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A POLÍTICA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA BRASILEIRA:  a devida proteção social a 

“quem dela precisa”? 

 

Vanessa Rodrigues Moreira1 
 
 

RESUMO 
 
Os programas de transferência de renda implementados em 
diversos estados e municípios brasileiros constituem o que já se 
pode considerar como a principal estratégia no eixo da política de 
Assistência Social do Sistema Brasileiro de Proteção Social nos 
tempos atuais. Pautados em critérios de seleção dos mais pobres 
entre os pobres e de cumprimento de condicionalidades, colocam 
em debate o princípio constitucional da universalidade ao mesmo 
tempo em que se configuram enquanto uma tendência da política 
social brasileira no século XXI. 
 
Palavras-chave: Transferência de renda. Proteção Social. 
Universalidade. 
 
ABSTRACT 
 
The cash transfer programmes implemented in various states and 
municipalities are what this should be considered as the main 
strategy of the Social Policy of the Brazilian Social Protection in 
modern times. Guided by selection criteria for the poorest of the 
poor and to comply with conditionalities, call into question the 
constitutional principle of universality at the same time that it 
configured as a tendency of brazilian social policy in the twenty-first 
century. 
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I – INTRODUÇÃO 

 

O esboço de uma política de proteção social no Brasil tem seu marco inicial no 

período contido entre 1930 e 1945 em um período marcado por grandes transformações sociais 

e econômicas em que o Estado passa a assumir de forma mais marcante seu papel de 

promotor do bem-estar social ao mesmo tempo em que atua fortemente no desenvolvimento 

econômico no país.  Com a expansão e consolidação nas décadas de 1970 e de 1980, esse 

modelo de proteção social é regido pela lógica autoritária da ditadura militar, período no qual os 

programas e serviços sociais são utilizados como instrumentos de compensação à repressão 

fortemente direcionada à sociedade. 

A partir da metade da década de 1970, ocorre um movimento de rearticulação da 

sociedade civil culminando na formação de novos movimentos sociais. Esses movimentos 

tinham como motivação, a criação de novas demandas sociais voltadas para o resgate da 

dívida social acumulada durante o período militar no país, tendo como norte a ampliação dos 

direitos sociais e da concepção de cidadania. 

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu o conceito de Seguridade Social 

incorporando a Assistência Social, a Previdência Social e a Saúde, enquanto políticas públicas 

no tripé da Seguridade Social brasileira. Contudo, esse movimento na busca pela ampliação 

dos direitos sociais amparados no conceito de universalização, que serviu de base inclusive 

para a própria Constituição passou a ser intensamente combatido e interrompido durante a 

década de 1990, quando o Estado brasileiro passou a adotar, tardiamente em relação aos 

países desenvolvidos, sob a orientação dos ditames neoliberais, o projeto de desenvolvimento 

econômico buscando inserir o país no circuito da economia globalizada.  

Quando parecia que o Estado caminhava para a possibilidade de universalização de 

direitos sociais básicos, a partir dos anos 1990, com a crise fiscal do Estado e a opção do 

Governo pelo projeto neoliberal no plano da intervenção estatal, foram impostas limitações para 

os programas sociais, seguidas pelo desmonte das conquistas no campo dos direitos sociais. O 

movimento rumo à universalização dos direitos sociais cedeu lugar ao movimento de 

focalização e seletividade direcionado aos segmentos mais pobres da população no país. Daí 

justifica-se a centralidade dos programas e ações focalizadas e com traços meramente 

compensatórios no cenário do século XXI. 
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II – DESENVOLVIMENTO 

 

A Política de transferência de renda brasileira – a devida proteção social a “quem dela 

precisa”? 

  

A política de proteção social é um mecanismo institucionalizado na sociedade 

capitalista e deve ser garantida pelo Estado na concepção social democrata em oposição ao 

pensamento liberal, revelando-se como forma de enfrentamento da questão social2 e fruto das 

lutas da classe trabalhadora desde o século XIX, na Europa em especial, quando esta se 

organiza para reivindicar direitos. 

Uma característica comum das políticas de proteção social, nos países centrais ou 

periféricos no modo de produção capitalista é que eles implicam em geral numa transferência 

de recursos através do Estado, podendo ocorrer de várias formas, sob a forma de trabalho, sob 

a forma de bens e serviços ou sob a forma de dinheiro.  

Na sociedade capitalista, predominantemente, após o esgotamento do Estado de 

Bem-Estar Social com ampla política protecionista em âmbito social, o Estado participava como 

provedor, gestor e executor da transferência de recursos assumindo em grande parte os gastos 

sociais. Por outro lado, tivemos nos anos de 1970 na Europa com a crise do capital, como 

contraponto o predomínio do pensamento neoliberal como saída para tal crise.  

Nesse contexto, o Estado muda seu papel de agente protetor e passa cada vez 

mais a restringir sua ação. Passa então a concentrar sua responsabilidade restringindo-se aos 

papéis de financiador e regulador inclusive das políticas públicas, transferindo parte delas para 

a chamada sociedade civil, incluindo aí o setor privado na prestação de serviços sociais. 

A atual política de proteção social revela-se como forma de criar respostas às 

necessidades apresentadas e vivenciadas pela população nas diferentes sociedades ao longo 

                                                           
2
 Segundo Teixeira (2010) fundada em estudos marxistas tais como os de IAMAMOTO (2001) e NETTO 

(2001), a questão social e suas expressões estão baseadas na exploração do trabalho, em que uma 
minoria se apropria da riqueza socialmente produzida, acumulando da mais-valia, formando uma massa 
de desempregados, em situação de empobrecimento – um exército industrial de reserva. Essa dinâmica 
é funcional à acumulação do capital e engendra dessa forma, relações sociais que são de exploração e 
expropriação, reveladora de interesses antagônicos, pois ao dividir a sociedade em classes sociais, o 
capitalismo efetiva a luta entre as mesmas. Dessa forma, circunscreve-se no campo de disputas, pois diz 
respeito à desigualdade econômica, política e social entre as classes na sociedade capitalista, 
envolvendo a luta pela distribuição e uso de bens e serviços socialmente construídos como direitos.  
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do tempo. E assim se manifestam como formas históricas algumas vezes de consenso político 

e criação de pactos (na Era do Estado de Bem-Estar Social na Europa, por exemplo) e em 

outras, com maiores manifestações de divergências de interesses que são antagônicos entre as 

classes sociais em luta, o que exige um Estado forte que desempenhe seu papel de mediador e 

apresente propostas e soluções que abriguem parte dos diferentes interesses na busca de 

respostas concretas para as reivindicações colocadas.  

As políticas públicas de proteção social do mundo capitalista assumem formas 

diferenciadas no modo como o Estado em seu território promove-as. Nos países de capitalismo 

avançado (até próximo dos anos de 1970), estas políticas compreenderam o que costuma se 

nomear como Estado do Bem-Estar Social ou Estado Providência. Já nos países periféricos 

então introduzidos no capitalismo tardio, as políticas públicas de Seguridade Social constituíram 

o que denominamos de Estado assistencial, como é o caso do Brasil (SPOSATI, 2008).  

A formação de um sistema de proteção social no Brasil tem seu marco inicial no 

período contido entre 1930 e 1945. Esse período foi marcado por grandes transformações 

sociais e econômicas, tratava-se da passagem do modelo de desenvolvimento agroexportador 

para o modelo urbano-industrial. Contexto onde o Estado passa a assumir mais fortemente seu 

papel de promotor do bem-estar social apesar de sua posição de sujeito maior na produção do 

desenvolvimento econômico no país.  

Nesse período, o padrão de cidadania era baseado no mercado de trabalho, 

rigidamente controlado pelo Estado. A cidadania estava atrelada à carteira assinada e à filiação 

a um sindicato, ou seja, criou-se uma Cidadania Regulada (SANTOS, 1987), ficando restrita à 

área urbana, onde estavam os empregos formais, com a cidadania marcada pela fragilidade da 

disputa de interesses competitivos.  

Essa proteção social se consolidou e se expandiu nas décadas de 1970 e de 1980 

orientado pela lógica autoritária da ditadura militar fazendo com que os programas e serviços 

sociais servissem como instrumentos de compensação à repressão fortemente direcionada aos 

movimentos sociais e aos sindicatos (SILVA, YAZBEK e GIOVANNI, 2008). 

Contudo, apesar do forte controle exercido pelo Estado brasileiro, através dos 

programas sociais houve uma rearticulação da sociedade civil, principalmente a partir da 

segunda metade da década de 1970, eclodindo na formação dos “novos movimentos sociais” e 

na consolidação de uma nova forma de sindicalismo, chamada de “sindicalismo autêntico”, com 

a organização de novos partidos políticos e uma árdua participação da Igreja (SILVA, YAZBEK 

e GIOVANNI, 2008). 
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Esse movimento tinha como motivação, a criação de novas demandas sociais 

voltadas para o resgate da dívida social acumulada durante o período militar no país, tendo 

como norte a ampliação dos direitos sociais e da concepção de cidadania. Essa dinâmica foi 

assimilada pela Constituição Federal de 1988, que estabeleceu o conceito de Seguridade 

Social incorporando a Assistência Social, a Previdência Social e a Saúde, enquanto políticas 

públicas no que conhecemos como o tripé da Seguridade Social brasileira. 

Entretanto, todo esse movimento na busca pela ampliação dos direitos sociais 

amparados no conceito de universalização, que serviu de base inclusive para a própria 

Constituição de 1988 passou a ser intensamente combatido e interrompido durante a década de 

1990, quando o Estado brasileiro passou a adotar, tardiamente em relação aos países 

desenvolvidos, sob a orientação dos ditames neoliberais, o projeto de desenvolvimento 

econômico buscando inserir o país no circuito da economia globalizada (SILVA, YAZBEK e 

GIOVANNI, 2008). 

Ao investir no ajuste econômico, orientado pelas recomendações dos organismos 

internacionais, especialmente o Banco Mundial, que previa a reforma dos programas sociais na 

América Latina, teve como consequências a estagnação do crescimento econômico e a 

precarização das formas de trabalho, o aumento do desemprego e a ampliação dos níveis de 

pobreza no país (SILVA, YAZBEK e GIOVANNI, 2008). 

Dessa forma, a chamada “reforma” do Estado brasileiro passou a adotar profundas 

transformações em seu contorno e na sua forma, atuando sob a lógica de ajustar a economia 

nacional aos moldes da economia internacional. Tratava-se de reformas orientadas para o 

mercado no qual a crise econômica e social experimentada no país desde o início dos anos 

1980 era atribuída aos problemas no âmbito do Estado. As reformas tinham ênfase nas 

privatizações e na Previdência Social, ignorando as conquistas de 1988.  

É importante destacar que as autoras citadas acima, trabalham com a categoria de 

contrarreforma3, a partir de uma visão crítica ao quadro apresentado pelo neoliberalismo a partir 

da década de 90 no Brasil, constituindo-se esse fenômeno em seu entendimento, como em um 

verdadeiro obstáculo ao processo de reforma no país indicado pelos avanços da Constituição 

Federal de 19884.  

                                                           
3
 Processo que se coloca como obstáculo a realização das conquistas de 1988, inviabilizando a 

realização de reformas efetivas, caracteriza-se como um movimento de estagnação, reação burguesa e 
neoliberalismo. Tal processo é amplamente tratado em Behring (2003). 
4
Observamos que percebemos as diferenças conceituais trabalhadas por outros autores, também 

referências para o Serviço Social brasileiro, pelo estudo sobre a assistência social como Silva, Yazbek e 
Giovanni (2008), sobre os quais nos debruçamos em nosso estudo, que partem da concepção de reforma 
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Os anos 1990 apresentaram uma política de proteção social marcada por traços da 

reforma dos programas sociais baseada em ações fragmentadas, descontínuas e 

compensatórias como apontam Behring e Boschetti (2008) que pouco contribuiu para amenizar 

as condições de empobrecimento da classe trabalhadora brasileira acirrando as expressões da 

questão social. A partir de tal observação é importante ressaltar que  

 

 

[...] mesmo durante a vigência do padrão intervencionista do Estado brasileiro, não 
chegamos a construir um Estado de Bem-Estar Social, pautado pela cidadania. O mais 
grave é que, mesmo com a redemocratização da sociedade, a possibilidade de 
constituição de um Estado de Bem-Estar Social, orientado pela cidadania, é colocada na 
contramão da história, com o estabelecimento da hegemonia do projeto neoliberal. 
Chega-se, portanto, ao início do século XXI, com um Sistema de Proteção Social 
marcado pelos traços da reforma dos programas sociais, sob a orientação de 
organismos internacionais como o Banco Mundial e o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento, expresso pela descentralização, privatização e focalização dos 
programas sociais (SILVA, YAZBEK e GIOVANNI, 2008, p.20).  
 

Nesse contexto, os programas sociais sofrem a orientação de políticas 

compensatórias que excluem grande parte dos trabalhadores distanciando-se cada vez mais do 

princípio da universalidade muito defendido pelos movimentos sociais organizados, na década 

de 1980 no Brasil.  

Esse quadro agrava a questão social no país e contraditoriamente as políticas 

sociais sofrem uma retração maior pela adoção da política neoliberal dos anos 90, a partir do 

Governo de Collor de Mello (1990-1992), dando forma a um modelo de proteção social 

compensatório e residual, marcado pela agenda de contrarreforma dos programas sociais na 

América Latina, sob a direção dos organismos internacionais para a consolidação do ajuste 

econômico. 

 

[...] Dada a prioridade atribuída ao ajuste econômico, as políticas sociais são 
consideradas variável dependente do crescimento econômico, com recomendação de 
cortes nos gastos sociais, ocorrendo consequente desativação e redução de programas 
sociais, o que representa total abandono do movimento em direção à universalização e 
ampliação dos direitos sociais, que marcaram as lutas políticas dos anos 1980. Esse 
ideário preconiza que a intervenção do Estado, no campo social, seja restrita a ações 
focalizadas na extrema pobreza, buscando a complementação da filantropia privada e 
das comunidades (SILVA, YAZBEK e GIOVANNI, 2008, p.31).  
 

                                                                                                                                                                                            
do Estado. Opção feita por nós por considerarmos revelador do pensamento plural que envolve nossa 
categoria profissional. Recorremosàs ambas vertentes por reconhecermos a grande contribuição para o 
conhecimento da temática que elas nos oferecem. 
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O debate sobre os programas de transferência de renda na cena internacional a 

partir dos anos 1980 e no plano nacional, a partir da década de 90, situa-se no âmbito das 

grandes transformações econômicas, sociais e no mundo do trabalho na contemporaneidade, 

fundados no ideário neoliberal. 

Os programas de transferência de renda tinham ocupado até o início dos anos 

1990, um lugar marginal no debate brasileiro sobre as questões sociais e inauguram uma 

discussão, aprofundada durante a década de 1990, passando a compor, já no início do século 

XXI, a principal estratégia no eixo da política de Assistência Social da atualidade.  

Os anos 1990 demonstraram no plano da intervenção social do Estado, um 

direcionamento a posturas restritivas, com a adoção de critérios baseados em corte de renda 

para a fixação da linha da pobreza, permitindo o acesso da população a programas como os de 

transferência de renda, em grande expansão, a partir de 2001 no país. 

Partindo de um registro histórico dos antecedentes dos chamados programas de 

transferência de renda no âmbito do Estado brasileiro, temos como primeiro marco a instituição 

do salário mínimo, no ano de 1934 (Governo Vargas). A seguir, com dimensão de maior 

impacto para os trabalhadores podemos considerar o Abono Salarial, a Previdência Social 

Rural, a Renda Mensal Vitalícia de 1974 (em tempos de ditadura militar, ou de autoritarismo 

burguês). Em sequência podemos registrar que no período da chamada transição democrática 

(Governo Sarney), a classe trabalhadora do mercado formal, após muita luta, conquista o 

seguro-desemprego, em 1986.  

Nos anos de 1990 já no governo de Itamar Franco (transição para a eleição de FHC 

/1994) a Renda Mensal Vitalícia, de 1993 também está posta como fruto das lutas sociais e é 

substituída posteriormente pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC), regulamentado pela 

Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS (Lei n◦ 8742, de 07 de dezembro de 1993), mas que 

entrou em vigor somente no ano de 1996 (já no Governo de Fernando Henrique Cardoso – 

FHC), até chegar aos programas como os de renda-mínima associada à educação e à saúde, 

respectivamente, o Bolsa-Escola e o Bolsa-Alimentação, o Programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil (PETI), Auxílio-Gás e o Cartão Alimentação. 

O Projeto de Lei n◦ 80/1991, que propõe a criação do Programa de Garantia de 

Renda Mínima (PGRM), apresentado pelo Senador Eduardo Suplicy (do Partido dos 

Trabalhadores), ao Senado Federal institui a possibilidade de prática dos Programas de 

Transferência de Renda no cenário das políticas públicas brasileiras, preconizando a 



 
8 

 
 

                  

transferência direta de auxílio financeiro como meio de complementação da renda das famílias 

mais empobrecidas. 

Mantendo a lógica da focalização da proteção social aos “mais pobres entre os 

pobres” (SOARES, 2004) no Governo de Luiz Inácio Lula da Silva ocorre à unificação desses 

programas, com a instituição do Programa Bolsa Família no ano de 2003. Hoje, o maior 

programa de transferência de renda do país, o Bolsa Família integra o Plano Brasil Sem Miséria 

e possui três eixos principais: a transferência de renda, as condicionalidades e as ações e 

programas complementares. 

Em maio de 2012, a então presidente Dilma Rousseff, lança em rede nacional o 

Programa Brasil Carinhoso, o mais novo programa de transferência de renda do Governo 

Federal, focado na eliminação da extrema pobreza através da complementação da renda per 

capita.O Brasil Carinhoso funciona como uma complementação de renda às famílias que já são 

beneficiárias do Bolsa Família, que serve de modelo a diversos programas que vem sendo 

desenvolvidos pelos estados e municípios brasileiros seguindo os moldes da transferência de 

renda, muitos deles utilizam a mesma base de dados utilizada pelo Bolsa Família que é o 

Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. 5 

. Para a identificação dessas famílias é considerado um determinado padrão de 

corte de renda aliado a outros critérios. Surgem então os primeiros passos para a implantação 

dos chamados programas de renda mínima, na política de Proteção Social no país. 

 

A partir de então se inicia um longo caminho que se constrói marcado por 
especificidades, identificadas no desenvolvimento de cinco momentos históricos, que vai 
da instituição de uma Renda Mínima, representada por um número elevado de 
programas de iniciativa de municípios, Estados e do Governo Federal, à implementação 
de um Programa que se propõe a unificar os Programas de Transferência de Renda 
dispersos nos três níveis de governo, denominado Bolsa-Família [...] (SILVA, YAZBEK e 
GIOVANNI, 2008, p.30). 
 
 

Segundo dados recentes do Governo Federal, o Programa Bolsa Família beneficiou 

no mês de março de 2015, 13.978.783 famílias, que receberam benefícios com valor médio de 

                                                           
5
 Criado em julho de 2001, o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro 

Único) é um instrumento que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda, entendidas como aquelas 
que têm: renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa; ou renda mensal total de até três salários 
mínimos. O Cadastro Único é coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
(MDS), devendo ser obrigatoriamente utilizado para seleção de beneficiários de programas sociais do 
Governo Federal, como o Bolsa Família. , 
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R$ 167,74. O valor total transferido pelo governo federal em benefícios às famílias atendidas 

alcançou R$ 2.344.813.836,00 no mês. (MDS/2015). 

No que tange à reforma da proteção social em tempo de neoliberalismo, o 

financiamento dos programas de transferência de renda dentro da assistência social superam o 

investimento dado aos outros programas da política de assistência e por não se constituírem 

em uma política pública, ficando sujeitos a mudanças na gestão governamental. 

A adoção da lógica de critérios de corte de renda e a instituição de 

condicionalidades para inserção da população nos programas sociais de governo 

descaracterizam a incondicionalidade ao excluir grande parte da população e vai de encontro 

ao princípio constitucional da universalidade colocando em pauta o debate sobre a igualdade de 

direitos no acesso ao atendimento de forma equivalente a toda população, presente nos 

Princípio e Diretrizes da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS (1993). 

Na tentativa de criação de uma rede de proteção social a prevalência dos 

programas de transferência de renda contribui para a consolidação de um novo padrão de 

política social no Brasil no século XXI, em que o Estado vem mantendo uma estrutura de 

benefícios que concorre para a manutenção da imensa desigualdade social tão marcante em 

nossa sociedade, impedindo a ampliação do horizonte dos avanços e conquistas sociais.  

Nesse contexto, cabe refletir sobre a centralidade das políticas de transferência de 

renda na política de Assistência Social. Quando resgatamos a Lei Orgânica da Assistência 

Social - LOAS (1993), e nos deparamos com a função conferida à mesma, de afiançar os 

mínimos sociais, encontramos uma lógica, para que tais programas estejam previstos no âmbito 

da assistência. 

Tem se desenvolvido um conjunto amplo, embora disperso, desfocalizado, descontínuo 
e insuficiente de programas sociais, com marcas prevalentes de traços meramente 
compensatórios, desvinculando-se as políticas sociais da necessária articulação com as 
políticas de desenvolvimento econômico (SILVA, YAZBEK e GIOVANNI, 2008, p.30).  
 

Dessa forma, o debate acerca dos programas de transferência de renda no país 

indica “[...] o que já se pode considerar a estratégia principal no eixo da política de Assistência 

Social do Sistema Brasileiro de Proteção Social na atualidade” (SILVA, YAZBEK e GIOVANNI, 

2008, p. 38). Essa constatação reforça a importância da realização de estudos que aprofundem 

a temática dos programas de transferência de renda enquanto uma nova tendência da política 

social brasileira. 
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III – CONCLUSÃO 

 

As políticas de proteção social na sociedade capitalista expressam as contradições 

de classe e, portanto, depende tanto das conquistas das classes trabalhadoras, quanto das 

estratégias do capital. Estão diretamente relacionadas ao contexto histórico em que estão 

inseridas e, portanto, essa condição irá determinar sua forma de implantação (ou não). 

A partir de 2001, o Brasil tem observado uma grande expansão de programas de 

transferência de renda para a população mais pobre, tendo como principal Programa Federal o 

Bolsa Família, criado em 2003, a partir da unificação de diversos programas existentes. 

De natureza não contributiva, baseados em seleções por corte de renda e fixação 

da linha de pobreza que pode sofrer alteração de um estado para o outro, esses programas 

adotam critérios de condicionalidades e se espalham por todo o território nacional, ganhando 

espaço e se configurando como uma importante estratégia governamental na área da 

assistência social brasileira nos tempos atuais, superando inclusive o investimento dado a 

outros programas dentro desta política. 

A centralidade dos programas de transferência de renda na política social brasileira 

esquenta o debate acerca de sua eficiência, apontando para a necessidade de estudos e 

análises que indiquem em que medida essas transferências ajudam a reduzir a desigualdade e 

a pobreza em nosso país e conseguem ir além das ações imediatas de transferência monetária. 

É inegável que a transferência de renda vem se consolidando como uma importante 

face do sistema de proteção social brasileiro, contudo, ainda há poucas informações sobre seus 

reais impactos a longo prazo, nas condições de vida da população, principalmente no que tange 

ao alcance dos direitos sociais e a participação no mercado de trabalho. 
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O distanciamento desses programas da lógica de universalidade, tão defendida na 

Constituição Federal de 1988, levanta o questionamento acerca da focalização na pobreza e 

extrema pobreza em detrimento ao investimento em diversas políticas sociais públicas que 

alcancem toda a sociedade. 
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