inglês Nigel Dodd, ( 

2014) desqualifica o dinheiro como um simples meio de troca, apresentando-se na forma de 

reinvindicações que se completam no sistema bancário através dos meios físicos, como moeda, 

cédulas e cartões de crédito. 

Seu valor não está nas qualidades intrínsecas, mas nas relações que dele 

procedem, deixando transparecer sua natureza sobre grupos de pessoas, pois sem a vida social 

presente, deixa de ter valor e nos conduz a pensar, no meio físico, sem sentido de existência.  
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O dinheiro integra e conduz relações sociais de diversas naturezas, como uma 

liga que une grupos sociais dotados de diferentes propósitos. Embora não seja visível, as 

relações sociais são marcadas pela sua existência, e seus direcionamentos. A evolução do 

dinheiro como meio físico é evidente pois as formas de pagamento encontraram na tecnologia, 

formas cada vez mais elaboradas e sofisticadas de cumprir sua função, porém as relações sociais 

dissimuladas através de outras dimensões de sua existência, sempre se mantiveram constantes 

aos longos dos tempos.  

Dodd (2014), percebe na frase de autor desconhecido, muitas vezes encontrada 

em faixas do movimento Occupy Wall Street, uma síntese de sua interpretação da realidade 

sobre o dinheiro e o processo que o cerca: “ nós somos a verdadeira moeda”. Na visão percebida, 

as relações sociais são mergulhadas nas relações monetárias como se o próprio dinheiro 

funcionasse como um lubrificante para condução desse processo.  

A forma física da moeda mostra em sua essência, milhares de relações sociais 

que interagem escondendo um complexo mundo social que representa.  

A condição material de vida fica atrelada ao intermediário de trocas, o conforto, 

o bem-estar, os estados afetivos interferem inclusive nos padrões de escolha econômica. A 

condição de pobreza influencia nesse processo cuja característica mais proeminente é a 

insuficiência de recursos financeiros para atingir as condições mencionadas. A escassez do 

recurso financeiro transpassa a questão material e interfere na ação e nos sentimentos das 

pessoas, gerando afetos negativos, interferindo nas preferências reveladas em seus 

comportamentos (HAUSHOFER apud ÁVILA e BIANCHI, 2015). 

O estado de pobreza conduz a uma redução na forma como o indivíduo se dispõe 

a correr riscos, mudando seu comportamento, e abrindo mão de aceitar melhores oportunidades, 

cujo efeito imediato seria sobre o aumento do rendimento. Nesse fato manifesta-se na pouca 
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disposição para novos investimentos, principalmente de longo prazo. Fato que se reflete no 

campo da educação, saúde e até mesmo prejudicando o acesso a novas tecnologias, que 

possivelmente pode gerar a longo prazo diminuições de rendas futuras (HAUSHOFER 2014, 

p. 53).  

É possível conceber a pobreza como um estado gerando comportamentos que se 

tornam entraves para fugir dela. Haushofer e Ferhr (2014) acreditam que apesar da base da 

pobreza continuar sendo material, caraterísticas acessórias podem acompanhar o fenômeno da 

pobreza, criando um ambiente de privações que desencadeia processos que poderiam reforçar 

essa condição, desenvolvendo um indivíduo avesso ao risco. 

1.2. A exclusão e a renda 

Sen (2010, p.17) entende a pobreza como privação das capacidades, ampliando 

os critérios de identificação da mesma, que se limitava a quantidade de renda auferida.  As 

liberdades devem ser entendidas como uma relação entre a ausência das mesmas e a pobreza 

econômica. Sen (2010, p.17). As liberdades implicam em disposições sociais, representadas 

através dos serviços de educação, saúde e direitos civis. 

É possível perceber que a exclusão relacionada à renda não acontece no circuito 

das trocas sociais e não há um estigma que o excluído carregue em sua existência, segundo 

Castel (1999), “não se nasce excluído, e há uma série de fatores que podem preceder uma 

exclusão” (CASTEL, 1999, p. 34). 

Dentro do mesmo universo convivem aqueles que estão no circuito vivo das 

trocas sociais e os excluídos desse processo. Castel (1999) classifica de in e out respectivamente 

os inclusos e exclusos.  Não existe uma generalização da condição de exclusão, trajetórias de 

vida distintas podem levar a resultados diferentes, aqueles cujo emprego lhes foi retirado, 
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podem criar uma condição de exclusão num mundo à parte, um mundo interior, distante do 

convívio social. Há outras situações criadas a partir da exclusão que podem levar a toxicomania 

ou a delinquência (CASTEL,2000, p. 35). 

Os resultados dessas trajetórias definem os estados de exclusão, e podem 

produzir pessoas que vivem à margem da sociedade e eventualmente nunca participaram dos 

circuitos de trabalho, carregando uma herança que se reproduz entre as gerações. 

A pobreza atual assume novas formas, a instabilidade dos empregos, o 

desemprego acumulado e o enfraquecimento dos vínculos sociais, tais como as separações 

conjugais e o declínio da solidariedade são aspectos característicos “da nova pobreza”. Esse 

fenômeno poderá gerar afastamento da vida social, afetar o aspecto psicológico gerando uma 

crise de identidade, alguns problemas de saúde, como depressão e até mesmo ruptura na família 

devido à falta de perspectivas na recolocação profissional, prolongando o processo de ruptura 

com a sociedade. 

Paugam (2003) entende esse processo como desqualificação social, e sua análise 

é definida em três fases: os fragilizados, os assistidos e os marginalizados. A fragilidade mostra 

a dificuldade de inserção profissional, formando uma sequência que conduziria à dependência 

e à  diminuição de renda, que leva a degradação das condições de vida.  

Na fase de dependência, as pessoas podem desistir de seus empregos e 

simplesmente aceitam a ajuda assistencial, nesse caso é uma ruptura com a sociedade, fato que 

pode levar ao último vínculo com a sociedade, a marginalidade. A fragilidade é uma última fase 

que mostra a dificuldade das pessoas em se recolocar no trabalho, chegando a aceitação de 

trabalhos comparativamente inferiores (PAUGAM, 2003, p. 34). 

Os efeitos desse processo podem gerar a auto exclusão, em que as pessoas 

atingidas por essa circunstância preferem se distanciar da própria sociedade como resposta ao 
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fracasso que as oprime. O próprio desemprego é um agente desagregador da sociedade quando 

traz o enfraquecimento da vida social. Os efeitos negativos trazidos por tal situação chegam a 

interferir na vida pessoal causando desestímulo à continuidade de uma vida conjugal, gerando 

grande número de divórcios (PAUGAM, 2003, p. 37). 

A consequência imediata para este tipo de situação pode levar a uma aceitação 

após um longo período de tempo, em um processo de dependência dos recursos sociais gerados 

pelos programas de transferência de renda. Os posteriores problemas de saúde gerados nessa 

fase parecem ser a marca registrada desse período de fragilidade. Paugam (2003) alerta 

inclusive de que a própria personalidade da pessoa fragilizada pode ser modificada, resultante 

da abrangência desse processo sobre a vida humana. 

Os elementos dessa ruptura com a vida social se manifestam através do 

afastamento do mercado de trabalho, os problemas de saúde, a falta de moradia e num estágio 

mais avançado, na perda do contato com família e a consequente marginalização. Nesse estágio 

pode ser percebida a perda no sentido da vida, o que pode levar à embriaguez e ao acesso às 

drogas (PAUGAM, 1999, p. 39).  

O processo não evolui com a mesma cronologia em relação às fases, em alguns 

casos os mais jovens podem chegar à ruptura sem, no entanto, passar pela fase de dependência. 

Nesse caso a família é um importante elemento de solidariedade que pode definir o estágio de 

ruptura. 

A herança cultural deixada pela condição de pobreza também pode ser 

interpretada como uma reação às condições materiais e psicológicas, uma espécie de adaptação 

transmitida entre gerações, considerando valores básicos e os hábitos de subcultura 

(PAUGAM,1999, p.51). A evolução não aproveitada durante a vida encontra uma forma de 

defesa através da adaptação às condições apresentadas pela sociedade.  
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Apesar dessa visão, a cultura da pobreza como causa, a há uma contestação desta 

tese, a partir de uma linha de pensamento que mostra que estruturalmente pressões individuais 

interferem sobre o ambiente, configurando a cultura de transmissão da pobreza como 

consequência e as condições materiais como causa. A necessidade de uma renda regular 

deixaria o ser humano condenado a viver na fronteira da exclusão social. 

O papel dos programas de transferência de renda passa pela tentativa de 

interromper ou resgatar a ruptura causada pelas circunstâncias geradas pela falta de renda, seja 

qual for a natureza de sua causa. Um dos objetivos dos programas de transferência de renda 

seria a de impedir que houvesse uma ruptura total.  De forma especifica quanto aos grandes 

centros urbanos, há um grande empecilho, a falta de controle sobre documentação e a própria 

falta de moradia fixa impedem que os programas atinjam os marginalizados.  

No entanto, como a abrangência desta barreira não é total, os programas 

assumem um papel importante nas políticas de inserção social, pois os laços familiares 

enfraquecidos pela situação marginal, podem ser reatados através do recebimento dos 

benefícios (PAUGAM, 1999, p.42).  

    A partir deste evento, seria possível a ressocialização e o resgate da confiança 

em si mesmo por parte do beneficiário, criando uma resistência em relação à desqualificação 

social. Fato que impediu que houvesse tantos efeitos da degradação do mercado de trabalho, 

como a falta de acesso à educação e à cultura, assim como o enfraquecimento dos vínculos 

sociais. 

1.3. A Renda básica 

A concepção de renda universal está longe de ser uma ideia nova, e essa 

concepção foi sendo construída ao longo do tempo através de seus pioneiros. Thomas More na 
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Universidade de Louvan, em 1516, e Johannes Ludovicus Vives apresentaram a ideia como 

sugestão diante da sociedade acadêmica de sua época. Porém ela aparece como concepção 

incondicional prefixada a qualquer homem ou mulher que chegasse à idade adulta, através de 

Thomas Paine (1737 – 1809), que defendia a ideia de uma renda como justiça e não como 

caridade (Suplicy, 2006). 

Huet, em 1853 considerava em suas proposições que tudo que poderia ser 

herdado tinha como causa o próprio esforço, porém aquilo que não tivesse essa natureza deveria 

voltar à sociedade financiando os mais jovens. 

Também Charles Fourier, em 1836, manifesta e ratifica essas ideias com a 

seguinte afirmação “O primeiro direito, o da coleta do natural, do uso dos dons da natureza, da 

liberdade de caça, colheita, pastagem, constitui o direito de se alimentar, de comer quando se 

tem fome. ” Nesse caso segundo Fourier, se a sociedade despojasse o ser humano desse direito, 

a indenização deveria ser paga.  

Até mesmo saindo do âmbito humanístico para visão especificamente 

econômica, Stuart Mill, proeminente pensador do século XX da escola clássica, propõe uma 

renda que proporcionasse um mínimo para subsistência, seja o ser humano capaz ou não de 

trabalhar. 

As experiências práticas mais conhecidas baseadas em uma renda básica 

aparecem na Inglaterra, na cidade de Speen, quando os magistrados aprovaram um abono com 

o objetivo de complementar as rendas dos cidadãos mais pobres, porém o mesmo foi revogado 

no ano de 1834. 

As iniciativas da criação de um mecanismo de garantia de renda estiveram 

sempre presentes nas reflexões públicas, como foi o caso da Alemanha, em 1961, Holanda, em 
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1963, e Bélgica, em 1974. Contudo, na Holanda, em 1975 foi discutida a ideia de uma renda 

desvinculada do trabalho assalariado. 

Apesar do pioneirismo dessas ideias sobre uma renda que garantisse aos seres 

humanos a mínima dignidade, seja por compensação, indenização ou justiça, a reflexão volta a 

ganhar proeminência no século XX através de Milton Friedman que postulava a existência de 

um “imposto negativo”. 

Repudiando as ideias inspiradas em Friedman, o senado americano rejeitou um 

programa de renda garantida de Richard Nixon intitulado Family AssistancePlan (FAP) após 

ser aprovado em 1970(SUPLICY,2006). 

A distinção entre o conceito de Renda Básica da Cidadania e Renda Mínima 

Garantida seria que a primeira mantivesse a garantia sem ressalvas, a todos os ricos e pobres, 

em termos individuais e sem a necessidade de contrapartidas para o benefício. No caso da Renda 

Mínima seria assegurado aos mais pobres diante de comprovação de renda e da situação 

familiar, tendo como condicionante a inserção no mercado de trabalho. 

Um dos casos práticos de maior eficácia a propósito da criação de uma renda 

básica da cidadania foi o caso do Alaska, um dos estados americanos que apresenta território 

descontinuo em relação aos demais estados e condições severas de meio ambiente, 

apresentando as menores temperaturas do planeta, porém apresentando uma grande reserva 

petrolífera.  

Em 1976, inspirado na Taxa de Tobin, que versa sobre a distribuição de capitais 

especulativos, na forma de um referendo popular, ficou decidida a distribuição de uma renda, 

que tinha como origem o rendimento médio de cinco anos, oriundo de um fundo permanente, 

gerado pela receita proveniente dos royalties pela exploração do petróleo. O gerenciamento do 
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estado acontece através da aplicação da receita em títulos de renda fixa no mercado de capitais, 

por meio de ações de empresas originárias do estado do Alaska (SUPLICY, 2006, p.73).  

Todos os residentes do Alaska, a partir do ano de 1982 passam então a ter o 

direito de receber o dividendo originário da exploração de petróleo.  

Os rendimentos iniciais chegam a US$ 300 no início de seu pagamento em 1982 

e ano 2.000 já chegaram a US$ 1.963. Constitui-se num direito assegurado pelo Fundo 

Permanente do Alaska, assegurando a participação de todos cidadãos residentes na riqueza 

desse estado americano (SUPLICY, 2006, p.136). 

Os resultados comparativos em relação à economia dos EUA entre o período de 

1989 a 1999 são mostrados na evolução da distribuição da renda, em que 20% das famílias ricas 

dos EUA cresceram em média 26% contra 7% no Estado do Alaska, se considerado 

isoladamente. E 20% das famílias mais pobres nos EUA acresceram 12% em sua renda contra 

28% das famílias do Alaska, tornando-se um dos estados americanos mais igualitário. (VAN 

PARIJS, 2006, p. 27). 

As experiências práticas em países capitalistas com a transferência de renda se 

diversificam quanto às cifras montantes e quanto à intensidade e forma de inserção nas 

sociedades. No caso do Reino Unido, na gestão do primeiro ministro Toni Blair, em 2001, o 

ChildTrustFund recebe atenção, pois trata-se de um abono inicialmente de 250 libras por 

ocasião do nascimento de uma criança inglesa, formando um fundo administrado pelo governo 

com objetivo de financiar a inserção do jovem na sociedade inglesa.  

Em 2003, o governo inglês aumenta e discrimina o abono para 500 libras se a 

criança for proveniente de uma família comprovadamente pobre e posteriormente os depósitos 

acontecem respectivamente aos 5, 11 e 16 anos na vida da criança e adolescente, rendendo juros 
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até que complete a maioridade. Basicamente, recebe em média um capital de 5.000 libras 

esterlinas para iniciar sua vida. 

Há também a experiência francesa através da RMI (Renda Mínima de Inserção) 

cuja implantação implicava em diminuir o risco de ruptura dos beneficiários com a sociedade, 

implicando na interrupção do processo que passa por consequências como o afastamento do 

mercado de trabalho, a falta de moradia, os problemas de saúde e próprio contato com a família 

levando à marginalização.  

Segundo Paugam (1999), com a implantação da RMI o risco da ruptura total 

diminuiu muito, mas não atingiu a todos os níveis, pois no caso dos já marginalizados a 

dificuldade reside nas grandes metrópoles, cujo problema atinge pessoas sem moradia fixa e 

sem documentos, que possam assegurar-lhe uma regularidade no recebimento do benefício.  

São inúmeros os efeitos dos programas baseados na renda básica, como o 

aumento do poder de barganha dos trabalhadores, evitando condições indignas de trabalho, 

assédio moral como forma de pressão, até mesmo em casos mais extremos, desestimulando a 

prostituição e o envolvimento com o narcotráfico.  

Esses resultados justificariam a criação da BIEN Basic Income European 

Network (Rede Europeia de Renda Básica), ratificando a importância do tema nas diversas 

formas de garantia de renda na Europa e Américas. 

Contudo, os efeitos seriam adversos se não forem consideradas as políticas 

salariais em sinergia com as políticas de transferência de renda.  A negligência com o controle 

salarial por parte dos governos e suas políticas de renda, juntamente com a desorganização e o 

enfraquecimento dos sindicatos poderiam gerar o que Van Parijs (2006) advertiu: a chamada 

“armadilha do desemprego”.   
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O fenômeno poderia gerar a situação em que o trabalhador ganha um montante 

inferior no seu trabalho em relação ao que receberia se não trabalhasse, nesse caso, a 

deterioração salarial seria a causa desse fenômeno, gerando uma renda básica mais atraente que 

a própria situação de emprego regular. 

As experiências práticas da renda básica encontradas podem divergir quanto a 

sua forma, sua implantação e abrangência ou mesmo faixa etária atingida. Mas um ponto em 

comum é percebido entre as experiências considerando a condição dos países capitalistas, a 

busca pela igualdade econômica. Embora essa situação seja apenas encontrada de forma efetiva, 

nas sociedades indígenas, em que não há propriedade privada da terra ou dos meios de produção 

(SUPLICY, 2006, p. 142). 

1.4.  Desenvolvimento e liberdade 

O conceito de desenvolvimento é relacionado com a questão econômica, 

principalmente no que diz respeito à questão da renda e seu poder de consumo nos países 

capitalistas.  A questão do poder de compra dos recursos materiais é apenas uma das facetas do 

conceito de desenvolvimento, a remoção das fontes de privação da liberdade mostra outras 

formas pela qual o desenvolvimento pode se apresentar.  

Dentre essas fontes de privação é possível perceber além da questão da pobreza, 

a carência de oportunidades econômicas, a destituição social sistemática e a própria negligência 

dos serviços públicos.  

Há um conflito a ser refletido, pois as liberdades reais do processo de 

desenvolvimento não devem ser confundidas com a ideia de crescimento econômico 

personalizada pela divulgação do PNB, que representa economicamente a riqueza produzida no 

território de um país (SEN, 2010, p.16).  
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Apesar da contabilidade aferida no processo de contabilização do PNB levar em 

consideração os recursos produzidos no país e repatriados para origem de seu capital, não 

evidencia o papel das liberdades, que mantém a dependência com as disposições sociais, 

representadas pelos serviços de educação e saúde e com os direitos civis materializados nas 

discussões e averiguações públicas. Nesse caso, o PNB deixaria de ser visto como um simples 

resultado, mas como um meio para expandir essas liberdades (SEN, 2010, p.16). 

A ausência das liberdades, a pobreza econômica, a necessidade de educação 

básica e assistência médica, a carência de participação política são elementos que configuram 

barreiras à constituição do desenvolvimento. Seu estabelecimento não deve se perpetuar sob a 

promessa de superação, como prometiam os antigos governos militares da segunda metade do 

século XX (SEN, 2010, p.19). 

A liberdade deve ser entendida como um processo de interligação entre os 

efeitos econômicos, sociais e políticos que podem manifestar seus resultados através de 

agregados econômicos como no caso do PNB.  A visão do fenômeno da pobreza apenas como 

resultado de um baixo nível de renda, critério usado para identificá-la, apresenta uma visão 

limitada e não abrange a privação das capacidades humanas (SEM, 2010, p.120).  

O nível de renda não pode ser descartado como uma forte causa do fenômeno da 

pobreza, mas as capacidades humanas devem também ser consideradas, pois o vínculo entre 

eles, tanto atrela a renda como forma de obtenção das capacidades, como de forma inversa, 

capacita para potencialmente auferir a própria renda.     

Amartya Sen (2010) entende a pobreza como a “privação das capacidades 

básicas”, e descarta a possibilidade de um simples efeito provindo do baixo nível de renda. 
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A desigualdade social criada a partir do nível de renda ganha uma amplitude 

ainda maior se analisada a partir da concepção da propriedade social, um conceito gerado a 

partir da imposição de impostos e taxas, assim como de forma contributiva, como no caso da 

previdência social.  

A massa de recursos gerada pela elevação da carga de tributos, parcialmente 

vinculada à defesa do bem-estar social de específicos segmentos da sociedade, teve sua origem 

na Roma antiga através do direito individual e absoluto de seu titular. O capitalismo em defesa 

da propriedade privada acentua o processo de desigualdade social através da distribuição da 

renda da terra e das demais remunerações inerentes à propriedade privada, como lucros, juros 

e aluguéis (POCHMANN, 2004, p. 14) 

A desigualdade se define a partir do fato de que os não proprietários estariam 

dependentes exclusivamente de sua própria força de trabalho, herdando da sociedade agrária 

um elemento fundamental para sociedade salarial diante do crescimento da economia.  

Os efeitos do processo gerado através da propriedade social estenderam a 

expectativa de vida desde o início do século XX, porém as políticas neoliberais fizeram 

prevalecer a subordinação em relação ao trabalho precário, diante da conjuntura de desemprego 

em massa na década de 1990.  

Esse fato gera a flexibilização do mercado de trabalho e o estabelecimento de 

políticas contrárias às conquistas trabalhistas geradas pelas ações sindicais. 

Segundo Pochmann (2004), os avanços no setor trabalhista com a formalização 

do trabalho assalariado no Brasil, não foram suficientes para gerar garantias de um estado de 

bem-estar social, fato que gerou heranças contumazes e provenientes de uma antiga sociedade 

agrária, marcada pela desigualdade na distribuição dos resultados do crescimento da economia. 
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A Revolução de 1930 no Brasil gera objetivos políticos ligados à regulação das 

forças de mercado, esses geraram um bem-estar corporativo, e os trabalhadores urbanos foram 

beneficiados por esse evento que demonstra a coalização política entre a burguesia e as classes 

operarias e médias. Os assalariados urbanos conseguiram o benefício do salário mínimo, 

enquanto os trabalhadores rurais foram esquecidos esse processo (POCHMANN, 2004, p.19). 

Conhecida como a “década perdida”, o período iniciado nos anos 1980   foi 

marcado por uma profunda recessão que teve suas raízes desde os anos 1920, mostrando o 

acirramento da pobreza e da desigualdade de renda, afetando negativamente o poder de compra 

dos salários. 

Acontece a perda da importância relativa do emprego e da produção no país, que 

se entrega à dependência externa através das importações, tendo como efeito coadjuvante a 

ausência de políticas de defesa do emprego e da produção. Isso distancia o projeto de 

desenvolvimento brasileiro em relação à nova ordem neoliberal, que apontava para 

internacionalização da produção.  

O contexto econômico e social agrava os resultados da distribuição de renda 

devido ao conjunto de intenções contidas no receituário neoliberal dos anos 1990, a diminuição 

dos rendimentos dos trabalhadores na riqueza do país aumenta ainda mais o retrocesso na 

equidade distributiva da produção.  

Segundo Pochmann (2010), as intervenções do estado na economia perderam 

eficácia devido à subordinação das políticas econômicas e sociais à hegemonia neoliberal que, 

de certa forma, seria um agravante no processo de desqualificação, pois os investimentos no ser 

humano deveriam ser substituídos por resultados econômicos positivos, em detrimento dos 

pequenos e insuficientes resultados da área social. 
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“A hegemonia neoliberal subordinou as políticas sociais às políticas 

macroeconômicas e comprometeu a eficácia e efetividade das intervenções públicas” 

(POCHMANN, 2010, p. 34). 

1.5.  A exclusão silenciosa 

O contexto do trabalho humano percorre uma trajetória  traçando exigências que 

alteram as antigas concepções do mundo do trabalho, resistir ou não estar adaptável a essas 

novas ideias significa um caminho livre rumo à exclusão.   Ser flexível é mostrar-se aberto a 

modificações, ser adaptável a novas circunstancias, uma capacidade de recuperação que 

incorpora a modificação dos traços do caráter humano. As próprias instituições experimentam 

as mudanças dessa nova forma reprojetada do capitalismo, a flexibilidade de instituições e 

pessoas se recuperando diante das mudanças (SENNET, 2014,  p. 53). 

Ser adaptável tanto no âmbito das instituições como âmbito pessoal são as novas 

qualidades do caráter encontradas no ser humano que lhe permite a livre ação, a liberdade lhe 

concede a possibilidade de mudanças e essas podem objetivar a busca da flexibilidade. No 

entanto, a flexibilidade pode produzir estruturas que levam ao poder e ao controle (SENNET, 

2014) 

O poder dissimula através das novas formas de flexibilidade ocasionando novas 

formas de exclusão. No caso das instituições, o uso de técnicas de computação através de 

programas, podem eliminar postos de trabalho, tornando-os ineficientes. Com essa diminuição, 

há uma implicação nos novos procedimentos de trabalho que envolvem inclusive, múltiplas 

tarefas para um mesmo trabalhador. O efeito imediato desse processo é a diminuição de 

empregos (SENNET, 2014). 
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A flexibilidade pode causar efeitos como a disfuncionalidade das organizações 

e rompimento com o passado no mundo do trabalho, podendo gerar o desemprego estrutural, 

pois há uma dessincronização entre a formação do trabalhador brasileiro e as mudanças que 

levam à flexibilização do trabalho.  

As organizações acreditam que esse processo não gera resultados permanentes, 

porém a tendência se intensifica no que John Urry chama de “o fim do capitalismo organizado” 

(URRY apud SENNET, 2014, p 56). 

Os efeitos desta mudança acarretam a baixa produtividade e a queda da moral e 

a motivação dos trabalhadores. Apesar desse último efeito, os retornos para os acionistas das 

empresas no curto prazo geram ainda um forte incentivo.  

A demanda de mercado é dinâmica e volátil, sendo assim as organizações tentam 

responder com rapidez as modificações no consumo capitalista, tentando de forma incessante 

controlar e se adaptar a essa dinâmica, o que Sennet (2014), chama de “antítese do fordismo”.  

O trabalho extremamente especializado e mecânico e de certa forma estático, 

concede às demandas voláteis o comando da ação. Nesse caso seriam as estruturas internas que 

sofreriam as mudanças determinas por essas demandas.  

Algumas circunstâncias conjunturais poderiam facilitar esse fenômeno, como no 

caso de sindicatos mais frágeis, pois os trabalhadores perderiam sua representatividade diante 

da imposição das mudanças e seus efeitos negativos no ambiente de trabalho. Assim como 

também é possível perceber como a ausência de políticas sociais podem facilitar e acirrar esse 

processo de mudança no mundo do trabalho. Quando o estado negligencia as ações do aparelho 

assistencial, facilita a inserção de novas formas de especialização flexível. 

Mesmo esse processo de flexibilização não é adotado pelos países capitalistas 

de forma padronizada, o modelo de inserção anglo-americano concebe um capitalismo com a 
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liberdade do livre mercado, afrouxando a interferência do estado, sem regulação e fiel às antigas 

ideias liberais. Algumas das características desse tipo de modelo é o baixo nível de desemprego 

sustentado pela desigualdade salarial e o afrouxamento da rede de segurança de 

responsabilidade do Estado. 

O segundo modelo destacado de capitalismo, em que a flexibilidade poderia se 

inserir, estaria na Europa, o modelo do Reno, que enfatiza as obrigações do Estado, sendo um 

pouco mais resistente ao conceito de flexibilidade. As mudanças acontecem num ritmo menos 

acelerado, quando não com uma certa resistência à entrada de um sistema pouco comprometido 

com a questão social. Os renanos como Sennet prefere se referir, cidadãos que vivem nesse 

capitalismo de Estado, mantém como característica de seu modelo, a baixa desigualdade salarial 

que sustenta a estagnação dos empregos. 

A flexibilidade continua sendo inserida neste contexto diverso dentro do 

capitalismo, adequando-se a realidade do ambiente social. “A flexibilidade depende de como a 

sociedade define o bem comum” (SENNET, 2014, p. 62). 

Os anglo-americanos ressaltaram os atributos de liberdade de mercado e a 

indiferença do Estado tendo como resultado a desigualdade da riqueza e do pleno emprego. Os 

renanos enfatizaram a responsabilidade do Estado, resultando em maiores redes assistenciais, 

criando uma barreira à criação de novos empregos. 

A flexibilização ao contrário do modelo fordista não padroniza a linha de 

produção em sua forma global, mas cria verdadeiras ilhas de produção especializada. Houve 

uma reorganização da produção atribuindo uma sobrecarga administrativa a cada grupo de 

trabalho, sendo o controle desse processo feito através de metas de produção (SENNET, 2014, 

p.65).  
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A pressão sobre esses grupos é maior que suas próprias capacidades, apesar da 

aparência de liberdade. Há um constante controle sobre os resultados, e a operacionalidade está 

muito longe do velho modelo fordista, pois inclusive o próprio tempo é dividido de forma 

diversa. O objetivo é cumprir a missão, não há turnos fixos, dessa forma o capitalismo se infiltra 

de forma indelével no comportamento de pessoas e grupos, chegando até mesmo a moldar o 

caráter das pessoas conforme os propósitos almejados.  

A reflexão sobre o fenômeno mostra um capitalismo que usa como estratégia a 

manipulação do comportamento humano sobre o processo produtivo, assim como afasta o 

Estado de sua atribuição sobre o bem-estar da população. A organização das pessoas no 

processo produtivo em sua forma mais intensa, dispensa a presença estatal e mostra uma falsa 

autonomia, que acelera o processo de acumulação capitalista exercendo controle sobre o caráter 

dos indivíduos e não somente sobre mecanismo de acumulação. 

A flexibilização do processo produtivo interfere na percepção do indivíduo 

sobre sua própria autonomia, criando uma barreira que até mesmo dissimula a ausência do 

Estado sobre a responsabilidade social. 

1.6. A pobreza e o risco 

A vida proporcionada pela condição de pobreza interfere além das condições 

físicas, chegando a debilitar intelectualmente quem é submetido.  Esta condição interfere nos 

padrões de escolha e na forma como as pessoas sentem e agem. 

Nos trabalhos de Haushofer e Fehr ( 2014), há indicações de que a pobreza pode 

gerar afetos negativos e estresse e podem mudar os comportamentos e preferências em relação 

à vida. Como o mercado de trabalho brasileiro em condições econômicas irregulares que 
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implicam em incertezas, a pobreza pode interferir nas decisões tomadas, diminuindo a 

disposição dos cidadãos brasileiros em correr riscos. 

O ato de não abrir mão de uma suposta segurança proporcionada por uma renda, 

mesmo sendo insuficiente para proporcionar a condição de bem-estar é potencializada pela 

pobreza, fazendo com que haja pouca ou nenhuma disposição para adotar investimentos em 

educação ou saúde. Fatores que possibilitariam novas chances para alcançar uma condição de 

bem-estar. A própria pobreza cria comportamentos que dificultariam escapar dela 

(HAUSHOFER, FEHR, 2014, p. 140). 

Ainda conduzindo o raciocínio nessa direção, a percepção dos autores sobre a 

pobreza trafega além das necessidades materiais, introduzindo elementos como a fragilidade 

das instituições, violência e acesso aos serviços de saúde, que isenta de culpa o pobre sobre sua 

própria pobreza. A penúria é causada por seu ambiente de privações que, por sua vez, reforça a 

fragilidade diante da disposição de correr riscos, reforçando sua condição de pobreza.  

  É nesse ponto que o benefício gerado pela transferência de renda pode gerar 

uma ruptura do processo, permitindo que o beneficiário possa quebrar sua aversão ao risco, 

criando condições para sair da condição de pobreza. A incerteza criada pela condição material 

de pobreza causa alterações nas tomadas de decisão que permitam sair do círculo vicioso 

circunscrito pelo ambiente de privações. 

  A percepção nesse processo foi identificada como Paradoxo de Easterlin, cuja 

relação entre a renda e o bem-estar psicológico transparece com as pesquisas em que a 

felicidade autodeclarada e a satisfação com a vida estão correlacionadas (HAUSHOFER, FEHR 

2014, p. 144). 
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A remuneração regular do ser humano deixa de ser vista apenas como a forma 

pela qual se completa a relação econômica, e pode ser entendida como a forma pela qual o ser 

humano se vincula com a sociedade.  

A falta dessa não só causa privações de ordem material, causa males ligados a 

questões muito mais profundas que se entrelaçam no aspecto psicológico e social.  

O dinheiro deixa de ser visto apenas como um intermediário de trocas e passa a 

ser percebido como um processo que interfere na relação do ser humano com a sociedade. Sua 

dimensão é maior do que realmente aparenta, seus efeitos podem levar a exclusão em seu 

aspecto mais amplo. Desde a falta das condições materiais para vida, como as condições 

psicológicas para mesma.  

A renda básica não é uma ideia nova, mas seus resultados são percebidos, apesar 

das experiências implantadas, aconteceram no âmbito de países capitalistas em detrimento das 

ideias neoliberais.  

A renda também influencia os aspectos das liberdades humanas e não podem ser 

percebidas apenas como coadjuvantes na composição do nível de rendimentos, mas seus efeitos 

podem inclusive atingir o desenvolvimento das capacidades humanas. 

 As transferências de renda cumprem um papel importante no enfrentamento das 

mudanças criadas pelo novo capitalismo, que molda sua estratégia na flexibilidade, gerando 

novas formas de controle e exclusão. 

  Os programas de transferência de renda representam a tentativa de minimizar 

as consequências criadas pela ruptura do ser humano com a sociedade através da participação.  

Porém a consciência da participação parece ser obscurecida pela visão relativizada de 

programas com objetivos assistencialistas. 
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A dimensão de seus resultados atinge muito mais do que o poder de compra do 

aspecto econômico, representa a inserção do ser humano na própria sociedade. 
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2. TRANSFERÊNCIAS DE RENDA 

2.1. As experiências  

O processo de desenvolvimento dos países capitalistas atravessa diversas etapas 

para chegar a um patamar que lhes assegure uma posição estratégica dentro da dinâmica do 

mercado internacional. A exclusão social é parte integrante desse processo, e a produção 

referente à acumulação capitalista, apresentando como base a exploração, é estruturalmente 

excludente (MARX, 1980). 

Entretanto, a dimensão do conceito de exclusão social não deve ser entendida 

apenas como insuficiência de renda, mas como um dos aspectos do efeito da pobreza. O 

fenômeno apresenta uma realidade multidimensional baseada na desigualdade, na distribuição 

da riqueza socialmente produzida, além da falta de acesso a serviços básicos, à informação, ao 

trabalho, à renda digna e à necessidade de uma participação social e política. 

Castel (1999), inclusive, critica o termo exclusão social por ocultar as 

especificidades do processo, como a desqualificação social que, através da expulsão do mercado 

de trabalho e consequente desemprego prolongado, pode alterar a trajetória de pessoas e grupos 

(CASTEL, 1999). 

Até mesmo aspectos como a estigmatização desses grupos perante a sociedade, 

é um fato a ser analisado, pois pode gerar efeitos como a fragilidade, a dependência e a 

marginalidade, provocando situações extremas, como a expulsão da ordem do trabalho e o 

isolamento social.  

É nesse contexto que o Estado entra por meio de suas políticas de integração, ou 

políticas de inserção, cuja orientação parte de uma lógica de discriminação positiva. Isso ocorre 

porque as políticas governamentais tratam o problema como inerente a esses grupos, como se 
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a exclusão fosse de sua própria natureza. Fato contestado por Castel (2000, p. 22), “não se nasce 

excluído, não se esteve sempre excluído”.  

Esses grupos, sob o ponto de vista de uma parcela da sociedade, podem 

apresentar uma certa inconveniência, pois descaracterizam a imagem dos países capitalistas 

com prosperidade econômica e social, revelando uma sociedade extremamente marginalizadora 

e estigmatizada como potencialmente perigosa (KOWARICK, 1999). 

As políticas de intervenção sobre a pobreza, a partir de suas concepções 

inspiradoras, identificam comportamentos e valores dos indivíduos e suas famílias, como 

portadores de uma cultura inferior que reproduz a pobreza para seus descendentes (KATZ, 

1989, p. 16).  

No caso dos valores liberais, essa inspiração tem como objetivo satisfazer 

necessidades econômicas e sociais dos indivíduos e utilizar políticas públicas somente para 

situações limites. 

Apesar do caráter aparentemente paliativo das políticas de intervenção, algumas 

apresentam efeitos sobre grupos menos abastados da sociedade. Utilizando-se dos grupos rurais 

como exemplo, percebe-se que os mecanismos de transferência de renda mostram um efeito de 

enfrentamento sobre o desemprego e a pobreza, causando diversos reflexos sobre a economia, 

principalmente sobre os pequenos municípios. 

As políticas de transferência de renda, apesar de tudo, não tiveram início apenas 

em países assolados por extrema pobreza. A União Europeia trabalhou fortes princípios para 

estruturar sua política comum entre os países membros. A promoção da universalidade e a 

garantia da solidariedade se destacam, porque inspiraram diversas nações em suas políticas de 

inserção.  

No programa europeu, destacam-se países como Holanda e Bélgica, onde a 

garantia de renda é um dos objetivos centrais da seguridade social. 
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Entretanto, o programa europeu apresenta falhas que Venderborght (2006) 

identificou como obstáculos morais e culturais. Esses obstáculos, segundo autor, configuram-

se como entraves para a efetiva eficiência dos programas, como a dissociação entre a renda e a 

atividade econômica, e o rompimento entre ética e trabalho. 

Na América Latina, diferentemente dos programas europeus, os modelos de 

inserção social consolidam um modo de regulação estática da pobreza (LO VUOLO, 2007). A 

proposta desses modelos não se traduz na extinção da pobreza. Ao contrário, preservam uma 

situação que atende a uma reduzida parte da população. Essa reduzida parcela não apresenta 

vínculos estáveis com o mercado de trabalho, mostrando sua ineficácia. 

Essas políticas dispõem de poucos recursos, e seu objetivo maior, seria assegurar 

um patamar mínimo de reprodução social, diminuindo os impactos das políticas de ajustes 

econômicos de caráter temporário. 

No Brasil, as transferências diretas de renda começam a chamar atenção a partir 

da Constituição de 1988, por meio da LOAS (Lei Orgânica de Assistência Social), os benefícios 

assistenciais, tais como, bolsas, distribuição de auxílio aos idosos, portadores de deficiência, 

bem como aos grupos que possuem renda per capta igual ou inferior a um quarto de salário 

mínimo, ganham volume na medida em que as políticas públicas avançam na tentativa de 

combate à miséria e à pobreza. 

Até o ano de 2002, no final do governo Fernando Henrique Cardoso, os 

benefícios assumiram a forma de bolsa, tendo como condicionalidade, a comprovação da 

insuficiência de renda e um corte na linha de pobreza na renda familiar no valor de meio salário 

mínimo. A cifra com gastos sociais, em 2002, atingiu 3% para uma variação de pobres entre 30 

e 33% da população brasileira.  

Avançando sobre as políticas do governo FHC, o governo Lula centralizou os 

recursos dos demais programas implantados anteriormente, propondo uma luta contra a 
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fragmentação da ação social, por meio do Programa Bolsa Família. Concentrou os diversos 

programas sociais em um único benefício médio mensal com foco nas famílias. Como 

resultado, obteve-se um aumento médio da transferência de renda para R$ 72,80.  

Até o ano de 2004, as estimativas foram cumpridas, atingindo as 11,2 milhões 

de famílias cadastradas e identificadas como pobres pelo governo federal. Em 2004, 

aproximadamente 6,5 milhões de pessoas foram atendidas pelo programa. 

O fortalecimento dos esforços para continuidade dos programas ganha respaldo 

jurídico e político, quando é aprovada a lei 10.835, de 8 de janeiro de 2004. De autoria do 

Senador Eduardo Suplicy, a lei instituiu a renda básica da cidadania. Essa lei, descreve uma 

singularidade que transforma o benefício familiar para um benefício em tese universal. 

Apesar da excepcionalidade do ato, a discussão permanece. Isso porque, é difícil 

construir um consenso na sociedade sobre uma renda básica universal. A aprovação da lei 

constitui um marco nas políticas de transferência de renda, o que, ainda hoje, não se obteve na 

Europa. No entanto, diferente das condições da maioria dos países europeus, onde existe a 

possibilidade de aplicação da lei, no Brasil, o respectivo avanço legal ainda se encontra na fase 

do discurso. 

Países como a Alemanha, Itália e Portugal, já possuem seus programas de renda 

mínima, porém outros países europeus, como exemplo, a Irlanda, o debate sobre a renda 

universal perdura há mais de 25 anos. Existem outros resultados positivos como o caso da 

França onde, por meio da RMI (Renda Mínima de Inserção) fortalecem-se as parcerias 

institucionais, há integração entre os governos locais e a associações, estabelecendo um 

consenso sobre o a participação na riqueza da sociedade através de uma renda básica universal. 

Entretanto, não há como desconsiderar a contribuição da lei do Senador Suplicy 

como respaldo jurídico na implantação e continuidade dos Programas de Transferência de 

Renda no Brasil.  
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Os impactos esses programas sobre a desigualdade social mostram efeitos 

distintos na estrutura urbana e rural da sociedade. Isso ocorre porque os efeitos dos programas 

de transferência de renda podem afetar o universo urbano e rural, levando em consideração as 

interferências do ambiente. A realidade urbana gera diferentes anseios na população que podem, 

inclusive, criar distorções quanto à eficiência dos programas como ferramenta de modificação 

da realidade.  

                     No caso do meio rural, perceber essa população, ou as possibilidades de 

constituição de tais grupos, envolvem diversas vulnerabilidades espaciais, locais e 

socioeconômicas. Essas vulnerabilidades implicam também, nas múltiplas formas de se pensar 

a superação da pobreza.  Os efeitos dos programas de transferência de renda também se 

diferenciam entre o urbano e o rural. 

Ambos os programas, o urbano e rural, não buscam apenas a satisfação da 

necessidade básica, mas o caráter emancipatório na conquista de novos direitos. Pensar nas 

relações de distribuição de renda sob o viés da educação e da saúde e sua diferenciação entre o 

rural e o urbano também constituem a articulação em prol do combate à miséria.  

A eficiência dos programas de transferência de renda passa ainda pelas críticas 

dos grupos que carregam os traços da direita neoliberal, que ainda exacerbam a antiga tese do 

livre mercado, repudiando os gastos com políticas sociais, e afirmando que o simples 

desenvolvimento econômico criará uma inserção das pessoas aos benefícios do mercado. 

A pobreza no Brasil, devido ao seu caráter multidimensional, não pode ser 

entendida como fenômeno padronizado e de natureza regional. Suas diversas dimensões exigem 

tratamentos cuidadosos, que podem gerar respostas diversas e múltiplas. O pagamento dessa 

dívida social apesar das diversas dimensões da pobreza, passa pela questão da diminuição da 

desigualdade, e o resgate do ser social ao convívio participativo e uma vida mais digna. 
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O processo de transferência de renda aparece no cenário social como uma 

tentativa de modificação da realidade estrutural definida pelo modo de produção capitalista.  

Entretanto, as experiências parecem se diversificar conforme a relação de causalidade ligada ao 

ambiente social e político.  

As determinações apresentadas moldam um ambiente distinto e complexo pelo 

qual os programas passam a ser agentes de um processo de mudança da realidade. A quantidade 

de determinações faz a complexidade dessa realidade e a inserção dos programas se infiltrar 

neste contexto tentando criar uma ruptura na cadeia de determinações para quebra do elo que 

une essa complexidade, nesse caso, a pobreza. 

Os fenômenos encobertos por detrás dos fatos escondem uma realidade abstrata, 

contextualizada pelo ambiente em que se insere cada beneficiário nesses programas, a 

modificação dessa realidade é objetivo fundamental para existência dessa modalidade de 

transferência de renda.  

O impacto das modificações esperadas pela implantação dos objetivos na vida 

de famílias e indivíduos, pode ir além das condições materiais de sobrevivência, os efeitos 

podem interferir na condição intelectual e psicológica dos indivíduos, impelindo-os a fazer 

escolhas que  modificam sua trajetória de vida. 

Os efeitos embora encobertos pela concretude dos fatos, no caso a implantação 

dos programas de transferência de renda, mostram a formação de processos que podem 

desencadear novas ofertas no mercado de trabalho. Muito embora haja por parte da opinião 

pública grande desinformação sobre os propósitos dessa iniciativa governamental, 

desconhecendo as experiências de outros países comparativa e economicamente mais ricos, 

além de outros que aderiam a mesma iniciativa, usufruindo de seus efeitos sobre a sociedade. 

No caso brasileiro, os processos de exclusão associados à realidade da pobreza, 

mostram uma realidade historicamente excludente, presente no contexto histórico, sendo 
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percebido desde o período colonial, império, passando pela República Velha, República Nova 

e Contemporânea, tendo seu contexto agravado pelo período militar, agregado pela 

concentração de renda, caracterizando um problema brasileiro desde sua colonização 

(VÉRAS,2007, p. 29).   

Os programas governamentais de transferência de renda têm apresentado 

resultados cada vez mais notórios em relação a sua divulgação e aplicabilidade. Entretanto, não 

há evidências sobre a perenidade das mudanças causadas pela implantação dos mesmos 

(OZANIRA, 2015). 
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3. O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COMO INSTRUMENTO DE 

TRANSFERÊNCIA DE RENDA 

3.1. As primeiras experiências efetivas com programas de transferência de 

renda 

A implantação dos processos de transferência de renda entre os países 

capitalistas ocorreu de forma diversa e irregular; a realidade social de cada região do mundo, 

assim como sua realidade política, cultural, ambiental e até mesmo histórica contribuiu para 

que esse processo ocorresse de forma particular e desarmonizada.   Uma das formas deliberadas 

para que o processo realmente ocorresse, está firmada nas iniciativas governamentais 

implantadas através dos mais diversos tipos de programas, cujas estratégias demonstram a 

instrumentalização para alcançar a eficácia almejada. 

No caso brasileiro é possível perceber que várias iniciativas foram 

implementadas de forma assistemática, assumindo inclusive o caráter de doação sem 

compromisso com resultados e com a transformação da realidade social. Iniciativas mostraram 

que a realidade política poderia negativamente ser afetada pela permanência do país em níveis 

de extrema pobreza.  

As experiências com programas de transferência de renda pelo mundo, 

considerando países capitalistas começam a se tornar mais proeminentes em países europeus, 

porém suas experiências são permeadas por um caráter universal. Os americanos, seguindo uma 

linha fundamentada e herdada pelo welfare state no início do século, a partir da década de 1960 

por iniciativa de seu presidente Johnson, implantaram seu programa AFDC (AID to families 

with dependente children) buscando uma focalização nos pobres (ROCHA, 2013). 

O caso brasileiro começa a mostrar uma notoriedade a partir dos anos 1970 com 

o programa RMV (Renda Mensal Vitalícia), em 1974, considerando meio salário mínimo 
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focalizado em idosos e portadores de deficiência com contribuição previdenciária insuficiente. 

Mesmo com o quadro político conturbado do período militar não foi possível estrategicamente 

esconder o resultado das estatísticas oficiais para o resto do mundo, havia uma indicação de 

desigualdade proeminente na distribuição de renda, porém a imagem do estado não deveria 

mostrar associação política com esse fenômeno. (ROCHA, 2013, p. 4). 

No caso, o coeficiente de Gini mostrou que a concentração de renda no 

fenômeno brasileiro, que passa de 0,504 (1960) para 0,561(em 1970), considerando um 

aumento populacional no período, há indicação de aumento da desigualdade de renda em pleno 

Milagre Econômico Brasileiro. A contradição entre o crescimento econômico e a concentração 

de renda não permanece apenas no âmbito econômico, mas concretiza-se através da 

inconsistência em termos de eficácia no âmbito dos programas sociais.  

Considerando uma população alvo na faixa etária de 70 anos e inválidos que não 

tinham meios próprios de sustento, juntamente com a inexistência de um tutor responsável e 

sem vínculo com a previdência social, houve fragilidade em termos de eficácia nessa iniciativa, 

pois a base lógica para essa exclusão estava no fato de que a fonte de financiamento para os 

programas se originava em recursos oriundos do INPS com limite de 0,4% da folha de 

contribuição no caso dos trabalhadores urbanos e rurais, valores inexpressivos para necessidade 

do período.  

As cifras alcançadas foram na ordem de 90 mil benefícios em 1980, 126 mil em 

1984.Em 1990, o programa foi substituído pelo Amparo Assistencial da LOAS, declinando para 

55 mil benefícios em 1995. Nesse caso seriam apenas os trabalhadores com acesso ao sistema 

de saúde ligados à estrutura da previdência social os beneficiários do direito. O fato que deve 

ser ressaltado é a inexistência desse direito de forma universal antes da constituição de 1988 

(ROCHA, 2013).  
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O programa não oferecia proteção em escala total aos deficientes de origem 

pobre e aos idosos, não havendo indícios de transformação da realidade no período considerado 

de maior crescimento na história do país, e após declinando até os anos 1990.   A partir de 1988,   

o custeio passa a ser regido pelo Tesouro Nacional e o caráter dos programas se desvincula da 

condição de contribuição ao sistema de previdência social, aumentando teoricamente a sua 

operacionalidade. 

3.2. O Programa Bolsa Escola 

Uma nova proposta de política pública com objetivo de romper o círculo vicioso 

da pobreza aparece nos anos 1990, o Bolsa Escola. Com direcionamento no desenvolvimento 

social das famílias de baixa renda e focalização estratégica na educação, considerava essa 

variável como a explicação do nível de renda das pessoas (ROCHA, 2013, p. 22). A faixa etária 

considerada foi de crianças de 7 a 14 anos, objetivando modificar a demanda na área da 

educação, considerando que a causa estrutural da pobreza estaria no déficit educacional. 

Dentro dos aspectos iniciais do novo programa foram consideradas áreas onde 

não eram encontrados níveis de pobreza crítica para implantação de um projeto piloto, a cidade 

de Campinas no Estado de São Paulo e Distrito Federal foram selecionadas para efetiva 

implantação.  

No caso de Campinas, a condicionalidade base para o projeto primeiramente foi 

a residência fixa do beneficiário por um período de 2 anos, com o objetivo de evitar a migração 

de pessoas no entorno da cidade em razão da divulgação dos benefícios e salario de até meio 

salário mínimo. Porém, a condicionalidade mestra do programa seria manter a criança 

matriculada e frequentando a escola pública, assim como manter vínculo com o 

acompanhamento efetuado pelas unidades básicas de saúde do município. Outra 

condicionalidade imposta para participação do beneficiário foi manter sua frequência em 
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grupos sócio educativos formados por pequeno número de famílias, visando orientação e 

trançando estratégias para sua inserção social com o objetivo de não perpetuar sua condição de 

vida (ROCHA, 2013, p.27). 

Em relação à experiência implantada no Distrito Federal, as condicionalidades 

incluíam a faixa etária entre 7 e 14 anos matriculados em escolas públicas, com residência 

fixada na cidade por 5 anos e renda familiar inferior a meio salário mínimo vigente no período. 

Nesse caso a experiência limitou o benefício por 12 meses com possiblidade de renovação. 

Com a efetiva implantação dos projetos piloto em Campinas e no Distrito 

Federal, uma mudança pode ser notada na condução do programa, as mulheres passaram a ser 

interlocutoras nesse processo, pois houve a percepção de que as crianças seriam melhor 

assistidas por suas mães em detrimento da relação do homem como pai neste contexto social. 

A relação de poder familiar começa então, a ser modificada resultando outro papel da mãe de 

família no processo de transferência de renda. 

O monitoramento feito sob supervisão das mães de família mostra a 

operacionalidade da condicionalidade, posto que apesar da ênfase aparentemente formal, o 

benefício poderia ser suspenso se a assiduidade das crianças atingisse 2 faltas (Rocha, 2013). 

A estrutura educacional passa a ser utilizada como instrumento de focalização e 

monitoramento, afastando a ênfase clientelista tradicionalmente encontrada nos programas da 

área social no país. 

Os resultados apurados pelas pesquisas de opinião pública mostraram a 

aceitação dos moldes estruturais, baseados no sistema educacional como forma de extinção da 

pobreza, não considerando as diversas diferenciações sobre o tipo de pobreza, padronizando a 

condição diagnosticada e remetendo à eficiência do sistema educacional como o remédio mais 

eficaz para resolução do fenômeno. 
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As disparidades entre as diversas cidades brasileiras não foram consideradas, 

assim como suas respectivas diferenças regionais, financeiras e estruturais. Até mesmo as 

diferentes capacidades operacionais dos diversos governos municipais não foram consideradas, 

ignorando a compatibilidade do poder de arrecadação e receitas de cada município para geração 

de recursos mantenedores para pagamento do benefício. Isso desencadeou uma verdadeira 

panaceia para resolução dos problemas em relação a pobreza, logo após o período de 

implantação dos projetos. 

Após os resultados se tornarem notórios perante a sociedade, ocorreu através da 

lei federal de dezembro de 1997, a autorização para que o poder executivo concebesse recursos 

financeiros para os municípios com maior condição de pobreza dentre os Estados da Federação, 

e a fixação de uma meta que deveria cobrir 20% dos municípios até o ano de 2002. 

Um novo papel é atribuído para a responsabilidade dos municípios, a seleção de 

famílias beneficiadas cuja frequência escolar deveria ser de 85% sendo a faixa etária mantida 

entre 7 e 14 anos, ratificando também a renda de meio salário mínimo (ROCHA, 2013, p.35). 

Porém, problemas estruturais nos municípios dificultaram a boa relação com a federação, cuja 

representação foi exercida através do MEC. 

O resultado dessa situação estrutural foi percebido através da adesão cada vez 

menor dos municípios que acabou por resultar na flexibilização nas normas do programa, com 

objetivo de evitar novas baixas. A metodologia usada pelo MEC para selecionar os beneficiários 

do programa, utilizou o Censo Demográfico de 1991, o que não se adequava com a realidade 

das famílias selecionadas nos critérios do Programa Bolsa Escola. 

As dificuldades estruturais entre os municípios e o MEC ultrapassavam os 

limites do âmbito administrativo e atingiam também o âmbito operacional. 

O fato atingiu a regularidade dos repasses financeiros, comprometendo os 

pagamentos do benefício em dinheiro, resultando em modificações em março de 2001, sendo 
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atingidos aspectos como a exigência da contrapartida municipal, nova cobertura do programa e 

até mesmo a efetiva mudança nos valores do benefício (ROCHA, 2013, p.58). 

O valor é fixado em R$15,00 por cada criança mensalmente com a 

condicionalidade de frequência na escola pública e o alargamento da faixa etária entre 6 e 15 

anos.  O efetivo benefício recebido pelos municípios está no fato de que foi eliminada a 

contrapartida monetária, desonerando os municípios com menor capacidade de arrecadação. 

Em 2001, o programa recebeu 500 milhões de reais originários diretamente do orçamento da 

União, assim como R$ 1,2 bilhão provenientes do Fundo de Combate à Pobreza (Rocha, p. 59). 

O programa ganha importância conforme atinge municípios de menor 

desenvolvimento, mostrando sua proeminência ao atingir a maior concentração dos benefícios 

na região nordeste, 13% a 45% da população dos municípios (SILVA E SILVA, 2015, p. 105). 

Outra modificação implantada nesse programa foi a mudança na forma de 

pagamento, sendo implantado o saque por cartão magnético individual, sob responsabilidade 

da Caixa Econômica Federal agindo como administradora e agente pagador. A mudança causou 

imediatamente um novo impacto na população beneficiaria, estimulando a percepção de um 

direito da cidadania e a efetiva transferência de renda proveniente do Estado, desestimulando a 

percepção de moeda de troca ligada à política (ROCHA, 2013, p.61). 

Apesar da melhor interação entre os municípios brasileiros e o MEC, e a 

focalização se adequar aos objetivos educacionais, a complexidade dos indicadores da condição 

de vida usados como forma de pontuação cria um problema, pois a informalidade de parte da 

economia dificilmente poderia ser mensurada. Entretanto, não poderia ser desconsiderada 

devido às condições de desenvolvimento das áreas mais pobres, fazendo parte efetiva e 

substancial da composição da economia local.   

Outro avanço na implantação do programa foi a criação de um cadastro único 

com o objetivo de monitorar, controlar e avaliar o desenvolvimento das ações, apesar de 
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apresentar limitações de ordem técnica contra os problemas pontuais e aspectos particulares dos 

problemas da população assistida pelos programas de transferência de renda.  Sua implantação 

tornou-se uma ferramenta efetiva de seleção e acompanhamento, ultrapassando os limites e 

abrangências do programa Bolsa Escola e sendo utilizado como referência na implantação de 

outros programas (ROCHA, 2013). 

3.3. Outros programas 

Outro programa de transferência de renda com efetiva implantação foi chamado 

de Bolsa Alimentação, cuja condicionalidade base foi similaridade de renda com o Bolsa 

Escola, além da exigência do exame pré-natal, acompanhamento nutricional e doenças crônicas, 

assim como a manutenção do calendário de vacinações. O benefício era pago mensalmente 

através do cartão magnético estabelecido em R$ 15 por beneficiário e R$ 45, no máximo por 

família. 

Também na linha de programas cuja base de recursos provem do processo de 

transferência de renda, em 1996 foi criado o PETI (Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil). Sua implantação ocorreu em fase experimental no Estado do Mato Grosso do Sul, na 

área de colheita de erva mate, fabricação de carvão vegetal ampliado. Outros experimentos 

foram implantados em Pernambuco, na zona canavieira e sisal na Bahia (ROCHA,2013, p.67). 

A faixa etária atingida foi de crianças entre 7 e 14 anos em condições de trabalho 

penoso, a renda de meio salário mínimo por família foi a condicionalidade exigida para que o 

beneficiário mantivesse o direito, o valor atingiu R$ 40 por criança, e os recursos foram 

originários do governo federal repassados aos municípios subordinados ao MPAS (Ministério 

de Assistência Social). 
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E tendo como exigência de meio salário por pessoa, seguiu na mesma linha, o 

Auxilio Gás, que veio preencher uma lacuna de consumo deixada pela eliminação do subsidio 

do gás qu atingindo diretamente as famílias de baixa renda, elevando o preço do produto.  

A necessidade de infraestrutura de distribuição e logística de pagamento fez com 

que esse benefício utilizasse a estrutura do Bolsa Escola para que pudesse ter sua implantação 

complementada, pois a operacionalização, cadastramento e até mesmo a organização dos 

pagamentos, necessitavam de uma estrutura em rede para que tivesse seus objetivos atingidos. 

O valor de R$ 15 era pago por família, a cada 60 dias, inovando os programas de transferência 

de renda através do caráter universal utilizado nesse programa, pois não restringia o benefício 

das famílias por suas diferentes composições.  

Apesar das diferentes abrangências desses programas, os indicadores de pobreza 

foram pouco atingidos, há indicações de que os baixos valores desses benefícios e mantendo o 

baixo poder aquisitivo da população atingida, tenha sido causa dos resultados pouco 

significativos mostrados nas estatísticas. Muito embora a focalização tenha sido eficaz, 

considerando o resultado final sobre os objetivos desses programas sociais, a questão exposta 

versa sobre a abordagem tecnocrática sobre os problemas sociais versus a abordagem 

humanística, incisiva em relação à população de baixa renda no perfil do processo de 

transferência de renda em países capitalistas. 

3.4. Evolução dos programas de transferência de renda 

Em meio à conjuntura adversa do ano de 2002, apresentando um crescimento do 

PIB de apenas 2,66%, o grande desafio do governo foi manter o tripé que deveria sustentar o 

equilíbrio da economia: a manutenção do controle da inflação, assegurar o controle 

inflacionário e promover crescimento com justiça social. 
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Dentro do espirito da manutenção desse tripé, o governo lança o programa Fome 

Zero, substituindo o antigo Comunidade Solidaria implementado pelo governo FHC desde 

1995. O programa foi iniciado a partir de 30 ações focalizadas na pobreza e tinha como mote a 

fome (ROCHA, 2013, p.79). 

O objetivo foi a restauração da segurança alimentar, a partir da 

operacionalização nas três esferas de governo, mantendo a continuidade do processo de 

transferência de renda. As ações abrangeram os campos de segurança alimentar, saneamento 

básico, alfabetização e a manutenção do cartão alimentação que atingiu 14 milhões de famílias 

com renda igual ou inferior a meio salário mínimo, não havendo a restrição de idade. O processo 

evolutivo nesse período direcionou o benefício rumo à universalização das transferências de 

renda, assim como o recebimento de um incremento real no valor atingindo 50% em relação ao 

antigo governo. 

O Cartão Alimentação conseguiu diminuir o número de pobres no período 

posterior a sua implementação, principalmente nas regiões rurais do norte e nordeste, fato 

notoriamente percebido devido à renda zero no espaço abrangido nessas regiões. Entretanto, 

apesar dos resultados apresentados, houve necessidade de pessoal para manter as intervenções 

governamentais para garantia do funcionamento de todo o resultado das ações já 

implementadas.  

A realidade estrutural não poderia ser modificada, mas ações como a focalização 

do programa, elegendo famílias que possuíssem crianças, impediu que as opiniões opositoras 

ao processo de transferência de renda ganhassem força ao acusar o governo de desperdício de 

recursos públicos com determinada população, trazendo como retorno, preguiça e desestímulo 

ao trabalho. (ROCHA, 2013, p. 89) 
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A universalização do benefício pelo governo Lula, mostrou inabilidade no trato 

com as características originais do programa, que vinculado ao Programa Fome Zero mostrou 

incapacidade na gestão dos ingressantes beneficiários.  

A responsabilidade do programa foi exercida pelo Ministério Extraordinário de 

Segurança Alimentar e Combate à Fome (MESA), que abandonou o Cartão Alimentação e 

lançou o Programa Bolsa Família, em outubro de 2003. 

3.5. O Programa Bolsa Família 

Com seu lançamento o Governo Lula tentou reverter os resultados insuficientes 

em sua política social, apresentados nos primeiros meses após sua posse. A prática utilizada 

pelo governo com novos objetivos da nova política social direcionou-se para unificação dos 

programas pré-existentes, modificando a política de transferência. A partir desse período o 

programa deixa de ter atrelamento ao valor a variações no salário mínimo ou a qualquer outro 

indexador de preços, permitindo ao governo maior liberdade para direcionar o orçamento.  

Nesta fase o programa passa a receber mudanças, o critério de renda único para 

famílias que possuíam renda inferior a meio salário mínimo, concedia R$ 50,00 por família. 

Com a mudança entram dois novos critérios, famílias que tivessem renda per capita de R$ 50,00 

mensamente, teriam um benefício de R$ 50,00 juntamente com R$ 15,00 por cada criança 

membro da família até a faixa etária de 15 anos, sendo considerado no máximo três benefícios 

por família. Porém famílias que não possuíam crianças, mesmo estando dentro dessa faixa, não 

poderiam receber o Bolsa Família (ROCHA, 2013).   

As famílias que recebiam renda entre R$ 50,00 e R$100,00 tiveram direito a 

receber R$ 15,00 por cada criança com limitação de 3 crianças alcançando o valor máximo de 

R$ 45,00. A restrição, no entanto, atingiu aquelas famílias cujo condição constituiu uma família 

sem filhos, mesmo estando dentro desta faixa não puderam fazer parte do programa. 
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A priorização dos indigentes foi a consequência da melhora na focalização do 

programa em comparação com os resultados dos indicadores gerais de pobreza. 

O Bolsa Família, apesar da crítica de superposição sobre os antigos programas 

e com dispêndio inferior às iniciativas já implantadas, consegue se consolidar como programa 

de transferência de renda à revelia das distorções nas informações sobre o influxo migratório, 

causando divergência nas informações sobre o programa, havendo a necessidade de novos 

cadastramentos. 

3.6. A focalização 

A característica mais notória do programa foi a focalização, a unificação 

permitiu o melhor direcionamento dos recursos embora houvesse uma grande dificuldade em 

identificar os beneficiários para formação de um Cadastro Único. 

As informações sobre o grau de focalização do programa foram extraídas através 

da PNAD, que favoreceu programa garantindo o atendimento àqueles mais necessitados através 

melhora na qualidade das informações do Cadastro Único (CASTRO; MODESTO, 2010 

p.116). 

Em meio ao processo foi identificado no Nordeste do país, em 2004, o maior 

percentual de famílias com renda zero, orientando as projeções do governo Lula a atingir o 

maior número de famílias, elegendo o programa como carro chefe da política social de seu 

governo, fato demonstrado através da marca atingida de 11 milhões de famílias em 2006, 

declinando os indicadores de pobreza (ROCHA, 2013, p.123). Porém não é possível imputar 

ao programa categórica e exclusivamente, a redução da pobreza no período, paralelamente ao 

desenvolvimento da focalização, o país passava por uma fase de retomada do crescimento 

econômico e uma modificação ascendente no mercado de trabalho. 
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Houve reduções nos níveis de pobreza relativamente pequenas no início do 

programa, devido ao baixo valor do benefício, levando-se em consideração a relação com a 

linha de pobreza. Imputar ao Programa Bolsa Família a retirada da pobreza, apenas pode ser 

confirmado nos casos limites encontrados na região Sul tanto na zona urbana quanto rural.  

O motivo reside no fato de que a soma dos valores das rendas das famílias e o 

valor do benefício atingiram um patamar abaixo da linha de pobreza nas demais regiões, 

levando-se em consideração que cada região possui especificidades do custo de vida (ROCHA, 

2013, p.124). 

 A mudança no desenho do Programa, apurada pelo PNAD, apresenta uma 

contribuição dos programas de transferência de renda do tipo assistencial sem, no entanto, 

desconsiderar a evolução do comportamento do mercado de trabalho, apontando para 

irrefutável diminuição da pobreza entre 2004 e 2006, período em que procedeu essa evolução.  

A pretensão da evolução do programa era a criação de uma transferência justa, 

elaborada com racionalidade e de forma eficiente. A focalização procedida através da 

unificação permitiu que o monitoramento do programa fosse atingido, assim como permitiu sua 

avaliação. Os critérios adotados se mostraram mais restritivos, no que diz respeito à inclusão 

das famílias e à diminuição do valor do benefício em relação a vários dos antigos programas 

implantados em âmbito municipal, que continuaram com valores superiores aos do Bolsa 

Família (OZANIRA, 2015, p. 44). 

Apesar desse fato, o MDS apresentou medidas para expansão do impacto do 

benefício sobre a renda, promovendo reajustes nos parâmetros do valor do programa, iniciadas 

em 2006. Apesar de que parâmetros de elegibilidade somente fossem alterados em 2009, os 

benefícios passam de R$ 50,00 e R$100,00 para R$ 60,00 e R$ 120,00, porém o aumento real 

apenas aconteceu em março de 2011, na ordem de 45%. 
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Em 2006, o governo passou a receber críticas sobre o fato do aumento das 

famílias atendidas entrar em contradição com a diminuição da pobreza divulgada, engessando 

o benefício de forma quantitativa em 11 milhões de beneficiários (ROCHA, 2013, p.132). 

 As críticas não se esgotam nesse fato: se por um lado o governo foi questionado 

com argumentos quantitativos sobre as contradições numéricas, retraindo-se com receio de 

repercussões adversas, por outro lado passou a receber questionamentos com critérios mais 

específicos sobre as limitações da focalização.  O dimensionamento da pobreza foi registrado 

apenas a partir da renda declarada, sendo considerada uma variável insuficiente para explicitar 

o dimensionamento, a complexidade e a multidimensionalidade do fenômeno da pobreza no 

país (OZANIRA, 2015, p.45). 

No desenrolar desses fatos a solução foi a incorporação do benefício à classe 

mais jovem, ação ocorrida a partir de março de 2008, atingindo a faixa etária de jovens entre 

16 e 17 anos, acrescendo o valor de R$ 30,00, que estivessem satisfazendo as condicionalidades 

do programa, no limite 2 jovens por família, frequentando regularmente a escola. A justificativa 

para esse procedimento tinha raiz na continuidade do processo de escolarização em relação a 

essa faixa etária, que demonstrava maior incidência de abandono.  

Na sequência destas mudanças também são consideradas famílias sem crianças, 

mas com jovens cuja renda variava entre R$ 60,00 e R$120,00, alterando parcialmente o 

desenho do programa, apesar da apuração de que após as mudanças os efeitos pareciam ser 

menos eficientes em relação ao desenho original implantado no início (ROCHA, 2013, p.133). 

Os questionamentos do ponto de vista acadêmico também foram considerados, 

como foi o caso dos trabalhadores da área informal, sendo desconsiderados no registro dos 

resultados apurados do programa, negligenciando esta modalidade que em grande parte faz 

parte do universo abrangido (OZANIRA, 2015, p.45). 
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Em 2009, através de apoio técnico, houve a expansão do programa atingindo 13 

milhões de famílias, apesar das mudanças, havia preocupação por parte do governo sobre tudo 

com a opinião pública, pois a crise financeira internacional mostrava seus reflexos sobre a 

economia, e não havia como prever o impacto dessa sobre o dinamismo da macroeconomia 

brasileira, que concomitante aos impactos da crise modificava o desenho do programa, 

incrementando 2 milhões de famílias, jovens e um aumento no valor do benefício. 

No bojo do período pós crise e obedecendo às metas estabelecidas no início do 

programa, o benefício é elevado a um valor máximo de R$ 306,00 em setembro de 2011, 

alcançando a cifra de 115%, em relação ao início do programa, fato relevante, pois 13 milhões 

de famílias passaram a receber o valor em seu teto máximo (ROCHA, 2013, p.137). Seria 

importante mencionar que a partir deste período o programa passa a ter maior flexibilidade para 

realizar ajustes, apesar de que não há restrições legais para ampliação do programa, apenas 

apresentando um condicionante através da restrição orçamentária, evitando também o 

engessamento de parâmetros ligados à mudança do desenho do programa. 

A vantagem apresentada por um quadro flexível, sem as tradicionais amarras 

legais para modificações nos planos governamentais, possibilitou através dos dados recolhidos 

pelo PNAD e com base no Cadastro Único foi possível fazer mudanças em relação ao desenho 

do programa com objetivo de adequar o mesmo a mudanças ocorridas na demanda. Cujo 

objetivo específico seria a maximização dos efeitos do programa após as mudanças, sobre a 

pobreza extrema e a desigualdade social encontrada em específicas populações. 

Faz-se pertinente salientar que o limite estabelecido de 11 milhões de famílias 

atendidas pelo program foi uma imposição do próprio governo e não uma exigência do desenho 

do programa, que não entrou dentro dos aspectos operacionais do mesmo. 
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3.7. Efeitos das condicionalidades 

Embora pareça uma forma coercitiva de manter a legitimidade do direito de 

receber o benefício, as condicionalidades exigidas no programa Bolsa Família mostram uma 

direção a cumprir. Na verdade, um direcionamento deliberado no qual nenhuma das 

possibilidades adquiridas pelos beneficiários teria condições de acontecer de forma espontânea 

ou mesmo como fruto do acaso, pois o estimulo para frequência escolar estaria limitado por um 

contexto adverso, em que não haveria objetivos em nível de perspectivas para frequência em 

escolas públicas. 

As condicionalidades apresentam uma estratégia, que embora seja moldada em 

uma roupagem ameaçadora do ponto de vista dos beneficiários, cujo medo de perder os 

benefícios cria uma situação desconfortável, mostra inclusive que o desconhecimento sobre o 

benefício como direito. 

Os gestores públicos são detentores de informações que poderiam modificar e 

resolver situações, que os mais necessitados desse recurso não teriam condições de resolver. 

Porém, as condicionalidades na forma como se apresentam aos beneficiários, aumenta a 

distância entre o cidadão e a compreensão sobre a necessidade das condicionalidades (ONO 

XAXÁ, 2015, p 2). 

A condicionalidade é vista como um empecilho ao direito ao invés de condutor 

a esse, a própria desinformação do beneficiário pode gerar condições de apropriação do poder 

pelo gestor público, para geração de arbitrariedades e cumprimento de metas, distorcendo o real 

propósito dos programas.  

Levando em consideração que para os servidores públicos, a compreensão do 

conceito de condicionalidade apresenta-se como uma lei severa que deverá ser cumprida para 

que haja direito ao benefício, o estímulo apresenta-se como algoz implacável conduzindo à 

dúvida e incerteza sobre a perenidade do programa. 
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A condicionalidade deve ser entendida como condutor ao direito, assemelhando-

se ao processo de uso de nudges. Segundo Cass Sunstein (2014), os nudges são abordagens que 

objetivam a direcionar as pessoas para algumas direções preservando suas liberdades de 

escolha.Usados principalmente por iniciativa governamental, os nudges devem ser 

transparentes e seus implantadores devem fazer uso de franqueza, nunca ocultando seu principal 

propósito.  

Mesmo à revelia do receptor da mensagem, a mesma deve ser aplicada de forma 

a direcionar as pessoas para condições de vida e bem-estar que a ação governamental almeja: 

mesmo que o fumante continue a fumar, a mensagem e as fotos atrás das carteiras de cigarro 

devem continuar sendo impressas com seus alertas sobre saúde, conscientizando as pessoas 

sobre os males do fumo. 

Os governos de diversos países usam dessa estratégia para conduzir seus 

diversos objetivos com relativo sucesso, um dos principais países a fazer uso deste artificio é a 

Inglaterra cuja ação governamental é causada através de uma mescla entre a transferência de 

renda e o uso do nudge, pois todo cidadão inglês nato recebe um depósito governamental para 

iniciar sua vida logo que atinge a maioridade. 

Inclusive o governo inglês criou o Behavioral Insights Team, também chamado 

de Nudge Unit, que gerencia as ações governamentais cujo objetivo seria propagar os efeitos 

dos nudges sobre o Reino Unido, fazendo com que população possa receber os benefícios do 

uso deste artificio, seja através de uma inscrição automática em planos de saúde, ou poupança 

ou mesmo planos de aposentadoria. 

Até mesmo os americanos através de seu departamento intitulado: White House 

Social and Behavioral Sciences Team (Grupo de Ciências Sociais e Comportamentais da Casa 

Branca), desenvolvem ações no mesmo sentido dos ingleses, pois um dos maiores interesses 

dos governos seria sobre os efeitos positivos da implantação dessas ações e seu baixo custo.  
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No caso do Bolsa Família, as condicionalidades estão ligadas ao bem-estar das 

crianças e adolescentes e o direcionamento envolve tanto a frequência escolar como a 

preocupação com os cuidados com a saúde, através da assiduidade no acompanhamento e 

desenvolvimento das crianças e o compromisso com alimentação.  

No caso da saúde, esse acompanhamento é exercido pelos gestores do programa, 

analisando o comprometimento das mães através da vacinação infantil e as condições de 

nutrição das crianças inscritas no programa. A educação é avaliada a partir da frequência 

escolar, mas o desenvolvimento educacional varia de município para município, pois a conduta 

dos avaliadores, apesar de procedimentos adotados pelo programa de forma padrão, estão longe 

de se tornarem totalmente sistematizados, pois a realidade regional brasileira e os contextos em 

que os beneficiários estão envolvidos são diversos.  

Na classificação de Sunstein, as condicionalidades parecem mais se assemelhar 

as “regras de defaut”, cujo propósito principal é exercido através de inscrições em programas 

de saúde, e previdência ou poupança de forma automática, direcionando o beneficiário para 

uma trajetória que o leve a condição de bem-estar. No caso do Bolsa Família, as 

condicionalidades também podem levar os beneficiários para esse mesmo direcionamento, 

através do acesso à educação e as visitas ao médico como o cumprimento do calendário de 

vacinação, resultando mudanças no quadro social. 

3.8. Os resultados 

O programa somente poder ser compreendido a partir de uma referência que 

mostre o conceito social no ambiente em que os sujeitos atuaram. Para tanto é necessário 

compreender o ponto de vista dos sujeitos e perceber a diversidade destes contextos, localizando 

pontos em comum entre distintas diversidades. O programa não pode ser receber o mesmo olhar 

diante de contextos tão diferentes (NASCIMENTO, 2015, p.3) 
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O contexto social deve ser considerado para compreensão dos sujeitos no diz 

respeito a comportamentos e práticas, na verdade funciona como referência para análise, porém 

apesar da natureza diversa destes contextos, é possível perceber pontos em comum dentre 

distintos ambientes e realidades, como no caso de grandes centros urbanos, pequenas cidades e 

a zona rural, porém o ambiente diverso, não se torna um entrave em relação à pesquisa. 

Ono Xaxá, (2015) cita a classificação de worst-off para determinada população, 

sugerindo que haja uma diferença entre os pobres urbanos e os pobres rurais, dispostos a um 

isolamento geográfico que dificulta e penaliza estes últimos ao acesso a serviços e benefícios 

públicos básicos (Ono Xaxá, 2015, p.1). 

Os pesquisadores parecem em seus trabalhos, fazer uso de pessoas com 

estratégica rede de relações e em suas narrativas é possível ter uma percepção de ausência do 

Estado, pois as ações dos gestores dos programas sugerem que os mesmos possuam 

informações valiosas sobre as condições de vida da população, porém não condições de resolver 

os problemas na sua forma estrutural.  

Há percepção de que o beneficiário tenha presente desconhecimento de seus 

direitos, assim como a melhor forma de acessá-los e até mesmo a presença da descrença no 

acesso a estes. A visão do benefício como direito, ainda não está claramente compreendida, 

tanto por parte do beneficiário como pelo por parte dos profissionais ligados ao programa. É 

percebido sobretudo, um mau relacionamento com estes gestores, resultado do receio da perda 

do benefício, aliado a percepção de um sentimento de controle e julgamento, criando 

desconforto entre os beneficiários.  

Esse fato contribui para que haja referências negativas sobre a forma de 

tratamento dos gestores e profissionais em relação aos beneficiários, distanciando ainda mais a 

percepção do interesse do Estado com a realidade local. 
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Na verdade, tanto pelo lado dos profissionais do programa como pelos 

beneficiários há um grande desconhecimento sobre os critérios de elegibilidade do programa, a 

percepção de uma política que objetiva conduzir o beneficiário ao direito, e da 

institucionalização do próprio programa. Isso conduz a percepção do beneficiário a uma visão 

distorcida do benefício que denota a ação governamental como a distribuição de uma esmola. 

O resultado dessa situação criada pelo desconhecimento do direito gera angústia 

e medo pelo não cumprimento das condicionalidades, o que levaria ao corte do benefício. De 

forma contraria, as condicionalidades não são vistas com veículos que conduzem ao direito, 

mas condutoras à penalidade. 

A autoimagem criada pelo beneficiário é resultado da interiorização de uma 

imagem criada pela opinião pública desprovida de conhecimento e percepção de que o 

programa conduz o beneficiário a um direito, provocando a falta de autorespeito e gerando até 

mesmo o sentido de auto exclusão (NASCIMENTO, 2015). 

Outro fator relevante nos resultados do programa incorre sobre a visão do 

próprio profissional da área sobre o benefício em si. O processo de contato entre o profissional 

da área e o beneficiário ocorre basicamente através de 4 métodos de inclusão no programa: 

através do agente de saúde, da conversa boca a boca, as cartas de correio e os carros de som. 

Temos a descrença alimentada diante do receio do julgamento pessoal advindo 

dos agentes e representantes do Bolsa Família, diante do medo de perder o benefício. Fato que 

se origina no mau relacionamento com os gestores do programa, acirrando a percepção do 

sentimento de controle e julgamento, criando uma situação desconfortável entre os 

beneficiários do programa.  

A visão da condicionalidade apresentada por parte do governo mostra uma 

mescla criando o conceito direito/ dever, sendo este último representado pelo servidor, 

representante formal do Estado no desenvolvimento do processo de transferência de renda. 
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Entretanto, a desinformação sobre o caráter das condicionalidades por parte dos mesmos pode 

distorcer o objetivo de conscientização do beneficiário sobre a percepção do benefício como 

direito. 

A percepção do servidor cumpre um papel importante dentro do processo, que 

pode inferir na transmissão da informação ao beneficiário sobre seu próprio direito ao benefício. 

Para parte dos servidores, as condicionalidades se apresentam como leis severas ofuscando a 

ideia de direito/dever (ONO XAXÁ, 2015). 

O caráter distorcido apresentado ao beneficiário pode gerar arbitrariedades 

através das condicionalidades, causando apropriação de poder por parte do servidor que utiliza 

esta condição como forma de assegurar o cumprimento de metas, através de cotas de exames, 

visando a manutenção de investimentos na forma de verbas governamentais. 

Quanto aos resultados efetivos do programa, há uma inconsistência nas respostas 

apresentadas após o desligamento dos beneficiários, há relatos sobre retrocessos ocorridos nas 

condições imediatas de vida em relação a algumas famílias. Entretanto, não seria possível 

avaliar o programa somente a partir de desses relatos que apresentam resultados imediatos, uma 

análise mais profunda implicaria na identificação de mudanças duradouras nas condições de 

vida dessas famílias (OZANIRA, 2015, p.3). 

Para corroborar com esta distorção da realidade apresentada sobre o caráter dos 

programas de transferência de renda, é verificada uma certa hostilidade da opinião pública sobre 

os programas de transferência de renda e de forma específica sobre os programas de combate à 

pobreza como o Bolsa Família. Essas postura emerge através da mídia que na verdade expressa 

o pensamento da classe média, que, embora minoritária, exerce grande influência como grupo 

social desenvolvendo uma visão distorcida sobre a realidade dos beneficiários. 
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A hostilidade contra os programas de transferência de renda passa tanto pela 

informação desprovida de elementos comprobatórios criando uma argumentação vulnerável, 

tanto quanto pela tentativa de desqualificação dos programas quanto pela sua eficiência. 

No entanto a avaliação do programa não poderia ser considerada em termos de 

imediatividade, mas pela sua sustentabilidade, mostrando mudanças nas condições de vida 

precedidas pela inserção das famílias no programa, mostrando a trajetória dos beneficiários 

antes e após o recebimento do benefício. 

Os levantamentos documentais fornecidos pelo MDS e o CRAS de cada região 

mostram apenas os objetivos imediatos, através de indicadores como renda, taxa de matrícula, 

frequência ao ensino formal, número de controles pediátricos e ginecológicos. 

Porém, existe um grande entrave para apuração dos resultados que poderiam 

fornecer dados para uma avaliação mais próxima da realidade dos beneficiários após o 

recebimento da transferência, a dificuldade de encontrar os egressos do programa. Na verdade 

este seria o elo para verificar os impactos duradouros do programa, pois a perda do vínculo é 

uma das maiores dificuldades para identificar os resultados após o desligamento do beneficiário 

Os resultados preliminares dessa investigação mostram uma inserção instável e 

precária das famílias que possuem o benefício no mercado formal de trabalho, porém há 

evidências de que a direção tomada por essas pessoas foi o mercado informal, fato este que 

pode desmistificar a ideia de autonomia das famílias, e coloca em dúvida a possibilidade de que 

o Programa Bolsa Família possa produzir mudanças duradouras (OZANIRA, 2015).  

O Programa Bolsa Família mostrou ser um dos programas de transferência de 

renda mais arrojado, no que diz respeito à unificação dos programas com condicionalidades 

específicas.  

A amplitude da unificação não teve precedentes e a focalização embora tenha 

sido uma das ações mais incisivas no sentido de atingir as metas de diminuição da pobreza 
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extrema, encontra os entraves da opinião pública e a tentativa de desqualificação do programa, 

sem a possibilidade veiculação de seus resultados. 

O efeito sobre a condição de vida das pessoas é evidenciado pela posse do cartão 

que serve de veículo para que a transferência fosse realizada, apesar dos pequenos valores 

descritos no início do Programa.  

A atividade econômica em torno do beneficiário sugere a condição de autonomia 

diante da sociedade, porém uma análise mais profunda mostra que não há evidências de que os 

efeitos sugeridos possam ser duradouros, houve uma quebra dos vínculos, e os objetivos 

estratégicos do programa podem estar comprometidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 
 

4. A BUSCA PELOS RESULTADOS POSITIVOS DO PROGRAMA BOLSA 

FAMÍLIA 

Os modelos teóricos para explicação do Programa Bolsa Família parecem 

apresentar resultados ambíguos, e sua objetividade apresenta a necessidade de reflexão e análise 

mais profunda, principalmente quando a questão apresentada versa sobre a influência dos 

programas de transferência de renda na escolha ocupacional. Por esse motivo, foi escolhida a 

análise dos modelos empíricos, cuja metodologia diversa, apresentou resultados semelhantes, 

dando respaldo para discussão baseada em uma estrutura sólida de pesquisa, apesar das 

limitações dos modelos econométricos em relação a questões de subjetividade. 

No ano de 1795, a Inglaterra instituiu a Speenhamland Law, também conhecida 

como a Lei dos Pobres, o fato acompanhou grande quantidade de miseráveis de qual era 

formado o povo inglês, enquanto a Inglaterra se tornava a mais rica nação da terra. 

Thomas Malthus, notório intelectual em seu tempo, formulador da Teoria da 

População, que influenciou gerações sobre a questão do planejamento familiar, difundia suas 

ideias sobre a ajuda do Estado e seus efeitos maléficos sobre uma população que sob seu ponto 

de vista, possuía uma conduta moral duvidosa. Malthus acreditava que a ajuda governamental 

nada poderia contribuir para que a sociedade evoluísse do ponto de vista econômico e social, 

sua visão sobre o auxílio estatal mostrava que toda atividade econômica sem contrapartida no 

mundo do trabalho, poderia gerar o crescimento do vício humano, tornando o trabalhador cada 

vez mais miserável. Suas ideias muito contribuíram para composição das reflexões de seu 

tempo e sua influência foi pilar do liberalismo, cuja abrangência é absorvida atualmente. 

Na contramão de suas ideias, os governos iniciaram constantes intervenções na 

sociedade cuja desaprovação reaviva as ideias liberais através de argumentos, que passam a 

desqualificar a eficácia dos programas de transferência de renda, tentando mostrar que a 
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diminuição da oferta de trabalho pelos beneficiários é o principal desserviço desse tipo de ação 

governamental.  

O chamado “efeito preguiça” é a expressão mais comumente usada para 

argumentar sobre esse tipo intervenção, a distorção criada versa sobre o desperdício do recurso 

público que, além de perpetuar a ociosidade deliberada dos provedores de cada família 

beneficiada pelo programa, desrespeita a maioria dos trabalhadores inseridos no mercado de 

trabalho, principalmente aqueles de regiões de maior volume de produção no pais. 

A discussão sobre os efeitos positivos e negativos do Programa Bolsa família se 

tornou então, o maior alvo das polêmicas criadas no Brasil sobre a eficácia desses programas 

de transferência de renda na transformação da sociedade. De forma muito difusa, esses 

programas começam a ganhar notoriedade no governo Fernando Henrique Cardoso, mas com 

a unificação e o aumento de sua abrangência no governo Lula através da criação do Bolsa 

Família, as ideias de Malthus parecem conduzir novamente a opinião pública. 

4.1. Pesquisas empíricas sobre o efeito renda 

As pesquisas empíricas sobre o efeito renda, mais conhecido pela alcunha de 

“efeito preguiça”, foram muito difundidas antes mesmo que as unificações dos programas de 

transferência de renda pudessem alinhar os objetivos na configuração do desenho do Programa 

Bolsa Família. O questionamento colocado em discussão pelos meios de comunicação estaria 

focado na questão do efeito renda e do efeito substituição. 

As opiniões divergem no âmbito da opinião pública através do senso comum, e 

as condições de sobrevivência dos programas de transferência de renda ficam cada vez mais 

estreitas, pois a presunção de desperdício do dinheiro público, acaba por dominar a mídia e 

outros meios de comunicação, interferindo na questão eleitoral. As diversas tentativas de 
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explicar os modelos de transferência de renda, a partir de pesquisas empíricas, criaram 

expectativas que apenas foram difundidas no meio acadêmico. 

A tentativa de Medeiros; Brito e Soares  (2007), a partir de dados extraídos da 

PNAD 2004, mostrou resultados surpreendentes para o período, usando a metodologia 

conhecida como Probit e focando suas análises em beneficiários e não beneficiários. Os autores 

apuraram efeitos desejáveis, como o aumento da participação na força de trabalho das mulheres 

beneficiárias cônjuges, assim como o aumento da participação dos homens chefes de família e 

homens cônjuges. Entretanto, foi percebida uma redução da participação das mulheres chefes 

de família. 

Marinho e Mendes (2011), elaboraram seu trabalho também extraindo dados da 

PNAD, porém na versão 2006, o método utilizado foi o logit multinomial usando a equação de 

oferta de horas de trabalho. Utilizando também como unidade de análise os beneficiários e os 

não beneficiários, os autores encontraram resultados na questão ocupacional, em que foi 

verificada uma redução pequena do setor informal em relação ao setor formal. 

Ferro e Nicollela (2007), através de seu trabalho encontraram resultados nos 

números concernentes a jornada de trabalho, como na participação no mercado de trabalho, 

usando dados da PNAD 2003. Aplicando a metodologia Probit para encontrar resultados no 

mercado de trabalho, foi apurado que não houve redução na participação dos pais no mercado 

de trabalho, entre as crianças do sexo feminino na faixa etária entre 6 a 10 anos, ocorre redução 

da participação. No trabalho dos autores ocorre a também a distinção entre as áreas urbanas e 

rurais, sendo apurados resultados que mostram a diminuição da participação de meninas entre 

11 e 15 anos nas áreas rurais e meninos na mesma faixa etária nas áreas urbanas. 

Os mesmos autores utilizaram o método de Heckman para jornada de trabalho, 

também utilizando como base de análise os beneficiários e os não beneficiários, e os resultados 
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encontrados foram efeitos positivos, como a redução da força de trabalho de meninos nas áreas 

urbanas, contudo o efeito muito pequeno em relação as meninas. 

Nas pesquisas conduzidas por Cardoso e Souza (2004), que utilizaram dados do 

Censo de 2000, utilizando a metodologia PEP e Probit, usando como unidade de análise 

Beneficiários e não beneficiários, conseguiram apurar o aumento das crianças que estudam e 

trabalham, entretanto o estudo também identificou uma diminuição considerável de crianças 

que trabalhavam, mas o resultado que mais chamou a atenção, foi a diminuição do número de 

crianças que não estudavam e não trabalhavam. 

4.2. O Efeito renda 

Segundo Oliveira e Soares (2012), há limitações sobre o tratamento teórico de 

estudos elaborados sobre a questão do trabalho, no que diz respeito a estátistica comparativa, 

porém a realidade simplificada destas análises poderia  ajudar a compreender os efeitos criados 

pela implantação dos programas. Segundo os mesmos autores, as condicionalidades criadas no 

âmbito do programa Bolsa Família podem criar situações que precedem um estado de 

ociosidade. Quando há enquadramento na linha de pobreza, o benefício é fixo, não havendo 

necessidade de focalização ou cumprimento de condicionalidades, cuja pesquisa dos autores 

perfaz 12% das famílias que utilizam o benefício, sendo o restante de beneficiários, 

cumpridores tanto de condicionalidades como da elegibilidade necessária para focalização. 

Utilizando a concepção teórica desta análise, é possível entender que um 

beneficiário do Programa Bolsa Família tanto poderia intensificar sua busca pelo emprego, 

como diminuir o empenho nessa busca, consequentemente, diminuindo o número de horas 

trabalhadas. Porém, há variáveis que podem influenciar diretamente essa escolha, como a 

disponibilidade dos postos de serviço, para toda população que deseja trabalhar, inclusive 

podemos considerar os custos para busca de um novo emprego que podem limitar as 
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possibilidades da população mais pobre. Mas um dos efeitos mais identificados sobre a 

população beneficiada está sobre a utilização da mão-de-obra infantil que parece ser um 

componente importante na composição da renda familiar. Essa busca sobre do ponto de vista 

teórico deixa lacunas importantes para a compreensão total do fenômeno transferência de renda, 

mas lança foco reflexivo sobre a questão dos efeitos criados por ele. 

Usando noções empíricas e considerando a regularidade da natureza, 

principalmente a natureza humana, é possível inferir sobre a propensão a trabalhar como 

impacto do Programa Bolsa Família, entendendo se poderia interferir aumentando ou 

diminuindo a oferta de trabalho.  

No trabalho de Pianto e Soares (2004), foi elaborada uma avaliação do Programa 

de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), sendo a amostra extraída da PNAD, usando um 

estágio inicial a partir dos municípios eleitos que permaneceram constantes na participação dos 

censos pelo período de dez anos. A reflexão dos autores sobre os resultados analisados se 

deparou com diversos problemas limitadores para uma consideração final contributiva, uma 

delas foi aleatoriedade da escolha dos municípios, comprometendo resultados experimentais. 

Através do uso do PEP (pareamento por escore de propensão), os autores 

conseguiram ultrapassar as dificuldades para alinhar sua estratégia de mensuração da realidade 

com os dados recebidos pela pesquisa governamental. Os resultados obtidos diante nessa 

estratégia de adequação dos dados, já exibiam os avanços da transferência de renda sobre o 

aumento da frequência escolar em contrapartida da diminuição do trabalho infantil, 

acompanhado de variações positivas na renda per capita, mostrando que o contexto anterior ao 

Bolsa Família já sinalizava resultados positivos que revelavam a eficácia dos programas de 

transferência de renda. 

Há convergência de resultados, no trabalho de Ferro, Kassouf e Levison (2009), 

que enfrentaram problemas semelhante no pareamento de informações proveniente dos 
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programas de transferência vigentes no período anterior ao Bolsa Família, como o Bolsa Escola, 

Bolsa alimentação e o Vale Gás. É importante salientar que estes autores utilizaram o mesmo 

método dos autores anteriores, demonstrando como resultado positivo no que se refere aos 

beneficiários do Bolsa Escola, mostrando uma diminuição da oferta de trabalho infantil. 

Entretanto, a heterogeneidade dos resultados não é considerada, em ambos os 

trabalhos, a reação diversa dos impactos dos programas de transferência de renda deve ser 

considerada pois, pode haver peculiaridades distintas. 

No trabalho de Teixeira (2010), sobre a análise do Bolsa Família, também 

fazendo uso do PEP, poderíamos perceber que a autora usando dados da PNAD 2006, conseguiu 

perceber uma participação maior no mercado de trabalho, tanto para homens como para 

mulheres, usando como parâmetro de mensuração a participação no mercado. 

Quando se modifica o parâmetro para horas trabalhadas, seu trabalho mostra que 

há uma diminuição maior no caso da mulher em relação ao homem, isso pode ser entendido, 

como salienta a autora, sobre as responsabilidades domésticas atribuídas à mulher e ao cuidado 

com os filhos. Segundo a autora a contrapartida acontece de forma diversa no caso dos homens, 

devido à parte da renda usada pelos mesmos para alavancar empreendimentos próprios. 

Os trabalhos de diversos autores mostram resultados convergentes em alguns 

aspectos, mas quando as especificidades são abordadas, podemos perceber que a abordagem 

cria efeitos particulares, dependendo do método utilizado pelo autor para extrair informações.  

No trabalho de Brito e Kerstenetzky (2010), a base de dados utilizada foi a 

PNAD 2006, através do método de comparação das médias sobre beneficiários e não 

beneficiários. Na apuração e análise de dados, os autores identificaram que a participação no 

mercado de trabalho foi maior entre os beneficiários em relação aos não beneficiários. 

 Foguel e Barros(2010), utilizam um painel de municípios PNAD no período 

2001 a 2009, tendo como base de análise os municípios brasileiros. Embora tenham usado 
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Método dos Mínimos Quadrados (MQO), os resultados abrangeram a questão da jornada de 

trabalho, identificando uma pequena redução para mulheres, fato por eles considerado positivo, 

pois a questão pode ser relativizada no que tange à diminuição da jornada de trabalho pelas 

horas dedicadas ao trabalho doméstico e ao cuidado com os filhos. Sobre o efeito participação 

no mercado de trabalho, os autores encontraram efeitos positivos em relação aos homens, cujo 

aumento foi percebido, e resultados inexpressivos em relação as mulheres, levando-se em 

consideração parâmetros estatísticos. 

Araújo, Ribeiro e Neder (2010) também utilizam como base de dados a PNAD 

2006, mas o método utilizado foi o PEP (pareamento por escore de propensão), a análise foi 

efetuada sobre a população adolescente na faixa etária entre 13 e 15 anos, considerando a 

identificação da redução entre adolescentes inativos e um aumento entre aqueles que trabalham 

e estudam. 

Tavares (2010), usou dados da PNAD 2004, para compor a pesquisa com o 

método foi o PEP, porém a análise foi elaborada sobre as mães com benefício e sem benefício, 

os efeitos desejáveis foram identificados, mostrando uma maior participação na jornada de 

trabalho em comparação com outros grupos analisados. Quanto à participação no mercado de 

trabalho, foi verificado um aumento, porém também foi verificado que a reação por parte deste 

grupo, acontece de forma mais constante quando há grandes aumentos no valor do benefício. 

Quando Ribas e Soares (2011) iniciaram seus trabalhos, a PNAD 2001, 2004 e 

2006 foram escolhidas e o método utilizado, o Generalized Propensity Score mostrou um 

aumento da participação feminina no mercado de trabalho em áreas mais pobres da zona rural, 

concomitante a um aumento dos trabalhadores no setor informal. 
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4.3. As mães e a oferta de trabalho 

A abrangência do Programa Bolsa Família procura atingir famílias em estado de 

pobreza e extrema pobreza. O governo classifica como pobres e extremamente pobres as 

famílias que possuem uma renda per capita mensal igual ou inferior a R$ 120,00 no caso dos 

classificados como pobres, e R$ 60,00 no caso dos extremamente pobres. 

As mães de família cumprem um papel importante na condução perante a 

participação no Programa Bolsa Família, sendo de sua responsabilidade a manutenção das 

condicionalidades impostas. As exigências abrangem não apenas a questão econômica, mas a 

preocupação com a saúde, segurança alimentar e educação. A estratégia de unificação permitiu 

que o desenho do programa pudesse cumprir as condicionalidades dos antigos programas 

implantados no governo FHC. No entanto, a responsabilidade das mães foi intensificada de 

forma a cumprir atribuições, sob pena de perder o benefício.   

Manter a carteira de vacinação atualizada, assim como acompanhamento médico 

das crianças, matrícula escolar e frequência de 85% na escola, passa a ser uma rotina na vida 

da chefe de família, sendo sua responsabilidade, a gestão dos recursos financeiros recebidos 

através do programa. A visão da mãe como provedora de recursos financeiros é difundida pelo 

senso comum, pois a responsabilidade sobre a gestão dos valores é vista de forma positiva por 

parte da sociedade, embora o estigma criado sob a titulação de pobre possa gerar 

constrangimento em algumas famílias. 

No caso dos programas de transferência de renda, no desenho do Bolsa Família, 

os resultados esperados de forma adversa, como a diminuição da oferta de trabalho, parece ser 

o mais devastador. O efeito ocorreria de forma que o orçamento familiar não seria 

comprometido (TAVARES, 2010 p. 616). A imposição das condicionalidades também pode 

gerar o chamado efeito substituição. Com a diminuição do trabalho infantil, foi possível 

perceber que houve a necessidade de que outro membro da família compensasse a lacuna 
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orçamentária. Nessa mesma análise é possível inferir sobre o caráter não conclusivo dos 

impactos do programa sobre os beneficiários, pois tanto o efeito substituição como efeito renda 

trafegam em direções opostas, o primeiro intitulado positivo e o segundo negativo. 

 

Tabela 1 - Beneficiários e não beneficiários do Bolsa Família, por sexo, segundo 

características selecionadas - Brasil - 2006 

Variáveis/indicadores 

Mulheres 

 

Homens 

Beneficiárias 

Não 

beneficiárias 

Beneficiários 

Não 

beneficiários 

Jornada de trabalho remunerado 

(horas semanais) 

29,35 35,86  39,91 43,32 

Jornada de trabalho doméstico 

(horas semanais) 

25,28 24,72  9,44 10,12 

Economicamente ativos (%) 48,49 53,59  70,13 73,6 

Idade média (em anos) 23,8 33,55  22,85 31,63 

Anos de estudo completo (em 

anos) 

4,87 7,51  4,33 7,14 

Negros (%) 68,16 43,43  70,38 45,67 

Chefes de família (%) 14,6 20,5  33,34 47,47 

Casados (%) 73,56 69,96  82,45 77,87 

Quantidade de filhos (número) 2,34 1,42  - - 

Região metropolitana (%) 15,49 35,8  14,41 34,12 

Região Sul (%) 7,94 16,19  7,83 16,14 

Região Sudestes (%) 24,49 47,48  23,43 46,7 
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Variáveis/indicadores 

Mulheres 

 

Homens 

Beneficiárias 

Não 

beneficiárias 

Beneficiários 

Não 

beneficiários 

Região Nordeste (%) 53,33 21,02  53,85 21,1 

Região Norte (%) 9,86 7,4  10,49 7,9 

Região Centro-Oeste (%) 4,37 7,91  4,41 8,15 

Local de residência urbana (%) 66,58 87,01  63,53 84,83 

Fonte: 1 - IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, 2006. Nota: A base de dados 

identifica os filhos apenas para as mulheres 

É possível verificar na tabela 1, que as beneficiárias do Bolsa Família possuem 

uma quantidade menor de horas trabalhadas em comparação às não beneficiárias, e aos homens 

tanto beneficiários como os não beneficiários. Porém, quando analisamos as horas alocadas no 

trabalho doméstico, é possível perceber que as mães beneficiarias ganham em todas as 

categorias pesquisadas. A tabela também nos mostra um pareamento entre mulheres com maior 

número de filhos e menor participação de horas trabalhadas. 

No trabalho de Tavares, (2010), também é possível perceber que as 

características das mães, quanto à participação no mercado de trabalho, estão ligadas ao nível 

de escolaridade, assim como a elevação da idade.  Há dois fatores que agravam essa 

participação: o primeiro diz respeito à idade dos filhos menores e consequentemente mais 

dependentes da presença da mãe, o que poderia interferir na decisão de aumentar seus 

rendimentos em detrimento dos cuidados com os filhos menores. O segundo fator seria a 

presença de um cônjuge provedor que, no caso, apesar das limitações causadas pela falta de 

recursos, funcionaria como desestímulo para disposição a aumentar as horas trabalhadas. 

Nesse caso podemos inferir que o efeito substituição parece ser preponderante 

em relação ao efeito renda, como impacto direto nas decisões da mãe de família em aumentar 

ou não a jornada de trabalho. 
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A positividade desse efeito versa sobre as condições criadas pelo programa para 

que as crianças frequentem regularmente a escola e reduzam a oferta de trabalho infantil. A 

própria participação da criança na escola poderia diminuir a necessidade dos cuidados da mãe, 

consequentemente dispondo de mais tempo para se dedicar ao trabalho. 

Há também outro tipo de efeito positivo associado à oferta de trabalho, a questão 

do estigma carregado pelos beneficiários de “programas de ajuda do governo. ”Conhecido 

como efeito estigma, poderia estimular o beneficiário em busca de uma nova forma de auferir 

rendimentos, na esperança de não necessitar da ajuda governamental, ou simplesmente 

dissimular sua fonte de renda, através de outra fonte, formal ou informal que lhe resgatasse a 

dignidade, evitando a estigmatização. 

Em contrapartida, o efeito negativo do programa pode ser percebido quando o 

aumento do benefício acontece, e o efeito associado a esse é o fator renda. Este evento pode 

interferir no fator substituição, superando-o, e cria o desestímulo à participação do beneficiário 

na oferta de trabalho. 

4.4. Bolsa Família e a geração “Nem-Nem” 

Dentre os diversos argumentos de parte da sociedade relatando efeitos negativos 

sobre os programas de transferência de renda, surge a relação entre o Programa Bolsa Família 

e a geração de jovens que não trabalham e não estudam conhecida como “nem-nem”. Segundo 

Vasconcelos et al (2010), a quantidade de jovens que não trabalham e não estudam cresceu 

muito em redor do mundo, porém não há um só motivo que justifique esse fenômeno.  

Camarano e Kanso (2012), através de seu trabalho, usando a PNAD de 2014, 

extraíram informações que podem justificar a preocupação de parte da sociedade com esses 

jovens, cuja faixa etária está entre 15 e 29 anos. Em sua pesquisa identificaram uma taxa de 

ocupação de 57,5% contra uma taxa de nem-nem de 20% 
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 Baseando-se no trabalho dos mesmos autores, os jovens que fazem parte dessa 

pesquisa mantinham uma característica em comum, uma forte dependência da participação da 

renda do provedor da família para manter seu padrão de vida. De origem inglesa, a expressão 

Nem-Nem se origina do termo NEET (Not in Education, Employment or Training) e foi usada 

para se referir a jovens da década de 1990 que, após a recessão dos anos o 1980, passaram a 

demonstrar um comportamento que não ambicionava o mercado de trabalho e nem tão pouco o 

estudo. 

Na análise de Vasconcelos et al (2010), foi usado o método PSM (Propensity 

Score Matching), que se mostrou eficiente para localizar ligações do programa com jovens 

pertencentes à classificação dos jovens conhecidos como “nem-nem”. Os resultados apontam 

que o Bolsa Família ao contrário do que prega o senso comum, estimula a participação dos 

jovens na educação e mercado de trabalho. 

Chitolina  et al. (2016), analisaram como a mudança de regra acontecida em 

2008, através da criação do Benefício Variável Jovem, que contempla idade entre 16 e 17 anos, 

pode motivar a evolução da educação, assim como a inserção no mercado de trabalho entre 

famílias beneficiadas comparativamente a famílias não beneficiadas. Segundo os autores a 

análise das estimativas mostraram impactos positivos, na relação do Programa Bolsa Família, 

considerando jovens elegíveis no aspecto educacional, assim como no aumento da participação 

no mercado de trabalho 

Analisando os trabalhos dos autores, foi possível considerar que a participação 

dos jovens no Programa Bolsa Família diminui as possibilidades de que estes façam parte deste 

grupo conhecido como “nem-nem”. 

Os resultados das análises dos autores convergem em vários pontos, 

principalmente quando é possível perceber que o tempo dos jovens, foi despendido aos estudos, 

em decorrência do efeito substituição, que troca o trabalho dos jovens e crianças pelo trabalho 
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adulto. Sendo pertinente salientar que esse efeito decorre da aplicação da condicionalidade 

sobre os beneficiários. Neste caso o abandono do mercado de trabalho, passa a ser positivo, 

devido aos resultados decorrentes da implantação do plano. 

4.5. O Bolsa Família e a Informalidade 

Segundo as pesquisas de Oliveira e Soares (2012), sobre os programas de 

transferência de renda, o impacto sobre o mercado de trabalho, parece ser muito pequeno. Foi 

criada na opinião pública, uma hipótese de que o efeito renda seria o causador do que 

comumente se chama de “ efeito preguiça”. Os autores constataram que a diminuição do 

trabalho formal estava proporcionalmente ligada ao aumento do trabalho informal, no caso de 

beneficiários do Bolsa Família. Com dados do relatório do Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome (MDS) foi constatado uma diminuição de 8,8 horas semanais em 

trabalhos formais apresentando como contrapartida um aumento de 8,7 horas em trabalhos 

informais (BARBOSA, CORSEUIL p. 328, 2013). 

Os autores mostram ainda que há uma diferença, quando comparadas as decisões 

por gênero: no caso dos homens, a mudança de um posto de trabalho que fornecesse uma renda 

menos volátil para uma mais volátil ocorre de forma precisa. 4,6 horas trabalhadas em empregos 

formais foram trocadas por 4,2 horas trabalhadas em ocupações informais segundo a pesquisa 

oferecida pelo MDS. Nesse caso é possível inferir que o Programa Bolsa Família não criou uma 

condição de facilitar o que costumeiramente chama de “efeito preguiça”, mas gerou um 

redirecionamento da força de trabalho para o setor informal, que altera a composição do 

mercado de trabalho. 

No caso das mulheres, o fenômeno também acontece, obedecendo à mesma 

lógica: os autores também encontraram dados que mostram uma redução de 4,6 horas 

trabalhadas no emprego formal, e o mesmo efeito foi identificado, pois um aumento de 4,9 
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horas trabalhadas no setor informal foi a contrapartida encontrada. O fenômeno se torna mais 

visível entre as mulheres, cujo motivo estaria na dificuldade da maioria da população masculina 

em aceitar o risco em declinar de um posto de trabalho com carteira assinada para migrar para 

o setor informal, e no caso da população feminina se torna mais raro em determinadas regiões 

do país. 

O motivo pelo qual esse efeito acontece, estaria no fato de que o gestor do 

programa poderia, através do emprego formal, exercer um controle mais preciso sobre as 

elegibilidades e o cumprimento das condicionalidades do programa. Entretanto, através do 

emprego informal sem assinatura de carteira ou qualquer outro mecanismo de controle, o 

beneficiário poderia gerar uma liberdade dos controles governamentais, sem perder o direito ao 

benefício (BARBOSA, CORSEUIL, 2013). 

A análise de Teixeira (2010), mostra que o cerne desse motivo está na 

volatilidade da renda gerada pela informalidade do trabalho, à irregularidade da remuneração. 

Condição que implicaria numa combinação entre o valor fixo e seguro do benefício, somado a 

irregularidade e incerteza do trabalho formal. No caso dos homens, não haveria mudanças na 

quantidade de horas trabalhadas, apenas um acréscimo através da regularidade das entradas 

proporcionadas pelo Bolsa Família. Seus próprios negócios são acrescidos com parte do 

benefício, pois mesmo a informalidade necessita de investimentos para se tornar viável, sendo 

o benefício uma fonte perene para manutenção do próprio negócio. 

Barbosa, Corseuil (2013) elaboraram uma pesquisa empírica sobre a influência 

do Bolsa Família na escolha ocupacional, cujo método utilizou dados da PNAD, 2006.  

Os resultados mostraram que elegibilidade pode influenciar a participação no 

mercado de trabalho, entretanto não influencia a informalidade, a preocupação de que o 

Programa Bolsa Família pudesse distorcer que uma escolha ocupacional se aplica a grupos 

específicos. O incentivo ou desestímulo à informalidade, na análise dos autores, é muito 
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pequeno para considerar que o Programa influencie a escolha ocupacional. Para sanar 

problemas localizados, um monitoramento especifico para os grupos que apresentam esses 

efeitos indesejáveis, seria suficiente para resolver esse problema. 

4.6. Bolsa Família e o Mercado de Trabalho Rural 

O contexto geográfico e cultural que separa as regiões rurais das urbanas, 

necessita de um tratamento que considere a diversidade e as condições para os programas de 

transferência de renda implantados. O mercado de trabalho nessas regiões apresenta diferenças 

estruturais tanto pelo lado da demanda de força de trabalho, como pela oferta. Apesar dessas 

diferenças, muitas vezes estruturais comparativamente à realidade urbana, o meio rural não 

apresenta uma realidade estática, há modificações em curso, desde a década de 1960, em que a 

mecanização, como modelo de modernização no campo, ocorre de forma profunda, gerando 

efeitos excludentes. 

As novas políticas para esse setor, juntamente com os meios de produção mais 

avançados, passam como efeito do chamado modelo de substituição de importações implantado 

no Brasil desde o início do século XX até a formação da agroindústria (TEIXEIRA, 2005). 

 A forma como esta modernização foi implantada, não gerou uma mudança 

produtiva de forma igualitária, as pequenas propriedades não foram comtempladas com os 

benefícios da modernização do campo, segundo Teixeira, isso ocorreu em decorrência dos altos 

custos gerados e a  mudança deixou uma herança de desigualdade, direcionando o trabalhador 

rural praticante de uma agricultura de subsistência, em direção aos grandes centros urbanos. 

Estas modificações estruturais, juntamente com a oscilação da macroeconomia 

desde os anos 1970, fizeram com que as diferenças entre o meio rural e urbano, produzissem 

realidades distintas em diversos aspectos, dentre eles a composição da renda para sobrevivência. 

As famílias que decidiram permanecer na área rural tiveram que modificar sua fonte de renda 
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em busca de outras atividades que garantissem a sobrevivência em detrimento da atividade 

agrícola (SANTOS et al, 2010). 

Essa conjuntura gerou grandes disparidades entre o meio rural e urbano, pois os 

indicadores oficiais mostram que a grande maioria das famílias pobres e extremamente pobres 

estão na área rural (IBGE, 2015). 

Diante desta realidade, o Programa Bolsa Família apresenta seus resultados mais 

notórios na área rural onde as condições de pobreza e extrema pobreza apresentam uma 

realidade que o mínimo de recursos resulta em modificações, tanto nos hábitos de consumo, 

como no acesso aos serviços de saúde. 

Apesar desses efeitos se tornarem mais proeminentes, as maiores críticas aos 

programas de transferência de renda acontecem exatamente em relação à área rural. O efeito 

renda, também conhecido como efeito desincentivo ao trabalho, é conhecido como um dos 

maiores questionamentos sobre a eficácia destes programas (COSTA et al, 2014). 

No trabalho de Costa et al (2014), foram usados dados do Censo Demográfico 

de 2010, com dois métodos de análise: PSM (Propensity Score Matching) e o modelo de Firpo 

(2007). Os resultados encontrados mostram que houve efeitos negativos em média sobre as 

horas trabalhadas em todas as regiões do Brasil, com maior impacto na Região Sul, enquanto o 

menor impacto foi identificado na Região Norte, apesar da Região Nordeste ser a que possui 

maior abrangência no atendimento a famílias beneficiadas pelo programa. 

Segundo Costa et al (2014), na Região Sul, foi registrada a maior oferta de 

trabalho, em contrapartida na Região Nordeste, a oferta de postos de trabalho é menor, 

consequentemente, a perda monetária seria muito maior, o que poderia influenciar na escolha, 

registrando resultados comparativamente positivos em relação às demais regiões do país. O 

efeito renda na Região Nordeste segundo esses autores, teriam o menor impacto, pois o 
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beneficiário dificilmente declinaria das horas de trabalho para substituí-las pela 

complementação oferecida pelo benefício. 

Segundo os autores há possibilidade de que haja outros fatores que possam 

influenciar o mercado de trabalho, não identificados pelos métodos utilizados, como a diferença 

na dinâmica econômica nas distintas áreas rurais em todo Brasil. 

4.7. Resultados das Transferências de Renda em outros países 

Os mais proeminentes resultados dos programas de transferência de renda 

parecem consolidar a estratégia governamental para diminuição da desigualdade social. 

A grande diferença entre os países ricos que possuem programas dessa natureza, 

se comparados a países latinos, parece versar sobre a universalidade do benefício. Fator que 

não discriminaria os pobres, mas traria a inserção de todo cidadão, mesmo sendo 

economicamente rico. Os países europeus com maiores condições e recursos para difundir a 

universalidade do benefício, tendo como inspiração o Estado de Bem-Estar Social difundido no 

século XX, são pioneiros tanto na implantação dos programas como nos resultados colhidos.  

Segundo Frota e Zimmermman (2011), os países do norte da Europa foram os 

primeiros a implantar os programas de transferência de renda, o Reino Unido mantém seu 

programa ativo desde 1948, seguidos pelos países escandinavos como a Suécia e Finlândia, nos 

anos de 1957 e 1956, respectivamente. 

Nos anos de 1963, o governo holandês resolve segui-los juntamente com a 

Alemanha, que através da Sozialhilfe (lei de auxilio social), tece esforços para mudar a realidade 

social em seu território. O debate tecido na França sobre a implantação ou não, culminou na 

implantação da Revenu Minimum d”insertion (RMI) de forma tardia no final dos anos1980.  

À revelia dos custos econômicos para manutenção dos programas com caráter 

universal, nenhum desses países abriu discussão do assunto para sua extinção, contrariamente 
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os programas são vistos como importante estratégia para proteção dos cidadãos mais 

fragilizados pela desigualdade social. 

O modelo alemão, sintetizado no Programa ArbeitslosengeldII, foi apenas uma 

mudança de nomenclatura para cumprimento da lei, criada pelo governo daquele país nos anos 

1960, mantém seus resultados pela ótica do direito, não aplicando condicionalidades. 

(ZIMMERMANN, SILVA, 2009). 

Segundo os mesmos autores, o modelo alemão baseado em um direito universal, 

garante ao cidadão alemão incondicionalmente, alimentação, moradia e vestuário e outras 

garantias materiais que chegam a custear despesas com aluguel de forma a garantir o direito de 

moradia digna ao cidadão. Os valores recebidos variam entre 347,00 Euros chegando a 659,00 

Euros no caso de pessoas casadas. O Programa alemão também monitora a condição de bem-

estar das pessoas beneficiadas pelo custeio de moradia; para uma pessoa solteira a moradia 

popular pode ser oferecida perante um espaço de 45 metros quadrados, e as pessoas com 

famílias recebem o aluguel para custear imóveis com 60 metros quadrados.  

Zimmermman e Silva (2009), ressalvam ainda, que para cada filho nascido, há 

um acréscimo de espaço alugado, o que equivale a um acréscimo no valor recebido, variando 

entre 245,00 Euros e 400,00 Euros. 

O programa alemão vai além da condição material, e estende o benefício às 

necessidades de manutenção da saúde, custeando um seguro saúde no valor de 150,00 Euros 

por pessoa beneficiada, acrescendo 50% desse valor por cada dependente. 

Como o rigoroso inverno, nessa região da Europa, demanda recursos para 

manutenção do bem-estar, como a necessidade de calefação nas habitações, o governo alemão 

também mantém uma ação governamental através do Auxilio Calefação, que varia entre 10,00 

Euros por pessoa e 20,00 Euros por família. 



93 
 
 

Em síntese, o gasto governamental do programa de transferência de renda 

alemão pode ser considerado referência entre os países capitalistas. Apesar de seu desenho não 

ser unificado, permite suporte a sobrevivência humana em aspectos fundamentais como 

alimentação, moradia, saúde e aquecimento. 

Os valores totais variam entre 752,00 Euros recebidos individualmente, e 

1.379,00 Euros mensais, em relação a famílias. Os resultados dessas políticas governamentais 

é a redução drástica das desigualdades sociais, diminuindo a concentração de renda, mostrando 

a eficácia dos programas de transferência de renda que utilizam um benefício universal como 

direito. 

Na tabela elaborada por Zimmermman e Silva, é possível perceber a síntese do 

programa de distribuição de renda alemão, sua dimensão e abrangência, assim como os valores 

atribuídos para cada indivíduo ou família, o caráter universal pode ser percebido através do 

tratamento do cidadão e na percepção da consciência dos benefícios como direito, 

incondicionalmente aplicado a todo cidadão. 

 

Tabela 2 - Programas de transferência de Renda: Auxílio social (Arbeitslosengeld II) na 

Alemanha 

Benefício 

 

s 

Domicílio com 1 pessoa Domicílio com 2 pessoas 

Auxílio Alimentação 347,00 Euros 312,00 por pessoa (80%) 

Total 659,00Euros 
Auxílio moradia (45m² e 

60m²) 

245,00 Euros (mínimo de 

45m²) 

400,00 Euros (mínimo de 60m²) 

Seguro de Saúde 150,00 Euros 300,00 Euros 

Auxílio Calefação 10,00 Euros 20,00 Euros 

Total 752,00 Euros 1.379,00 Euros 

Fonte: 2 - Zimmermann e Silva (2009) 
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No caso dos programas de transferência de renda na América Latina, é possível 

perceber que apesar da urgência encontrada por todo continente, além de tardiamente 

implantados, os programas latino-americanos carecem de recursos direcionados para esse fim. 

A desigualdade social dos países europeus difere em dimensão e na realidade contextual que 

cerca os países latinos, (FONSECA, 2006).  

A sobreposição das políticas com caráter universal, em relação à focalização, 

elege uma população em extrema pobreza, e os resultados parecem encontrar limitações da 

própria estrutura dos programas. A desigualdade social encontrada nos países latino- 

americanos e sua posição no ambiente econômico, diminui o efeito da regulação social e o 

alcance das políticas sociais (FROTA e ZIMMERMANN, 2011). 

 

TABELA 2: Redução da desigualdade social após transferências de renda (índice 

GINI) na Alemanha 

 
 

Tabela 3 - Redução da desigualdade social após transferências de renda (índice GINI) na 

Alemanha 

Ano 1969 1978 1988 1998 

Renda bruta adquirida no mercado antes dos PTR 0,39 0,43 0,45 0,44 

Renda líquida após transferências 0,25 0,24 0,25 0,2 

Redução da desigualdade 33,9% 42,5% 43,8% 39,2% 

Fonte: 3 - Ullrich apud    Frota e Zimmerman (2011) 

 

A partir da tabela 2 é possível perceber o efeito da transferência de renda na 

Alemanha, a desconcentração ocorre logo após a implantação dos Programas de Transferência 

de Renda (PTR) em 1969, quando sai de um patamar 0,39 pelo índice de GINI, para 0,25 após 

a implantação. 



95 
 
 

Um dos programas que apresenta proeminência no âmbito das transferências de 

renda na América Latina é o programa mexicano, Progresa. Criado em 1997 com ênfase na 

focalização das famílias rurais em extrema pobreza, posteriormente é renomeado como 

Programa Oportunidades, sendo modificada sua abrangência, também para áreas urbanas, 

atingindo crianças e jovens, mães nutrizes e crianças em estado de desnutrição (FONSECA, 

2006). 

O programa mexicano, além da focalização na população mais pobre, apresenta 

condicionalidades através de acréscimos gradativos no benefício, ligados à progressão escolar 

dos beneficiários, variando de 60 pesos (correspondente a 7 dólares) mensalmente, podendo 

atingir 195 pesos (correspondendo a 22 dólares) (LAVINAS, 1998). 

As condicionalidades para permanência no programa estão ligadas à 

participação e frequência escolar, consultas médicas e vacinação, assim como acompanhamento 

de gestantes. O programa mexicano possui uma focalização na reversão de carências que 

assolam a população de extrema pobreza, a preocupação com a precariedade Integeracional 

criada pode ser compreendida quando o plano educacional recebe apoio, com objetivo de 

quebrar o círculo vicioso que se difunde no território mexicano há décadas. Quanto aos aspectos 

ligados à saúde, o monitoramento criado pelo programa, proporciona uma vigilância preventiva 

em relação à desnutrição, e à gravidez de risco. 

Os resultados das avaliações empíricas do programa mexicano mostram 

modificações na participação do mercado de trabalho. Foram percebidas reduções na 

participação da força de trabalho das crianças, tanto nas atividades assalariadas como nas não 

assalariadas. No caso dos homens e mulheres beneficiários, não foi percebido nenhum tipo 

desestímulo ao trabalho. Quanto ao efeito da jornada de trabalho, foi identificado um aumento 

da participação de crianças nas atividades escolares, como contrapartida da diminuição da 

participação ao trabalho.  
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Outra experiência com resultados proeminentes aconteceu no Equador, a partir 

da implantação do Programa Bono de Desarrollo Humano (BDH), no qual os maiores impactos 

são percebidos a partir de mães e trabalhadores, ambos beneficiários do programa apresentaram 

maior duração no tempo de desemprego, se comparados com os não beneficiários. Também 

não foram encontrados indícios de distorções causadas pelo trabalho informal, tanto para mães 

como para trabalhadores beneficiários( GONSALEZ- ROZADA E PINTO 2011, apud COSTA 

et al, 2014). 

Na Nicarágua, país onde foi promovida Revolução Sandinista no final dos anos 

1970, foi implantado o Red de Protección Social, juntamente com o Programa de Asignación 

Familiar de Honduras, os resultados tiveram efeitos pequenos e inexpressivos estatisticamente 

(ALZUA et al, 2012 apud COSTA et al 2014). 

4.8. Análise e crítica ao programa 

Muitas críticas e avalições sobre o programa foram manifestadas durante a 

iniciativa de implantação dos planos de transferência de renda desde o governo FHC, porém as 

opiniões divergem em muitos aspectos a partir da iniciativa de unificação dos planos 

remanescentes no governo Lula e implantação efetiva do Bolsa Família. 

Muitas dessas opiniões tiveram cunho político, interferindo de forma efetiva na 

formação da opinião pública, através das repercussões veiculadas nos meios de comunicação, 

tanto pela imprensa como pelas mídias televisiva e eletrônica, tendo como destaque as redes 

sociais e outros meios eletrônicos. 

Apesar desse fato ocorrer de forma desordenada e intensa sobre a sociedade, 

muitas críticas elaboradas no meio acadêmico e de cunho científico foram traçadas de forma a 

criar várias reflexões sobre o modelo de transferência de renda implantado através do Programa 

Bolsa Família.  
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A que a análise política das repercussões do fato, leva a uma investigação que 

necessita encontrar relações, complexidades e contradições no ambiente político, as reflexões 

propostas adiante apenas levam em consideração o ambiente acadêmico através de 

pesquisadores e seus trabalhos específicos, não negligenciando a análise política, mas não a 

utilizando como instrumento de análise dos programas. 

Dentre as análises elaboradas a respeito dos programas de transferência de renda 

no Brasil, de forma específica no Programa Bolsa Família, há resultados a respeito dos valores 

do benefício que mostram uma diversificação muito grande entre pobres e extremamente 

pobres, mas que apresentam insuficiência no trato com o fenômeno da pobreza que permitissem 

alterações significativas na condição de vida das populações atingidas (OZANIRA, 2015, p.46). 

As articulações entre a transferência monetária e sua adequação aos programas 

no campo do trabalho se mostraram insatisfatórias, limitando a autonomia das famílias, 

elemento constituinte do programa. As famílias foram estimuladas por iniciativas ligadas a 

artesanatos e desenvolvimento de habilidades manuais, sem considerar o tipo de demanda 

absorvido no mercado de trabalho. 

As críticas ao programa passam a criar uma visão de um assistencialismo com 

roupagem nova, reforçado pela ideia de um programa gerador de dependência e acomodação, 

reproduzindo a aversão pelo trabalho e acomodação, associando a imagem do beneficiário 

como um parasita social (COHN, 2012 p.13).  

O vínculo com a Presidência da República possibilitou maior agilidade ao 

programa, que conseguiu ampliar o benefício no período de 3 meses para três milhões de 

famílias, não impedindo a visão do governo na opinião pública sobre a situação como a 

aplicação de uma política social populista e com poder acima das instituições.  

O Banco Mundial, uma das fontes de recursos do programa, mantinha um 

modelo condicionado de transferência de renda para países em desenvolvimento cuja faixa de 
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renda per capita definida deveria ser rigorosamente cumprida. Entretanto, apesar do Banco 

Mundial estar acostumado a comandar as condicionalidades nos países em desenvolvimento, o 

governo brasileiro alterou a margem de tolerância no corte referente à sinalização da pobreza, 

adequando a implantação do programa sem modificação diante da transferência de renda 

(COHN, 2012 p.22). 

O resultado desse desacordo através das distintas posturas, foi radical, pois, o 

Banco Central através de seus técnicos, mantinha recomendações de caráter punitivo em relação 

ao descumprimento das condicionalidades. Mas o governo brasileiro sustentou a postura de que 

a prática das condicionalidades deveria atingir a população como forma de acompanhamento, 

disciplinando as políticas públicas. 

O procedimento dos gestores deveria ser de verificação da causa do não 

cumprimento das condicionalidades, e essas apenas funcionariam como ferramentas de 

monitoramento das políticas locais em relação aos beneficiários. 

 A discussão sobre a condução do programa e suas destinações de recursos 

ultrapassa o âmbito de sua origem, surgindo indagações sobre se havia necessidade ou não da 

comprovação sobre quais produtos deveriam ser comprados pelos beneficiários (COHN, 2012 

p. 23). 

Uma das formas de representação da população local para participação nas 

discussões sobre os resultados do programa aconteceu através de conselhos, que através do qual 

se pode identificar as distorções no cadastramento. Foi verificada uma participação muito 

restrita dos representantes da sociedade nesses conselhos, criando um entrave sobre as 

informações dos resultados do programa, que devido a sua amplitude cuja transversalidade 

atinge a esfera econômica com seus impactos, atingindo de forma mais específica o mundo do 

trabalho (COHN, 2012, p. 25). 
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Embora haja limitações criadas sobre a implantação do Bolsa Família os 

resultados mostraram que a razão entre a renda dos 20% mais ricos e os 20% mais pobres 

declinou em praticamente 20% nos últimos anos devido a diversos fatores, mas pelo menos 

metade dessa queda da pobreza foi devida aos programas de transferência de renda unificados 

no Programa Bolsa Família. 

A universalização do programa e focalização foram fundamentais para que esses 

resultados tivessem o impacto sobre a desigualdade, reduzindo inclusive a insuficiência de 

renda em 15% (MARCOVITCH, 2009, p. 146). 

Um dos fatores que criaram maior polêmica na opinião pública sobre os 

programas foi o receio de que estariam estimulando ao beneficiário a permanecer no estado de 

pobreza e perpetuar o benefício. Porém, a diminuição do valor da transferência, de forma 

específica no Bolsa Família vinculado ao aumento da renda contraria essa ideia, pois o efeito 

do aumento traria o mesmo efeito do imposto de renda para os mais ricos. 

Outro impacto percebido durante o programa mostra uma alteração no padrão 

de consumo dos beneficiários, ampliando sua escolha pelo lazer, além criar condições nas 

famílias mais pobres para que as pessoas possam trabalhar. Em outro nível de impacto, o 

governo tem a possibilidade de redirecionar os gastos públicos, aumentando a oferta de postos 

de trabalho. 

Sobre a aplicação das condicionalidades, o efeito sobre o aproveitamento das 

oportunidades, o objetivo da aplicação envolve a ação de oferecer condições para que o 

beneficiário possa aproveitar a oportunidade apresentada. 

A condicionalidade não possui dependência exclusiva com a oferta de serviços, 

mas com o acesso prioritário do beneficiário a esses serviços, cujo objetivo seria a redução de 

parte do custo para o mesmo. Nesse caso a condicionalidade funciona como estimulador do 
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processo de saída da pobreza, pois o não aproveitamento das oportunidades implica na perda 

do direito ao benefício. 

 O programa provocou turbulência nas economias locais de forma positiva, 

possibilitando maior giro, principalmente nos setores de varejo, envolvendo aumento do 

número de clientes, atingindo de forma similar os produtos quanto a sua variedade, e 

quantidade, implicando no surgimento de novos clientes para zona rural, aumentando o volume 

de vendas, principalmente na data do pagamento do benefício. 

Houve concomitante a esses fatos, o fenômeno da fidelização de novos clientes, 

o que levou a necessidade do aumento dos funcionários de estabelecimentos comerciais para 

atender a esta nova demanda. Os gêneros materiais mais solicitados foram: alimentos, vestuário 

infantil e material escolar. É compreensível que o material escolar esteja na lista juntamente 

com alimentos e vestuário, pois é  importante que a criança esteja preparada adequadamente 

para frequência escolar, uma das condicionalidades fundamentais para assegurar o direito ao 

benefício. 

De forma lógica, o efeito na economia local mostra seus resultados através do 

aumento do PIB municipal mais perceptível nos pequenos municípios aos quais o programa foi  

implantado, sendo de forma particular percebido nos municípios do Nordeste, além do efeito 

mencionado, um aumento das transferências intergovernamentais, compondo parte das receitas 

municipais (OZANIRA, 2015 p.107). 

A polêmica criada com esse fato envolvendo a opinião pública, sugere que os 

recursos governamentais estejam de certa forma sustentando alguns municípios brasileiros, que 

não possuem uma matriz de sustentabilidade própria, pois não houve como monitorar de forma 

eficiente os recursos destinados à transferência de renda no país. 

Outro fenômeno encontrado após a implantação do programa deve-se a alteração 

do ciclo migratório em direção aos grandes centros urbanos, pois a disseminação da insegurança 
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criada a partir de notícias sobre o mercado de trabalho nas grandes cidades modificou de forma 

significativa a decisão de mudança por parte das populações locais, seja pela divulgação da 

exigência de qualificação sobre o mercado de trabalho, como pela limitação criada por esse que 

deixa um legado de subemprego, trabalhos precários, instabilidade e baixa renda ( OZANIRA, 

2015 p. 109). 

Mesmo as condições de convívio social interferiram nas decisões dessa 

população potencialmente migratória, pois a percepção preconceituosa dos não beneficiários  

poderia levar ao desestímulo ao trabalho nas grandes cidades e a conformidade com o benefício, 

assim como a percepção das dificuldades da inserção ao trabalho formal. 

Os efeitos do programa também atingiram de forma eficiente a frequência das 

crianças na escola pública, pois a ideia difusora dessa prática mostrava que o não 

aproveitamento da oportunidade oferecida, causaria a perda do direito a transferência.  

4.9. Limites do Sistema de Proteção Social 

Embora haja avanços no campo da proteção social nos países economicamente 

ricos, e algumas iniciativas para o estabelecimento deste sistema em alguns países da América 

Latina, não houve consolidação deste, de forma ampla e coesa para que assegure o direito a 

todo cidadão brasileiro. 

O clientelismo instaurado durante décadas garantiu apenas ao cidadão, a tutela 

do Estado, e falta de autonomia do mesmo em relação à condição de protagonizar sua condição 

de vida (YASBEK, 2004). 

A universalidade, assim como a equidade discutidas na Constituição de 1988, 

parecem não fazer parte das ações de políticas públicas no Brasil, apesar estarem legalmente 

previstas no arcabouço jurídico-político, não há referências a um direito, mas um 

conservadorismo apoiado pelo apoio humanitário. 
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Segundo Sposati (2002), os direitos sociais praticados nos países latino 

americanos não possuem a lógica da universalidade, o clientelismo se mantém como a condição 

do pobre perante o Estado. 

O projeto de renda mínima de autoria do Senador Suplicy cria um grande avanço 

nas discussões sobre o papel das transferências de renda no país, sua implementação a partir do 

ano de 1995, abre espaço para as iniciativas governamentais com respaldo jurídico, porém 

logica aplicada, é baseada em uma complementação de renda, de indivíduos que recebessem 

remunerações abaixo de um determinado valor estabelecido. O programa foi implantado em 

algumas cidades brasileiras como Campinas, Ribeirão Preto e Distrito Federal, 

complementando 30% da renda mínima estabelecida no período (ZIMMERMAN, 2006). 

Apesar do avanço com respaldo na Constituição do país e a aprovação por 

unanimidade pelo Senado brasileiro, a universalidade do direito ainda estaria longe da discussão 

sobre a implantação de um programa social, que rompesse com o clientelismo culturalmente 

difundido nas décadas anteriores. 

Durante o Governo Fernando Henrique Cardoso, no ano 2000, os programas no 

formato de bolsa começaram a ser implementados de forma efetiva e em nível nacional, no 

decorrer da década, cada programa foi vinculado ao ministério responsável por sua natureza 

material, como foi o caso do Bolsa Escola, vinculado ao Ministério da Educação e do Auxilio 

Gás ligado ao Ministério de Minas e Energia (ZIMMERMANN, 2006). 

No ano de 2002, o Relatório publicado pela Secretaria de Comunicação Social, 

tinha relacionado 12 programas na denominação de Rede de Proteção Social com focalização 

na população pobre e “extremamente pobre”. O ponto em comum destes programas foi a 

transferência de renda, porém novamente há um distanciamento lógico da universalidade, pois 

a focalização era definida a através dos critérios do cumprimento de condicionalidades, definida 

a linha de pobreza pelo governo neste período, critério este definido sem à revelia das diversas 
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realidades, e contextos sociais, assim como diferentes realidades econômicas e políticas. O 

questionamento ocorre a partir de momento em que a renda monetária apenas apresenta acesso 

a bens e serviços essenciais considerando que as necessidades básicas entre a realidade urbana 

e rural, e a diversidade econômica e social fossem sempre as mesmas. 

O modelo de transferência de renda do Governo Lula, através do Programa 

Fome Zero, traz como inovação a integração entre as esferas de governo, o Estado e a sociedade 

civil, cujas condicionalidades se estenderam pelas áreas de saúde e educação. O efeito da 

transferência de renda através do Bolsa Família criou impactos que transcenderam a questão 

social, os efeitos econômicos do benefício, criaram uma dependência econômica para os 

munícipios, cujo efeito através do consumo volta aos cofres públicos através dos impostos 

embutidos nas mercadorias (FROTA e ZIMMERMANN, 2011). 

As limitações dos programas sociais tiveram como grande barreira, o 

clientelismo histórico engendrado nos mecanismos de intervenção estatal durante o século XX. 

A lógica universal do benefício encontra nessa circunstância um ponto de estrangulamento que 

impede os programas brasileiros de atingirem o mesmo nível de abrangência em relação aos 

programas europeus, de modo particular tendo como referência os países nórdicos e o programa 

alemão. 

Entretanto, não é possível ignorar a evolução desses programas no país, desde 

os anos 2000, e de forma especial no formato de Bolsa Família, quando a abrangência chegou 

a atingir uma parte da população em extrema pobreza. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As ações governamentais com objetivo de amenizar a desigualdade social, 

sempre encontraram interferências de cunho político, ideológico e na mídia. A formação da 

opinião pública através destes meios, criou argumentos que interferiram para que a legislação 

pudesse avançar no processo de erradicação da pobreza, e consequentemente a fortaleceram a 

perpetuação Intergeracional de uma estrutura social excludente. 

Embora houvesse iniciativas de interromper este processo através de diversas 

ações, cujo objetivo focalizava a proteção social em vários países da Europa, a lógica 

empregada pelos mesmos se destacou pelo caráter universal de seu pioneirismo. Os resultados 

destas iniciativas geraram modificações profundas na composição da estrutura social destes 

países, consolidando a eficácia da intervenção governamental na diminuição da desigualdade 

social. 

A contrapartida deste processo, reside no abandono do Estado como agente 

transformador da realidade social e a crença na autoregulação dos mercados, que teriam como 

consequência o desenvolvimento da economia, juntamente com a divisão de seus frutos por 

toda sociedade. Esta lógica se torna uma das maiores barreiras ao processo de transferência de 

renda, cuja forma de difusão está na intervenção do governo através de um plano para proteção 

social. 

No Brasil estas iniciativas encontraram circunstancias adversas, através da 

difusão das ideias neoliberais com a abertura comercial implantada nos anos 90. Porém em 

meio a esta conjuntura pouco favorável, as transferências de renda no formato de bolsa, foram 

implantadas no governo Fernando Henrique Cardoso e unificadas no Governo Lula. A 

problemática exposta mostra que as ideias neoliberais estruturaram a opinião pública sobre a 
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ameaça criada pelos programas de transferência de renda, perpetuação do efeito renda, 

conhecido sobre a alcunha de “efeito preguiça”. 

A consolidação e difusão destas ideias acirrou um processo de depreciação 

moral das transferências de renda, criando diversos questionamentos sobre a eficácia do 

Programa Bolsa Família como efetivamente transformador da realidade presente. 

Os diversos pesquisadores mencionados neste trabalho, usaram diferentes 

métodos empíricos para investigação sobre a relação do Programa Bolsa Família e o efeito de 

sua implantação no mercado de trabalho. Apesar da realidade contextual e regional apresentar 

conjunturas diversas, há vários pontos em comum, porém não há como parear a propensão de 

risco do beneficiário para alcançar o aumento de sua participação no mercado de trabalho. 

Entretanto não há comprovação empírica pelas pesquisas executadas, de que haja uma relação 

direta entre a diminuição da participação das famílias no mercado de trabalho e o Programa 

Bolsa Família, gerando o “efeito preguiça”. 

A diminuição da participação no mercado de trabalho, foi compensada pelo 

chamado efeito substituição, em que a mão de obra infantil é gradativamente realocada para 

escola. Alguns resultados mostram efeitos particulares que poderiam ser convencionados como 

indesejáveis, mas não podem ser generalizados e poderiam ser resolvidos com uma simples 

ação monitorada. 

Sobre a questão dos efeitos desejáveis do Programa Bolsa Família, além do 

beneficiário é possível perceber a visível interferência de sua implantação na dinâmica 

econômica de cada município. Cujo efeito se mostra de forma mais proeminente, sobre os 

municípios mais pobres. 

O benefício no formato de Bolsa apresenta limitações de sua lógica, pois se 

comparado com a lógica da constituição de um direito, apresenta sérios problemas estruturais. 
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A transferência de renda no formato de Bolsa, não garante a perenidade contida no benefício 

forjado pela universalidade. 

A consequência pode ser percebida pela rotatividade, que pode dissimular 

situações além dos números, pois o caráter periódico deste tipo de transferência, juntamente 

com a focalização, pode distorcer o acesso a direitos universais. 

Entretanto o Programa Bolsa Família trouxe uma série de avanços no campo da 

ação social, apesar das adversidades criadas pelo clientelismo histórico de décadas e a 

convivência com a lógica neoliberal. As políticas de transferência de renda cumprem um papel 

importante no resgate do direito universal.  

Seria pertinente uma investigação sobre a percepção do beneficiário sobre a 

consciência do direito através do benefício recebido, seus desdobramentos e o acesso a 

universalidade da cidadania.  
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