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A PROTEÇÃO SOCIAL NO CONTEXTO DO ATUAL REGIME DE ACUMULAÇÃO: 

tendências e contradições 
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RESUMO 
 
Este artigo tem por objetivo refletir sobre a sociabilidade 
burguesa e a proteção social no contexto do atual regime de 
acumulação e de seus efeitos devastadores sobre o trabalho. 
Evidenciam-se as tendências e as contradições que 
comparecem no âmbito da proteção e da política social, cuja 
mediação estratégica, adotada pelo Estado nacional tendo sido 
os programas de transferência de renda, com destaque para o 
programa bolsa-família, como principal medida de 
enfrentamento à pobreza e à desigualdade.   
 
Palavras-chave: Acumulação capitalista. Proteção social. 
Transferência de renda. Programa Bolsa-família. 
 
ABSTRACT 
 
This article aims to reflect on the bourgeois sociability and 
social protection in the context of the current accumulation 
regime and its devastating effects on labor. Trends are evident 
and contradictions that attend under the protection and social 
policy, whose strategic mediation, adopted by the national 
government and was the income transfer programs, especially 
the bag-family program, as a primary means of coping poverty 
and inequality. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 O artigo está organizado em três seções. A primeira seção apresenta as 

transformações promovidas pelo capitalismo em tempos de crise aguda e profunda do 

capital e seus impactos sobre o trabalho e a proteção social. Destacando como esses 

processos interferem no conjunto da vida social, atingido a esfera da produção, da cultura, 

da sociabilidade e dos valores; colocando o trabalho e a proteção social refém das atuais 

estratégias ideológicas e políticas das classes dominantes no fortalecimento de sua 

hegemonia. A segunda seção aborda a transferência de renda não contribuitiva como 

tendência ordenadora da proteção social no Brasil. Na base desta tendência está o 

Programa Bolsa Família (BF), como principal estratégia de redução da pobreza. Esse 

programa é aqui analisado como um processo complexo e contraditório. Na terceira seção é 

desenvolvida uma análise aproximativa sobre os impactos do programa BF do ponto de 

vista dos seus beneficiários, a partir do diálogo com Rego; Pinzani (2014).  

Assim, parto da hipótese que no Brasil a transferência de renda tem ocupado uma 

centralidade na proteção social, condizente com as determinações da acumulação 

capitalista e sem interface com o direito e a justiça social. Esse modelo tem funcionado 

como mecanismo precário e insuficiente de gerir a proteção social, mas ao mesmo tempo 

tornou-se o alento essencial e indispensável de sobrevivência de cenas “de pessoas 

desprovidas de bens mais primários” (Rego; Pinzani, 2014, p. 13). O BF tem sido a medida 

de “acesso” ao mercado, para suprir de forma insatisfatória e insuficiente as necessidades 

vitais da vida humana. Trata-se de uma concepção de proteção social associada ao 

paradigma de desenvolvimento humano e social2, presente na agenda política dos 

organismos internacionais, a partir da década de 1990, ou seja, a concepção de 

desenvolvimento como liberdade de mercado. O que tem orientado as formulações de 

políticas sociais gestadas pelos Estados nacionais.  

Ao analisar essa tendência observamos que ao mesmo tempo em que o capital 

restringe medidas de proteção social, tornando-a “fora de moda”, provocando a cisão entre 

trabalho assalariado e proteção social, ao mesmo tempo ele redireciona esse campo. 

Introduzindo novos mecanismos, ainda que estes sejam compensatórios, paradoxalmente, 

nestes termos, ocorre ainda, a humilhação, a hostilidade e o preconceito daqueles que 
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 Para um aprofundamento sobre os paradigmas de desenvolvimento econômico, humano e social  e visões de 
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compartilham da ideia que a política social como componente da proteção social não deve 

satisfazer necessidades sociais, apenas atender aos objetivos egocêntricos das elites no 

poder (Pereira, P.,2008), 

 

2. AS CONDIÇÕES DA ACUMULAÇÃO CAPITALISTA  

As novas condições da acumulação capitalista, sob hegemonia do capital financeiro 

organiza novos padrões de concentração, centralização, e intensificação da concorrência 

intercapitalista, expressão de uma crise econômica mundial (Chesnais, 2013). Os resultados 

são mudanças no sistema produtivo, tecnológico e nas formas de organização e gestão do 

trabalho, acirrando as contradições internas que são próprias da dinâmica capitalista.   

é hora da migração em direção a céus mais clementes, em direção às economias 
que combinam taxas de exploração elevada e um mercado interno importante. As 
condições da reprodução social das classes populares estão ameaçadas. Expressão 
disso é o aumento da pobreza e a pauperização insidiosa que afeta segmentos cada 
vez mais importantes de assalariados (Idem, 2013, p. 35). 
 

Assim, a sociabilidade contemporânea, tem aprofundado a exploração e a alienação 

do trabalho para garantir a reprodução ampliada de capital. Trata-se de mudanças 

aceleradas. É visível o crescente desemprego, a expulsão de milhares de trabalhadores do 

mercado de trabalho, sem condições de vender a sua força de trabalho ou ser absorvido 

pelo sistema, tornando-se inútil para o capital, desconhecido, desprezado. Também é 

possível localizarmos trabalhadores absorvidos de forma precária, sem proteção ou 

garantias sociais. Trata-se como lembra Antunes (2013) de uma nova era de precarização 

estrutural do trabalho e também de uma nova morfologia do trabalho, reflexo da 

reestruturação produtiva e suas repercussões no conjunto da vida social. 

Ora, esse cenário provoca uma redefinição no mundo do trabalho, campo da 

proteção social e das políticas sociais. A proteção e suas políticas sociais constitutivas 

assumem novos significados, funções e preceitos normativos de gestão sob a égide de 

princípios e valores liberais.  

Neste sentido, é cabível afirmar a ruptura na relação entre proteção social e trabalho3 

assalariado. O que significa que a reprodução da força de trabalho deve ocorrer sem direitos 

trabalhistas e políticas de seguridade social. Processo que historicamente articulou 

trabalhado assalariado e políticas sociais contra os riscos oriundos da exploração do capital, 

com comprometimento do poder público e com a garantia dos direitos sociais. 

                                                           
3
 Não significa que na sociedade capitalista a proteção para o trabalho tenha sido, ou seja, uma preocupação 

essencial desse sistema. Muito pelo contrário, nessa sociedade, o fundamental é torná-lo mais espoliador e 

alienado. Assim, a proteção social que se gesta na dinâmica da sociedade capitalista madura e consolida como 

resultado direto das lutas e conquistas sociais e democráticas da classe trabalhadora, sem que isto tenha tornado a 

proteção social escudo contra a exploração e a alienação.   
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Por outro lado, a relação proteção social e trabalho é um dilema secular nas 

sociedades dividas em classes (Pereira, P, 2013), seja pelas distintas concepções e defesas 

de quem deveria merecer a proteção pública (Cf. Euzéby, 2011)4  ou seja pelo fato do 

trabalho ser a “força motriz da acumulação capitalista e concentração de riqueza, o que nos 

limites do sistema capitalista, comporta: lutas por direitos sociais e avaliações sobre a 

pertinência da associação desses direitos com esse tipo de trabalho” (Ibid, p.639). O que 

contraditoriamente, coloca nesta sociedade, o trabalho como um direito a ser concretizado 

pela proteção social, em tempos em que a reestruturação produtiva intensificou as formas 

de exploração, expropriação e expulsão de milhares de trabalhadores do processo 

produtivo, introduzindo na dinâmica da vida social o desemprego de longa duração 

presenciado por todos os países do centro e da periferia capitalista. Torna-se um processo 

global, mundial, com índices crescentes. 

O pilar da tradição da economia política clássica liberal-burguesa, sob hegemonia e 

regência do capital financeiro, nas versões neoclássicas e neoliberais, que promove severas 

modificações de ordem econômica, social, política e cultural nos padrões e nas concepções 

sobre a intervenção ou não do Estado junto à força de trabalho. O objetivo é articular um 

novo padrão de proteção social que possa ser conciliável como a nova lógica de 

organização social e política da produção capitalista de uma nova agenda política, sob 

orientação dos organismos internacionais, é construída. Os valores e os princípios 

orientadores para a promoção e para o acesso à proteção social tem como receita o 

“trabalho com sacrifício, cobrança de contrapartida e regências da lógica da troca contratual, 

que tem nas condicionalidades (associadas à reprodução da força de trabalho) o seu salvo-

conduto” (Pereira, P., 2013, p. 643). O que colabora para a construção e difusão de visão 

teórica e política da proteção social como destaca a autora: 

Em vista do exposto, é possível constatar que quanto mais a proteção social 
capitalista se desvincula do trabalho assalariado ou autorremunerado e do controle 
de situações identificadas como vagabundagem, mais essa proteção é malvista, 
esvaziada de dignidade e alvo de desqualificações. Em compensação, quanto mais 
essa proteção se vincula ao trabalho assalariado e se mercantiliza, mais é bem-vista 
e merecedora de credibilidade e prestígio social (Ibid., p. 643). 

Tendo em mente as considerações anteriores, a proteção social é associada aos 

chamados paradigmas de desenvolvimento econômico, humano e social. Tais concepções 

congregam sujeitos individuais e coletivos em torno de sua elaboração e difusão, no 

                                                           
4
 Para o autor destaca-se das abordagens dos libertarianos, cuja expoente é  F.A. Hayek e Nozick; a doutrina 

utilitarista de Benham; a teoria da justiça, de  Rawls ou a mais recente de desenvolvimento social como liberdade 

de mercado de lógicas compensatórias de Amarty Sen e M. Fleurbaey. Todas se ocupam em elaborar uma 

concepção de justiça social para subsidiar os sistemas de proteção social.  
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entanto, merece destaque que essas concepções têm nos organismos internacionais os 

seus maiores defensores e divulgadores. É válido destacar que a Visão de Proteção Social 

(VPS) relacionada ao Paradigma de Desenvolvimento Econômico (VPS)5,  

impõe uma série de restrições à proteção social. Enfatiza-se, em primeiro lugar, que 
não existe uma “obrigação moral” de amparar os pobres, apesar da sociedade 
“escolher” fazer isso em determinadas conjunturas. Além disso, os bens e serviços 
destinados a esse fim devem ser mantidos em um nível mínimo, que permita a 
subsistência física e a manutenção da capacidade de trabalho dos indivíduos, sem 
criar relações de dependência ou ameaçar o equilíbrio fiscal do Estado.Os 
esquemas de proteção social seriam sempre um mal, apesar de às vezes serem 
necessários. Ao transferir recursos fiscais para os perdedores dos conflitos 
distributivos, esses sistemas interferem no resultado da competição no mercado, o 
que tende a produzir mais malefícios do que benefícios, sendo admissível apenas 
em situações extremas ou excepcionais (COTTA, 2009, p. 174). 

 
 A Visão de Proteção Social (VPS) relacionada ao Paradigma de Desenvolvimento 

Humano (DH)6, expressa que a 

os esquemas de proteção social seriam como “redes” que amortecem 
quedas livres; apesar de não impedirem a queda, eles podem evitar danos 
maiores a quem cai. Porém, na VPS DH, o significado dessa expressão foi 
gradualmente modificado ao se atribuir às redes de proteção social o papel 
de “trampolins” para alçar quem caiu à sua posição original (Ibid, p. 181). 

 

 A Visão de Proteção Social (VPS) relacionada ao Paradigma de Desenvolvimento 

Social (VS), expressa uma  

“visão política ou transformadora da proteção social”, que não se restringe 
às transferências focalizadas de renda e a incentivos ao consumo das 
famílias de baixa renda, mas tem o objetivo de reduzir a vulnerabilidade e 
os riscos que atingem determinados segmentos sociais, por meio de 
estratégias promotoras de equidade, do empoderamento e dos direitos 
sociais” (Ibid, 188).  

 

Assim, “não há melhor fonte de bem-estar humano do que o trabalho, já que é por 

meio deste que se criam os meios dignos de autossustentação. Portanto, havendo trabalho, 

como um conceito unívoco, não há necessidade de proteção social pública” (Pereira, P., 

2013, p. 640-641). Essa concepção desencadeia um construto teórico, social e político de 

proteção social em tempos de destrutividade incessante do capital que divorcia o trabalho 

assalariado da proteção social pública, cuja mediação essencial é direito social ao emprego, 

                                                           
5
 ―Os principais paradigmas de desenvolvimento são o de desenvolvimento econômico, o de desenvolvimento 

humano e o de desenvolvimento social. O paradigma de desenvolvimento econômico predominou até os anos 

1980. A partir dos anos 1990, com a entrada da temática social na agenda internacional, os paradigmas do 

desenvolvimento humano e do desenvolvimento social ganharam força‖ (COTTA, 2008, p. 172). No entanto,  

pode ser identificadas diferenças, mas, sobretudo, semelhanças e aproximações uma vez que ambas 

fundamentam a sua concepção de proteção social no legado da tradição liberal. Nas três concepções ―o trabalho 

é um valor associado à autonomia individual‖ ((Ibid., p. 185). 
6
 Referência nesse paradigma é o indiano Amart Sen, com a utilização do emprego do conceito de 

funcionamentos para designar as realizações possíveis, e o conceito de capacidades para designar os meios para 

realizá-las (op. cit) 
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ao salário, a renda, ao seguro. Essa dessincronia entre proteção social e trabalho 

assalariado, parte do pressuposto 

para que a proteção social mereça respeito público, não basta que esteja 
ancorada no direito, tal como previa o próprio Plano Beveridge; mas, acima de 
tudo, que não destoe da ética utilitarista e meritocrática capitalista, que exige: 
trabalho como sacrifício, cobrança de contrapartidas e regência da lógica da 
troca contratual, que tem nas condicionalidades (associadas à reprodução da 

força de trabalho) o seu salvo-conduto (2013, p. 642, grifos nossos). 

 

 Tal processo elucida que o fundamento da ética burguesa, meritocrática-

particularista e utilitarista, centrada no mérito, na posição ocupacional e na renda adquirida  

no sistema produtiva é a condição para forjar uma determinada concepção de proteção 

social em que o Estado e a sociedade não podem se solidarizar com o trabalhador ante as 

dificuldades de prover o seu sustento adequadamente, via a concepção de direito social. 

Assim, são necessárias medidas que não deixe a classe-que-vive-do trabalho “mal 

acostumado” daí as novas e velhas medidas para lidar com o exercício de reserva 

constituído crescentemente e diariamente pelo sistema capitalista. Em tempos do 

capitalismo destrutivo, de mistificação do uso liberal de proteção social como forma de 

legitimação e ativação do mercado de trabalho assalariado são revitalizadas, ressuscitadas 

a Lei dos pobres, de 1834 que elucida medidas contrárias à proteção social pública, em 

voga no Brasil (Pereira, P, 2013). 

a) A distinção conceitual entre pobreza e indigência, para focalizar a assistência 
pública nos mais pobres entre os pobres. 
b) A ativação compulsória dos pobres capazes de trabalhar para atividades 
produtivas, remuneradas, geralmente providenciadas pelo próprio Estado. 
c) A instituição dos testes de meios ou as famigeradas comprovações de pobreza 
para selecionar os merecedores da ajuda pública dos não merecedores. 
d) A adoção de condicionalidades e do princípio da menor elegibilidade de acordo 
com o qual o valor monetário dos benefícios sociais terá de ser menor do que o pior 
salário  (Ibid, p. 643). 

 Daí decorre uma nova tendência de proteção social centrada nos programas de 

transferência de renda monetária, como mediada assistencial de enfrentamento à pobreza e 

a desigualdade, centrada na renda per capita.  

Para Perreia, P. (2013), nesse cenário a  proteção social deixa de ser concebida 

como um tipo de provisão de bem‑estar coletivo, público e civilizatório destinada a atender 

necessidades sociais, cuja mediação fundamental é o direito social para sofrer as seguintes 

injunções e demoralizações, principalmente, quando se destina aos mais pobres. 1. tratada, 

pejorativamente, como tutela ou paternalismo estatal; 2. depreciação o seu estatuto de 

política pública e de direito social; 3. profunda estigmatização tanto dos seus destinatários 

como também dos profissionais que com ela trabalham (Ibid.). Acrescenta a autora, 

“contraditoriamente, apesar de menosprezada, ela não é descartada pelo sistema que a 

engendra, mas colocada a serviço da satisfação das insaciáveis necessidades do capital, 
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em detrimento da satisfação das necessidades sociais, que vem sendo ostensivamente 

rebaixadas em nível bestial de sobrevivência animal” (Ibid., p. 640).  

Nesse campo comparecem dilemas, desafios e tendências atuais à proteção social, com 

a profunda redefinição dos processos que a envolvem, com o destaque para a tendência, 

nesse campo, da prevalência dos programas de transferência de renda na política social 

(Silva; Yazbek; Giovanni, 2012), com medidas focalistas e pontuais de proteção baseada no 

workfare, o que exige dos destinatários contrapartidas morais e comportamentais.  

Jacooud (2009, 2009, p. 65), lembra citando Boschetti, que a proteção social a  partir de 

1988 sofreu radicais alterações, alargando os direitos sociais e o campo da proteção social, 

sob responsabilidade estatal, desenhando uma nova arquitetura política e institucional para 

as política sociais, no entanto, a nova lógica em vigor “está limitando a expansão do 

assalariamento brasileiro, impondo limites à expansão do seguro social como política central 

do nosso sistema de proteção social, exigido uma atuação mais efetiva da âncora da 

solidariedade social”. Abrindo espaço para o combate à pobreza e à desigualdade sem 

referência no direito social, onde o Estado desenvolve uma política social limitada a gestão 

da pobreza, enfraquecendo os pilares público, democrático e protetivo de seguridade social.   

Nossa avaliação a assistência social tem sido lócus privilegiado para essas 

modificações, congregando um processo complexo e contraditório, marcado por avanços e 

retrocessos. Assim, a assistência social como política pública e de proteção social pode se 

reproduzir de forma focalizada ou universal, centrada nos direitos de cidadania ou nos 

méritos exigidos pela competividade econômica, proteger ou punir (Pereira, C., 2013), 

alargar possibilidades de horizontes civilizatórios ou aprofundar a barbárie imposta pela 

dinâmica da ordem burguesa. Isto porque, a assistência social assim como as demais 

políticas de seguridade social é uma mediação importante no campo da proteção social, 

portanto, não sendo a única e exclusiva nesse campo, mas nos parece que na cena atual 

tem sido fortemente tensionada por ser a área setorial “aparentemente” como maior 

disponibilidade para abrigar milhares de empregados precários, subempregados, 

desempregadas, informais, dentre tantas outras características que possam ser adjetivas 

para a classe-que-vive-do-trabalho (Antunes, 1995). 

 

3. A PROTEÇÃO SOCIAL E A TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PONTO DE VISTA DOS 

SEUS BENEFICIÁRIOS  

Os “„Programas de Transferência de Renda Condicionada surgiram nos anos 1990 

como estratégia das políticas de combate à pobreza” (COTTA, 2012, p. 96). Nascido sob 

influência dos paradigmas de desenvolvimento humano e social já em ampla difusão no 

mundo capitalista, teve por objetivo articular o combate à pobreza e o crescimento 
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econômico, com ações compensatórias, residuais, seletivas e focalizadas. A experiência 

piloto nesse campo foi à aprovação pelo Senado Federal do Programa de Garantia de 

Renda Mínima – PGRM, de autoria do senador Eduardo Suplicy, no ano de 1991. 

Considerado, por muitos, como um marco nascedouro desse processo, dando origem a 

diversas outras iniciativas semelhantes, inicialmente nas esferas municipais, posteriormente, 

incorporadas por outros entes federativos.  

Esse processo ocorre no bojo das conquistas recentes empreendidas pela 

Constituição Federal de 19887 e que já coloca tempos difíceis para a nascente Seguridade 

Social para afirmar o seu caráter público e democrático, já que recebe rapidamente os fortes 

impactos do ajuste neoliberal e do movimento da contrarreforma do Estado. Assim,  

contraditoriamente, podemos localizar a formulação de políticas públicas no campo da 

proteção social8 marcada por avanços e retrocessos, inaugurando uma dualidade entre 

afirmar o seu caráter público e democrático e o processo de mercantilização da proteção 

social, sobretudo, pelas vias da presença do capital privado na previdência social e na 

saúde. Por outro lado, vai se constituindo no interior do embrionário sistema de proteção 

social a prevalência dos programas de transferência de renda na política social brasileira, 

como apontou Silva; Yazbek; Giovanni (2012)9 

Nesse contexto, são alocados junto à política de Assistência Social; esta aqui 

entendida como política pública, não contributiva e de proteção social; medidas seletivas e 

focalizadas, destinados às famílias e indivíduos em situação de extrema pobreza ou 

pobreza, cujo critério definidor do acesso é a renda per capita. Como condição de acesso e 

                                                           
7
 No campo das alterações promovidas com a Constituição Federal no campo da proteção social merece destaque 

a constituição do primeiro mínimo social não contributivo – o Beneficio de Prestação Continuada (BPC) e, 

posteriormente, regulamento pela LOAS, em 1993, baseado na transferência monetária, mediante o pagamento 

de um salário mínimo ao idoso e ao portador de deficiência, desde que comprove renda inferior a ¼ do salário 

mínimo.  Para Sposati ―tornou-se um mínimo operacionalmente tutelado, um quase direito, na medida em que 

seu acesso é submetido a forte seletividade de meios comprobatórios que vão além da manifesta necessidade do 

cidadão‖ (Sposati, 2004, p. 126).  
8
 Parte-se do pressuposto que é na Constituição Federal de 1988 que encontramos as bases fundamentais para o 

estabelecimento de um sistema público de proteção social não contributiva, rompendo com a lógica de proteção 

social centrada exclusivamente no seguro social.  Nesse campo, merece destaque como elemento profundamente 

inovador a assistência social no campo da Seguridade Social. A ―inclusão da assistência social significou, 

portanto, ampliação no campo dos direitos humanos e sociais e, como consequência, introduziu a exigência de a 

assistência social, como política, ser capaz de formular com objetividade o conteúdo dos direitos do cidadão em 

seu raio de ação, tarefa, aliás, que ainda permanece em construção‖ (Sposati, 2004, p. 14). O que significou a 

possibilidade de ampliação das bases da proteção social que historicamente excluiu por décadas milhares de 

sujeitos, alargou seu arco dos direitos sociais, inaugurando  proteção social não contributiva, sob 

responsabilidade estatal.  
9
 Data desse período (e mais tarde unificados no Bolsa Família, em 20/10/2003) um conjunto de ações que 

articulavam serviços sociais e transferências monetárias, como o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 

— Peti, o Programa Nacional de Renda Mínima,  vinculado à Educação — Bolsa-Escola, o Programa Bolsa 

Alimentação, o Agente Jovem e o Auxílio Gás. Embora já se registre outras experiências municipais (Ibid, 2012)  
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permanência os beneficiários devem cumprir condicionalidades, tais como manter as 

crianças assíduas na escola e com as vacinas em dia. Em caso negativo, o usuário ou a 

família é excluída do benefício.  

De acordo com os autores há possibilidade de duas orientações para os Programas 

de Transferência de Renda (PTR) que tem sido experiências na cena brasileira: partindo da 

premissa que o desemprego e a exclusão social são inerentes ao sistema capitalista, os 

Programas devem fomentar a autonomia do indivíduo enquanto cidadão consumidor, 

atendendo aos interesses do mercado na perspectiva neoliberal, possibilitando desta forma 

uma espécie de “manutenção da pobreza” ou; fundamentados no ideal da redistribuição de 

renda, os Programas devem ser instrumentos de inclusão social. Os autores também 

apontam no estudo que, embora muitos programas tenham surgido através de iniciativas 

que visavam à redistribuição de renda, têm prevalecido os pressupostos neoliberais em seu 

direcionamento.  

Para Cotta; Paiva (2010, p. 54), os PTR contém a perspectiva de proteção social 

centrada no paradigma de desenvolvimento humano, cuja referência está em Amartya Sen, 

tido como, 

“um processo de transformação econômica, política e social que faculta a cada 
pessoa a oportunidade de realizar seu potencial como ser humano. Contudo, para 
que isso ocorra, é preciso que as necessidades básicas individuais tenham sido 
atendidas. Os PTRC correspondem ao modelo de intervenção que promove o 
alcance desses dois objetivos: suprir as necessidades das pessoas por meio de 
transferências de renda, e desenvolver suas capacidades por meio do investimento 
em capital humano (BECKER, 1964), que, na prática, se traduz na indução do 
acesso aos serviços de educação e saúde” (COTTA; PAIVA, 2010, p 54). 

 O PTR no Brasil, de acordo, com Silva; Yazbek; Giovanni (2012) vem se constituindo 

num campo heterogêneo tanto no seu conteúdo quanto nas suas especificidades, com 

diferentes níveis de abrangência. Dada a sua cobertura, abrangência e forma de concessão 

e acesso. Por outro lado, os autores (2012, p. 191-192) identificam um conteúdo geral 

qualificador no âmbito dos PTR, que definem características e especificidades da política 

social brasileira, no campo da proteção social: a) o estabelecimento de uma relação direta 

do Estado/cidadão, mediante a transferência monetária, contribuindo para uma maior 

autonomia dos beneficiários e a não utilização do programa para fins clientelistas e uso 

eleitoreiro; b) o acesso dos trabalhadores informais ao sistema de proteção social, no 

acesso a bens e serviços, sem prévia contribuição social; c) a transferência de renda como 

política pública para complementação e acesso as políticas de educação, saúde, trabalho 

“tendo em vista articular o traço compensatório da transferência monetária, com 

mecanismos para melhorar a distribuição da riqueza e para enfrentamento da pobreza” (Ibid, 

p. 192). 
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Cabe destacar que estão presentes conteúdos e pressupostos liberais no âmbito dos 

PTR, como a necessidade de garantir um mínimo de subsistência aos pobres, o mínimo 

segundo o julgamento dessa tradição suficiente para não deixá-los “incapazes” demais para 

o trabalho; o combate a desigualdade mediante a liberdade humana para o mercado; focar 

nos mais incapacitados para o mercado, nesse sentido, o Estado deve garantir o mínimo 

necessário para garantir a equidade. 

Por outro lado, é válido destacar que o PTR, como principal mediação para a proteção 

social é fortemente marcada por tendências contemporâneas do capitalismo, cuja expressão 

tem sido a lógica de desmonte dos direitos humanos e sociais. Portanto, ao mesmo tempo, 

em que no Brasil, a partir de 1988, com a Constituição Federal, se estabelece as bases para 

a consagração de um sistema de proteção social, nesse mesmo movimento, são criadas 

estratégias de desmonte e destituição desses direitos o que reflete uma arena de luta, 

tensão e disputas nesse campo. 

A transferência de renda tem ocupado um lugar de destaque no Brasil, cujo destaque 

é para o maior programa de transferência de renda do país – o Bolsa Família (BF). O BF de 

caráter intersetorial, compondo o Plano Brasil sem Miséria, no enfrentamento da pobreza e 

de extrema pobreza em todo o país. O BF é resultado da unificação dos programas federais: 

Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Vale Gás e Cartão Alimentação, expressou dois 

pressupostos, de acordo com Silva; Yazbek; Giovanni: 

um de que a transferência monetária para famílias pobres possibilita a essas 
famílias tirarem seus filhos da rua e de trabalhos precoces e penosos, enviando-lhes 
à escola, o que permitirá interromper o ciclo vicioso de reprodução da pobreza; o 
outro é de que a articulação de uma transferência monetária com políticas e 
programas estruturantes, no campo da educação, da saúde e do trabalho, 
direcionados a famílias pobres, poderá representar uma política de enfrentamento à 
pobreza e às desigualdades sociais e econômicas no país” (2012, p. 157). 

 
 De acordo com Yazbek, embora o BF tenha atendido mais de 13 milhões de famílias 

e com orçamento de 0,4% do PIB (11,4 bilhões de reais), no ano de 2010. “As últimas 

PNADs revelam uma questão essencial: os PTRs não retiram os beneficiários do trabalho. 

Inúmeros estudos e pesquisas vêm demonstrando que os impactos desses programas 

assistenciais sobre as famílias mais pobres, sobretudo no Nordeste, são incontestáveis. Ele 

significa basicamente mais comida na mesa dos miseráveis e compra de produtos 

essenciais” (2012, p. 309)10. 

                                                           
10

 ―São seus objetivos específicos: Elevar a renda familiar per capita; ampliar o acesso aos serviços públicos, 

ações de cidadania e bem-estar social; ampliar o acesso às oportunidades de ocupação e renda por meio de ações 

de inclusão produtiva nos meios urbano e rural. O plano vem se desenvolvendo a partir de três eixos, a saber: 1) 

garantia de renda, 2) inclusão produtiva e, 3) acesso a serviços públicos. Nesses eixos estão sendo buscados a 

ampliação de oportunidades e o desenvolvimento de capacidades. A busca e a inserção pró-ativa no Bolsa 

Família será acompanhada de atividades de inserção produtiva no meio urbano (geração de ocupação e renda, 

micro/empreendedor individual, economia solidária, qualificação e intermediação de mão de obra) e rural 
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Pesquisa realizada por Rêgo; Pinzani (2014)11, com os beneficiários do  BF, mostra 

que o programa vem se constituindo, na grande parte das vezes, na única fonte de renda e 

na condição de sobrevivência de pessoas desprovidas de bens primários.  

“O programa enfrenta importantes questões ligadas à pobreza, oferecendo-lhes uma 
resposta pelo menos parcial; melhor ainda, lida com algumas de suas facetas. Seria 
um erro pensar que o BF se limita a garantir a sobrevivência material de famílias 
destituídas e extremamente pobres” (2014, p. 20).  

Isto porque, a pesquisa identificou que o BF tem possibilitado as beneficiárias 

exercerem alguma soberania sobre a própria vida, como escolher com os parcos recursos 

oriundos do programa o que comprar.   Destaque-se que houve uma aprendizagem das 

mulheres de como planejar a utilização do dinheiro, além de possibilitar no ambiente 

doméstico “uma certa independência financeira” tradicionalmente centrada na figura 

masculina. Pode-se afirmar que contraditoriamente o BF nas suas características da 

focalização, do seu caráter residual e seletivo no âmbito da proteção social não contributiva 

tem se constituído num instrumento parcial (embora não suficiente) para uma certa 

imponência no ambiente doméstico, embora seja pelo viés monetário e através do acesso 

ao mercado. Sobressai aqui uma clara relação entre autonomia e gênero12, visto que 

“o mundo doméstico das mulheres, independentemente da proveniência de classe 

social, é culturalmente voltado para a valorização suprema das virtudes e dos valores 
ligados à vida privada e destituído de conteúdos vinculados aos princípios da 
autonomia moral e do autogoverno – com isso formando pessoas avessas a deveres e 
direitos públicos” (RÊGO; PINZANI, 2014, p. 60).  

A expressão disso é como as beneficiárias concebem o beneficio, ora como direito, 

ajuda, alívio ou favor. O que expressa também a nossa cultura patrimonialista e clientelista 

no campo da proteção social brasileira.  A proteção social, através dos PTR, embora seja 

uma mediação importante para garantir a proteção social básica, no entanto, o benefício 

pago ainda é muito baixo e não é suficiente para subsidiar todas as necessidades sociais, o 

que expressa ainda um frágil modelo de proteção social. É necessário que a transferência 

de renda esteja associada a investimentos em outras políticas sociais como na área da 

saúde, educação, habitação, emprego e renda, dentre outras. As beneficiárias reconhecem 

que o recurso oriundo do programa melhorou de forma significava a vida das famílias, 

especialmente no campo da alimentação, mas reconhecem também que o valor monetário 

pago mensalmente ainda é muito pequeno.  

                                                                                                                                                                                     
(aumento da produção, água, sementes e insumos para todos, acesso aos mercados e autoconsumo)‖ (YAZBEK, 

2012, p. 315). 
11

 A pesquisa teve por intenção investigar os efeitos políticos e morais no BF sobre os usuários, à luz da 

concepção de autonomia individual de Amartya Sen e Martha Nussbaum, na conexão entre renda monetária e 

autonomia individual de Georg Simmel (Idem, p. 2014, p. 23). 
12

 Nosso objetivo não é aprofundar o debate sobre autonomia e gênero apresentados pelos autores, que envolvem 

aspectos históricos, sociais, culturais e econômicos. Nosso intenção é apenas situá-lo como um dos elementos de 

impacto do programa.   
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Esse processo indica que no campo da proteção social os PTR, a necessidade de 

um maior investimento de outras políticas setoriais como: saúde, educação, habitação, 

transporte, dentre outras13, visto que o público a que se destina são desprovidos de serviços 

sociais básicos, na sua grande maioria analfabetos ou portadores de uma baixa 

escolaridade, sem acesso ao trabalho e sem qualquer possibilidade de outra renda que não 

seja o programa.  Rêgo; Pinzani (2014) destacam que na sua grande maioria são poucos os 

beneficiários do programa que conseguem outras fontes de renda e quando conseguem são 

em trabalhos precários, temporários e sem vínculo formal chegando a receber um valor 

inferior daquele pago pelo BF.  

Deste modo, destacam os autores, que o BF para os beneficiários  representa a 

primeira experiência de renda monetária regular. A maior parte do benefício é gasto com a 

alimentação das crianças o que também permitiu uma  alteração no cardápio das famílias, 

elemento impossível antes do programa. Claro que aqui devemos destacar que essa 

variação não significa, certamente, que as famílias beneficiadas pelo programa, estejam 

acessando todos os nutrientes essenciais à vida, mais significa considerar uma modificação 

significativa no âmbito da segurança alimentar. 

4. CONCLUSÃO 

 Esse processo instituiu uma perversa dualidade da inclusão social ao permitir o 

acesso ao um tímido a bens e serviços sociais, de outro lado, tem contribuindo para um 

acesso restrito à sociedade de mercado, no âmbito dos direitos humanos e sociais. 

 Assim, é preciso resistir a todas as investidas das tendências atuais do capitalismo, 

que joga um peso imenso contra toda e qualquer forma de possibilidades de sonharmos 

com tempos mais humanos e socialmente justos.  
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