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RESUMO: Este trabalho tem por objetivo analisar o Programa 
Cartão Família Carioca a partir da hipótese de que este se 
constitui em uma das formas contemporâneas da 
assistencialização das políticas sociais no Brasil. O CFC almeja 
ampliar o Programa Bolsa Família, reduzir os níveis de 
indigência e pobreza através do incentivo financeiro para as 
famílias de alunos matriculados em escolas públicas. 
Pesquisas bibliográficas e hemerográficas permitiram as 
seguintes conclusões: o programa culpabiliza os sujeitos, 
promove a benesse em detrimento do direito, promovendo a 
falta de articulação com as políticas da Seguridade Social e 
instituindo a centralidade da política de Assistência Social. 
Palavras-chave: Cartão Família Carioca, Transferência de 
renda, Programa Bolsa Família. 
 
ABSTRACT: This article propose the analysis of the Cartao 
Familia Carioca program given the hypothesis that program is 
one of the contemporary ways of assisting social policies in 
Brazil. CFC intends to amplify the Bolsa Familia Program and 
reduce the indigence and poverty level by giving monetary 
incentive to the families of students registered in public schools. 
Bibliographic and hemerographics researches allowed us the 
following conclusion: the program blames the people and 
promotes bounty in detriment to rights. That results on the lack 
of articulation on the matter of social security policies and 
institutes the centralization of social assistance policies. 
Key words: Cartão Família Carioca, Transfers and Bolsa 
Familia Program 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O final do século XX, no Brasil, se revela para os assistentes sociais como um 

período de enfrentamento de dificuldades, na restrição de financiamento público para 

execução de políticas sociais, na deterioração das condições de trabalho e no 

empobrecimento da população usuária. As causas de tais dificuldades, constatadas no 

cotidiano do fazer profissional são atribuídas à hegemonia do neoliberalismo. Entretanto, 

uma análise dos determinantes desse fenômeno diz respeito à crise do padrão de 

acumulação fordista/taylorista de meados dos anos 70, e as respostas que o capital vem 

empreendendo para assegurar as condições necessárias à sua manutenção e expansão. 

Face ao esgotamento deste padrão de acumulação, o capital implementa uma 

reestruturação produtiva (ou acumulação flexível)3, objetivando flexibilizar o mercado de 

trabalho, desregulamentar direitos trabalhistas e redividir mercados consumidores.  

Para a burguesia, a reestruturação flexível passa pela defesa dos princípios 

neoliberais de autonomia do mercado, da regulação estatal mínima, da liberdade política 

reduzida a mercantil. O neoliberalismo visa alterar as relações do Estado com as classes 

sociais e constituir um Estado “mínimo para classe trabalhadora e máximo para o capital” 

(NETTO, 1993). 

Desvela-se a intensificação da “questão social”, expressa no agravamento da 

miséria, no crescimento do desemprego e na deterioração da qualidade de vida dos 

trabalhadores. Não se pode desconhecer que, hoje, a “questão social” é mais grave, pois 

está dinamizada por determinantes de acumulação de capital, o que traz como 

consequência novas formas de enfrentamento pelo Estado de problemas velhos e novos. 

 

2 POLÍTICAS SOCIAIS NO BRASIL NEOLIBERAL: a assistencialização dos direitos 

 

As políticas sociais têm a sua gênese no final do século XIX, a partir da emersão 

da "questão social", espraiando-se internacionalmente no século XX como o resultado da 

transição do capitalismo concorrencial para o monopolista (BEHRING & BOSCHETTI, 

2006). O Estado foi chamado a intervir na economia e um pacto social foi estabelecido com 

a classe trabalhadora. 

                                                 
3
 A este respeito, ver HARVEY (1993), MOTA (2005), NETTO (1996), BEHRING (1998) e IAMAMOTO (1998). 
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Até 1980, na maior parte dos países latino-americanos, foi o Estado, através de 

políticas sociais, quem assumiu a atenção das sequelas da “questão social”. Em uma 

ofensiva aos princípios do Estado Social, que os neoliberais promoveram, a partir da década 

de 1970, foi reduzida qualquer intervenção estatal no interior do mercado e em intervenções 

portadoras de mecanismos democráticos que pudessem controlar o movimento do capital. 

Uma das transformações foi a redução da ação reguladora do Estado, pois, no centro da 

proposta neoliberal se encontra a ideia de que é necessário limitar a intervenção do Estado 

(e, consequentemente, suas políticas sociais). A década de 1980 marca um giro em nível 

mundial, enquadrado pelo avanço da ofensiva neoliberal, que possui duas características: o 

desmonte da responsabilidade pública em relação às problemáticas sociais e a proposta de 

Estado Mínimo. Há uma expansão mundial da "desproteção social".  

Por um lado, tem-se, a redução e focalização da ação estatal para aqueles 

casos mais imediatos e, por outro, a privatização e a transformação em mercadoria dos 

serviços sociais a serem adquiridos no mercado pelo “cidadão consumidor” (MOTA, 2005). 

As experiências de condução política neoconservadoras retiram da esfera de ação do 

Estado, funções de proteção social consideradas “ineficientes” do ponto de vista lucrativo, 

buscando outros “responsáveis” para sua produção e administração.  

A Constituição do Brasil de 1988, fruto de um novo “pacto social” que incluiu o 

processo de esgotamento do regime militar até a “redemocratização” do país, apresenta 

uma ampliação no campo dos direitos sociais. A instituição da Seguridade Social – Saúde, 

Previdência e Assistência Social – representa esta conjugação de forças, consubstanciando 

a proteção social4 como uma política pública estatal.  

Se a Assistência Social era, antes da Constituição, exemplo de um dos traços 

marcantes da formação sócio-histórica do Brasil, subordinada aos interesses clientelistas 

dos governantes e, por isso, caracterizada pela sua assistematicidade e descontinuidade 

(BOSCHETTI, 2001) – marca inapagável dos contrastes entre riqueza e miséria no país –; 

agora ela é admitida como dever do Estado e direito de cidadania. Esta viragem é 

fundamental, pois, a Assistência Social, “para se confirmar como política pública obriga-se a 

ter como parâmetro não os necessitados, mas as necessidades sociais em sentido 

ilimitado. Isso indica que deve buscar garantir um padrão mínimo de vida a todo o cidadão, 

sem a instância da contributividade”. (UFRJ/ESS, 2000, p. 4 – grifos nossos). 

                                                 
4
 Ou seja: o Estado deve atuar preventiva e protetivamente em todas as áreas de suas Políticas Sociais. 
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“Cabe à Assistência Social ações de prevenção e provimento de um conjunto de 

garantias ou seguranças que cubram, reduzam ou previnam exclusões, riscos e 

vulnerabilidades sociais” (SPOSATI apud YAZBEK, 2004, p. 14). Desta forma, é perceptível 

que a Assistência Social abarca um vasto leque de áreas, gêneros, faixas etária, etnias e 

necessidades e por isso deve ser vista em sua relação com as demais Políticas Sociais. 

A chegada do neoliberalismo no Brasil, pouco após a aprovação desta carta, 

implicou em um retrocesso nestas concepções. No governo de Fernando Henrique Cardoso 

(1995-1998/1999-2002) a dinâmica face a Assistência Social foi diferenciada. A necessidade 

de se combater a pobreza extrema no país se tornou central, a ponto de no segundo 

mandato ocorrer uma explosão de programas sociais públicos direcionados aos pobres. O 

Programa Comunidade Solidária é fundamental para a articulação da Assistência Social 

com entidades do Terceiro Setor e com a filantropia empresarial. As ações sociais, desta 

forma, passam a assumir um caráter emergencial, fragmentado, pontual e localizado, cujo 

objetivo maior é “tapar o sol com a peneira”, posto que não atuam na raiz “questão social”. 

Essas ações, além de esvaziarem os princípios da CF 88 e da LOAS 8742/93, 

retomam a seletividade dos programas, desqualificam as legislações existentes e retiram da 

população a possibilidade do direito, uma vez que os benefícios são oferecidos como 

concessões. Isto significa que podem ser extintos ou redistribuídos a qualquer momento. 

A eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, candidato da esquerda, em 2002, não 

impediu um aprofundamento das medidas de caráter neoliberal – notadamente no que diz 

respeito à continuidade de uma política macroeconômica absolutamente favorável ao capital 

financeiro. A preocupação com a pobreza permaneceu, e o carro-chefe foi o Programa 

Fome Zero, subordinado ao Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à 

Fome (extinto em 2004 e substituído pelo Ministério de Desenvolvimento Social e combate à 

fome, o MDS). As políticas sociais públicas tornam-se cada vez mais focalizadas e pontuais, 

paramentadas mercadológica e empresarialmente por critérios de racionalização, custo-

benefício e produtividade, isso quando não são privatizadas, ou entregues a organizações 

da “sociedade civil” para as quais o Estado desvia recursos sem controle. Esse 

assistencialismo não somente retira a responsabilidade do Estado, no que diz respeito ao 

financiamento e à gestão das políticas sociais públicas, como também joga essa 

responsabilização sobre as famílias e comunidades (LEITE, 2010). 

Dentre as ações do MDS estão a implementação, em 2003, do Programa Bolsa 

Família (PBF), um programa de transferência de renda originado do Programa Cartão 
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Alimentação. O Programa Bolsa Família tem importância para a Assistência Social no país, 

dado que dentre seus objetivos estava a centralização dos programas de transferência de 

renda existentes no país, obtendo a redução significativa dos gastos administrativos. 

Em 2004 é promulgada a Política Nacional de Assistência Social (PNAS), com o 

objetivo de transmitir diretrizes, considerando a matricialidade sócio-familiar, logo, buscando 

a centralidade na família para reforçar os laços dos indivíduos em situação de 

vulnerabilidade5 social. Busca-se repassar a responsabilidade às famílias dos indivíduos que 

se “desgarraram” da comunidade. Para operacionalizar a PNAS, o Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS) é implementado. Tem como objetivos transmitir normas e 

diretrizes para uma atuação efetiva sobre os serviços sócioassistenciais. Determina 

recursos materiais e humanos (NOB/SUAS e NOB/RH) a serem utilizados na 

implementação dos programas e transmite diretrizes e princípios aos profissionais que 

atuam nessa área. O SUAS possibilita uma porta única de entrada para atendimento aos 

cidadãos, facilitando o acesso aos serviços oferecidos pelo Estado.  

O SUAS se materializa através dos Centros de Assistência Social (CAS) que 

coordenam e operacionalizam as ações referentes à assistência social. As ações das CAS 

são delegadas para os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), e os Centros 

de Referência Especializados em Assistência Social (CREAS), de baixa e alta complexidade 

respectivamente. Nos CRAS, os usuários realizam o cadastro (CADÚNICO) para ter acesso 

aos programas. Nos CREAS são operacionalizadas ações complexas, como o trabalho com 

a população em situação de rua. Os serviços são oferecidos conforme o grau de 

vulnerabilidade dos cidadãos, mensurado através do risco social6, método que naturaliza a 

situação dos indivíduos e culpabiliza o indivíduo por sua situação. 

O PBF permitiu desdobramentos na Política de Assistência Social no âmbito dos 

estados e municípios, admitindo a ampliação generalizada dos programas de transferência 

de renda direta. É este movimento no município do Rio de Janeiro que vamos analisar. 

 

 

 

                                                 
5
 A vulnerabilidade diz respeito às condições de moradia que o indivíduo vivencia, seja uma localização 

permeada por violência, quer esteja sob risco de desmoronamento ou das chuvas como no Rio de Janeiro, uma 
situação que pode ou não acirrar o processo de não integração social, como acesso ao mercado de trabalho. 
6
 O risco social é entendido como risco de sobrevivência que o cidadão está sofrendo. 
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3 PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO 

 

Os programas de transferência de renda são caracterizados por uma 

transferência direta de dinheiro a segmentos da população; os mais pobres dentre os 

pobres. Este método se consolidou com o PBF do governo Lula. 

Segundo Mota (2010), a assistência social ao trabalhador se apresenta numa 

sociedade como um mecanismo de reprodução da força de trabalho, logo, se apresenta 

como um mecanismo de defesa do próprio capital, que antecipadamente concede benefícios 

para uma determinada parte da população. Os programas de transferência de renda 

almejam a reprodução da força de trabalho informal, precária, flutuante; aquecem a 

economia local, devido ao aumento do poder de consumo da população; beneficiam o setor 

bancário, que “gentilmente” vem liberando linha de crédito para os beneficiados e mantém o 

consenso evitando conflitos.  

A Lei 5246/11 regulamenta o Cartão Família Carioca (CFC) no município do Rio 

de Janeiro, mas o programa teve seu início ainda no ano de 2010. Os objetivos deste 

programa são a ampliação do PBF em nível municipal e a melhora da qualidade de vida das 

famílias em situação de pobreza atrelada à política educacional do município. O CFC 

selecionou aleatoriamente 90 mil famílias com renda mensal per capita de até R$ 108,00. 

Beneficiadas são, portanto, as famílias que possuem crianças e adolescentes de até 17 

anos em situação de pobreza matriculados nas escolas públicas. Para estas famílias é 

destinada uma “bolsa” mensal entre R$ 20,00 e 417,00, com adicionais de R$ 50,00 caso o 

aluno supere as estimativas do CFC. O benefício deverá ser depositado na conta de uma 

responsável do sexo feminino integrante da família e no banco da Caixa Econômica Federal. 

O CFC envolve as Secretarias Municipais de Assistência Social (SMAS) e de 

Educação (SME), com objetivos policialescos face aos usuários, retomando as ações 

moralizadoras por parte dos governos frente à pobreza. O município utilizou o CADÚNICO 

do MDS e, através dele, a SMAS pode ter acesso aos usuários que haviam se cadastrado 

nos CRAS para serem beneficiários do PBF. Atualmente a prefeitura do Rio de Janeiro 

implementou visitas domiciliares com o CFC em Casa, para monitorar as famílias. 

Dentre os pré-requisitos do CFC estão os do PBF, acrescidos da presença dos 

alunos nas aulas e dos pais na vida escolar dos filhos. Estes critérios são atestados pela 

presença dos pais nas reuniões promovidas pela SME bimestralmente e dos filhos nas aulas 

(por meio das pautas escolares). 
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O CFC retoma os princípios de programas sócioassistenciais do país, 

acreditando que as expressões da “questão social” podem ser erradicadas através da 

transferência de renda direta; retomando a visão economicista, principalmente se 

consideramos a falta de articulação do CFC com outras políticas sociais. 

A desresponsabilização da “questão social”, evidente no CFC, é uma estratégia 

do neoliberalismo, buscando desonerar o Estado frente aos serviços sócioassistenciais. 

Para que este processo aconteça, o Estado promove a centralidade na transferência de 

renda com condicionalidades a serem seguidas pelos usuários, processos estes que Yazbek 

(1996) afirma, levaram a uma focalização e a um alto grau de seletividade, pois este Estado 

concebe a ajuda aos mais necessitados, mas não aceita que este processo é um direito. 

Em 2011, 36 mil famílias foram incluídas, mas o que salta aos olhos é que, 

malgrado a “bolsa”, a população assistida permanece em situação de acirramento da 

pobreza. Estas ações permitem a conformação da assistencialização das políticas sociais, 

propugnando que a Assistência Social acaba com a desigualdade, como afirma Motta 

(2010). A filantropia e o discurso humanitário são retomados, atrelados a um investimento 

maciço dos governos.  

O programa apresentou resultados no primeiro ano de funcionamento. Houve um 

aumento da participação dos pais na vida escolar dos filhos e da frequência escolar dos 

alunos. No entanto, no primeiro bimestre de 2011, 40% das crianças não atingiram a 

frequência escolar exigida, e 40% dos responsáveis não compareceram às reuniões. No 

segundo bimestre, 43% das crianças e 45% dos responsáveis não cumpriram os critérios; e 

por esse motivo 10 mil famílias tiveram o benefício bloqueado. Este programa retoma a 

prática exclusão/inclusão na qual, somente os mais pobres dentre os pobres serão 

contemplados, além disso continua a atuar somente sobre o imediato. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

A CF 88, como marco jurídico legal, permitiu a reconfiguração da atuação do 

Estado sobre as políticas sociais no Brasil. A Assistência Social é instituída como direito do 

cidadão, dever do Estado e integrante da Seguridade Social. O PBF no governo Lula 

centralizou as ações dos programas socioassistenciais do país, mas não permitiu a 

superação das ações conformadas no passado. A implementação do SUAS e do 

CADÚNICO demonstra que o Estado permanece monitorando – e pior, tutelando – a 
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população usuária dos seus serviços para dar curso as suas estratégias frente à população 

pauperizada. 

O clientelismo, o casuísmo, a focalização e o emergencial permanecem frente às 

mudanças e descumprem as legislações existentes, no intuito de alcançar a coesão e o 

consenso em face da pobreza. Isto significa que o Estado utiliza o discurso de combate à 

pobreza para obter a adesão e o consenso da população e demonstrar a face “humanitária” 

do capitalismo, mas não acaba com a desigualdade existente, pois atua paliativamente 

sobre a pobreza absoluta, e não sobre a raiz da “questão social”. 

A centralidade no indivíduo leva a sua culpabilização e moralização, devido à 

concessão de benefícios/prêmios para aqueles que cumprirem de forma correta os 

“critérios”. Esta atuação desvela, por outro lado, um processo de desresponsabilização do 

Estado face às expressões da “questão social”, tendo em vista a abertura de processos 

seletivos direcionados a ONG e organizações sem fins lucrativos para o co-gerenciamento 

de vários programas sócioassistenciais da Prefeitura, confirmando a relação estreita entre o 

Estado e as instituições privadas. Esses processos seletivos não garantem serviços de 

qualidade e compromisso com os sujeitos, pois não se pautam na LOAS, mas no discurso 

do voluntariado e da filantropia. 

A lógica de assistencialização se coloca no município do Rio de Janeiro, a 

exemplo do que ocorre com a maioria das políticas sociais no país. A política de Assistência 

Social é estrategicamente posicionada como único e indispensável mecanismo de combate 

à pobreza sob a ótica dos governantes. Desvela-se a desarticulação e a focalização das 

políticas públicas, tendo em vista a concentração e execução dos serviços das demais 

políticas sociais nos CRAS e CREAS, estruturando uma Seguridade Social ineficiente.  

Os usuários se tornam apenas objetos a serem vigiados e monitorados, com o 

claro objetivo de afunilar cada vez mais os beneficiários a terem acesso ao CFC. Permite-se 

a retomada de ações policialescas, na medida em que programas como o CFC 

regulamentam visitas domiciliares a serem realizadas por profissionais como o assistente 

social, como critérios de acesso ao benefício.  

Mistifica-se, assim, o direito de cidadania. Com isto, a população perde de vista 

que os serviços são ofertados como favor, ajuda, filantropia e atuam apenas como 

mecanismo favorável ao capital, na medida em que somente amenizam a pobreza, não 

atuando na desigualdade social. 
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