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RESUMO 
 
O presente artigo propõe-se a discutir as condicionalidades do 
Programa Bolsa Família (PBF) contrapondo a perspectiva de 
Pires (2013), qual afirma que as condicionalidades servem de 
“incremento para o pertencimento social” e são “instauradoras 
de uma relação de troca e reciprocidade entre os beneficiários 
e o Estado” (Troca-Dádiva). Acredita-se que o PBF constitui um 
avanço na garantia de direito, quanto uma política de 
transferência de renda, porém no momento em que se coloca 
as condicionalidades para ter acesso ao programa, conjuga-se 
como uma forma de coerção social. 
 
Palavras-chave: Programa Bolsa Família. Condicionalidade. 
“Troca-Dádiva”. Coerção.  
 
ABSTRACT 
 
The present article aims to discuss conditionalities of the Bolsa 
Família Program (PBF) opposing the prospect of Pires (2013), 
which states that the conditionalities serve as "increment for 
social belonging" and are "instauradoras a relationship 
exchange and reciprocity between beneficiaries and the State" 
(Troca-Dádiva) It is believed that the PBF is a breakthrough in 
security interest, as an income transfer policy, but at the 
moment in which arises conditionality to access the program, 
conjugates as a form of social coercion. 
 
Keywords: Bolsa Família Program. Conditionalities. “Troca-
Dádiva”. Coercion. 
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I - INTRODUÇÃO  

 

 

A pobreza e a desigualdade são concebidas no Brasil como fenômenos 

estruturantes, ligados a forma de organização da sociedade. Segundo Silva (2010), isso 

requer uma intervenção econômico-social com políticas macroeconômicas para que 

mudanças, no sentido de melhores condições de vida e menor desigualdade dentro do 

Sistema Capitalista, possam acontecer, sendo que a superação da pobreza só seria 

alcançada com o rompimento da sociedade capitalista. 

Sendo uma das formas de intervenção, os programas de transferência de renda 

são instrumentos de garantia de renda mínima, prevista constitucionalmente, que propiciam 

um resultado imediato sobre a questão da pobreza. Portanto, não necessitam de 

condicionalidades para que a população tenha acesso a eles, pois representam uma das 

politicas criadas pelo Estado para amenizar a pobreza e as sequelas da questão social. Um 

dos exemplos destes programas de transferência de renda é o Programa Bolsa Família 

(PBF), criado pelo Governo Federal em 2003.  

Para o acesso ao PBF tem-se como pressuposto o corte de renda mínima4 e as 

condicionalidades, criadas para “reforçar o acesso a direitos sociais básicos nas áreas de 

educação, saúde e assistência social” (BRASIL, MDS). No entanto estes já são direitos 

legais reconhecidos constitucionalmente, logo o cerne do problema não está em reforçar o 

ingresso, mas em garantir que esses serviços sejam oferecidos plenamente, segundo as 

suas respectivas diretrizes. 

Como embasamento para o estudo, propõe-se discutir as condicionalidades do 

PBF, contrapondo a perspectiva de Pires (2013), qual afirma que as condicionalidades 

servem de “incremento para o pertencimento social” e são “instauradoras de uma relação de 

troca e reciprocidade entre os beneficiários e o Estado” (Troca-Dádiva). Pois acredita-se que 

elas acabam sendo uma nova forma de coerção social do Estado. 

 

 

II - A POBREZA E SEU ENFRENTAMENTO NO BRASIL A PARTIR DOS PROGRAMAS 

DE TRANSFERÊNCIAS DE RENDA  

 

                                                 
4
 Podem receber o benefício as famílias em situação de extrema pobreza, com renda per capita de 

até 70 reais por mês; aquelas que são consideradas pobres, renda per capita entre 70,01 reais e 140 
reais por mês (Carta Capital. Disponível em: <http://www.cartacapital.com.br/sociedade/entenda-
como-funciona-o-bolsa-familia-248.html>. Acessado em 29 de março de 2015).  
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A pobreza é multidimensional, não estando ligada somente a ausência de 

dinheiro, mas acesso à moradia, saneamento, água potável, educação, cultura, lazer, 

trabalho, informação, renda digna, participação social e política5, o que requer ações em 

diversas áreas. Como foi observado por Silva (2002), em todos os países e épocas há 

desigualdade, mas há países e épocas que têm um nível de desigualdade maior que outro; 

a exemplo do declínio do número de pobreza nas décadas de 1950, 1960 e 1970, que 

apesar de nunca ter sido erradicada, apareceu com novas expressões a partir da década de 

1980 e foi agravada em 1990, decorrente do desenvolvimento do neoliberalismo6.   

Nesse contexto, as políticas sociais dentro da sociedade capitalista têm 

diferentes direções e devem ser vistas como ações continuadas e “resultado de relações 

complexas que se estabelecem entre Estado e sociedade, no âmbito dos conflitos e luta de 

classes que envolvem o processo de produção e reprodução no capitalismo” (BEHRING e 

BOSCHETTI, 2006, p. 36). Santos e Pinheiro (2011), a respeito das políticas sociais de 

transferência de renda no Brasil, comenta, 

A primeira discussão sobre a introdução de um programa de renda mínima no país 
foi iniciada na década de 1970. Neste contexto, discutiu-se que a estrutura da 
economia brasileira, não teria condições de suprir as necessidades de sobrevivência 
de todos, pois não havia uma relação satisfatória entre crescimento econômico e 
bem-estar social. Porém, essas discussões não despertaram maior interesse, por 

não ser um momento propício para o debate. 
 

Na década de 1970 existiu no Brasil a transferência de Renda Mensal Vitalícia, 

de meio salário mínimo para idosos, e que foi extinta em 1996 a partir da regulação do 

Benefício de Prestação Continuada (BPC) previsto na Constituição Federal de 1988. Antes 

da década de 1990, a qual há a criação de programas de transferência de âmbito nacional, 

existiam experiências municipais – até mesmo o Programa Bolsa-Escola começou a ser 

experimentado municipalmente –. Os programas, surgidos na década de 1990 no Brasil, 

receberam grande influência neoliberal, possuindo caráter focalizado, seletivo, com valores 

reduzidos e com contrapartida que são as condicionalidades.  

No governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 2003, os programas do 

Plano Fome Zero foram organizados a partir de quatro eixos articuladores de proteção e 

                                                 
5
 Um exemplo de medida multidimensional é o Índice de Desenvolvimento Humano - IDH um 

indicador composto que leva em consideração o nível educacional, a esperança de vida e a renda per 
capita. Apesar de apresentar fragilidades, como a utilização do PIB per capita sob a forma de 
indicador de desenvolvimento econômico – sendo que o mesmo é uma variável suscetível a 
transformações conjunturais –, o IDH possibilita ter uma medida síntese de bem estar e dá a 
oportunidade de retomar, periodicamente, nos currículos diplomáticos, políticos e acadêmicos a 
temática da pobreza, da exclusão, da desigualdade social nos subdesenvolvimentos (JANNUZZI, 
2002). 
6
 O neoliberalismo apregoa a flexibilidade dos mercados, sobretudo no mercado de trabalho, dando 

ênfase aos mercados financeiros.  
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promoção social: fortalecimento da agricultura familiar, geração de renda, articulação, 

mobilização e controle social. O programa de maior expressão dentro deste Plano é o Bolsa 

Família (PBF). Em 2011, no governo de Dilma Rousseff, foi lançado o Brasil Sem Miséria, 

que envolveu cerca de 100 ações, distribuídas em três grandes eixos de atuação: garantia 

de renda, acesso a serviços e inclusão produtiva. No eixo de garantia de renda, relativo às 

transferências monetárias feitas para as famílias no intuito de dar alívio imediato à situação 

de extrema pobreza, continuou-se o PBF e o BPC, sendo uma novidade a Ação Brasil 

Carinhoso (BRASIL. MDS).  

O Bolsa Família possui três eixos principais: a transferência de renda que 

promove o alívio imediato da pobreza; as condicionalidades que reforçam o acesso a 

direitos sociais básicos nas áreas de educação, saúde e assistência social; e as ações e 

programas complementares que objetivam o desenvolvimento das famílias, de modo que os 

beneficiários consigam superar a situação de vulnerabilidade. (GUIMARÃES; COSTANZI; 

ANSILIERO, 2013, p. 87).  

O PBF possui características de avanço quanto à possibilidade de maior 

distribuição de renda, como uma política e não como uma prática benevolente do Estado. 

No entanto, as condicionalidades 7 , a exemplo da educação, não garante entrada no 

mercado de trabalho, mas o repasse do Bolsa Família garante uma ampliação do universo 

de escolhas dos indivíduos, o que é um diferencial. Porém ainda existe limitação entre os 

indivíduos em compreender este programa como direito.   

No entanto, para o país conseguir enfrentar uma herança histórica de injustiça 

social, desigual distribuição de renda e elevados níveis de pobreza - problemas que excluem 

parte significativa da população ao acesso a condições mínimas de dignidade e cidadania -, 

é necessário ações intersetoriais, que contemplem o acesso aos direitos básicos de 

cidadania, e que possibilitem uma efetiva redução das desigualdades sociais. Sem isso, não 

há como construir uma sociedade justa e igualitária. 

Assim, como defende Silva (2010), não podemos considerar que as politicas 

sociais isoladamente são suficientes para a superação da pobreza. Devem estar ligadas a 

politicas macroeconômicas que garantem um crescimento sustentável, geração de emprego, 

elevação da renda proveniente do trabalho e, sobretudo a distribuição de renda, que é 

altamente concentrada no Brasil. Pensar Política Social isoladamente da política econômica 

é uma estratégia que só consegue suavizar as condições de vida dos pobres.    

 

 

                                                 
7
 As condicionalidades foram criadas para “reforçar o acesso a direitos sociais básicos nas áreas de 

educação, saúde e assistência social” (BRASIL, MDS) 
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III - AS CONDICIONALIDADES NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 
 

 

O único requisito para a titularidade de um direito deve ser a condição de pessoa, 

ou seja, não se deve existir exigências e contrapartidas. Para os gestores públicos, as 

condicionalidades constituem um sistema de indução que busca afetar o comportamento 

dos membros adultos das famílias vulneráveis, por meio da associação de um prêmio 

financeiro a decisões consideradas socialmente ótimas, como o investimento na saúde e 

educação das próximas gerações, e teriam ainda como objetivo incentivar a demanda pelos 

serviços sociais, ampliar o acesso e incentivar expansões e melhoria na oferta (IBASE, 

2013). O Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, ainda ressalta que, 

Os defensores da abordagem de direitos humanos defendem que, dada a 
precariedade dos serviços públicos de saúde e educação ofertados, é compreensível 
que as famílias pobres deixem de acessá-los. A partir desta perspectiva, os titulares 
do programa não devem ser punidos pelo não cumprimento das condicionalidades, e 
sim os organismos governamentais, por não cumprir com suas obrigações em 
garantir o acesso aos direitos e aos bens e serviços necessários para o cumprimento 
das obrigações impostas pelas condicionalidades. 
 

De acordo com o Ministério de Desenvolvimento Social e combate a Fome 

(MDS), as condicionalidades são compromissos que devem ser cumpridos pela família, na 

área de educação e saúde, para que possa permanecer recebendo o benefício. A primeira 

corresponde em matricular as crianças e adolescentes de 6 a 15 anos em estabelecimento 

regular de ensino, garantir a frequência escolar de no mínimo 85% da carga horária mensal 

do ano letivo etc.. As condicionalidades na saúde para gestantes e nutrizes é inscrever-se 

no pré-natal e comparecer às consultas na unidade de saúde etc., portando o cartão da 

gestante, conforme o calendário mínimo do Ministério da Saúde. Para os responsáveis pelas 

crianças menores de 7 anos, tem-se que levar a criança às unidades de saúde ou aos locais 

de vacinação e manter atualizado o calendário de imunização, além do acompanhamento 

nutricional e do desenvolvimento e outras ações (BRASIL, MDS).  

Segundo Paiva, Falcão e Bartholo (2013, p. 27):  

Por sua vez, a ênfase nas condicionalidades – e, deve-se dizer, a ênfase nas 
condicionalidades como forma de garantir às famílias beneficiárias o acesso a 
serviços básicos nas áreas de educação, saúde e assistência social – deu corpo à 
percepção de que certos determinantes da pobreza precisariam ser atacados 
durante um tempo necessariamente longo para que as futuras gerações pudessem 
efetivamente ter condições de superar a pobreza. Além disso, buscou-se articular 
outras ações – notadamente de capacitação profissional – de forma a dar opções de 
menor prazo para que as famílias beneficiárias pudessem melhorar sua inserção no 
mercado de trabalho (PAIVA; FALCÃO e BARTHOLO 2013, p. 27).  
 

Inferindo no pensamento de Medeiros; Britto e Soares (2007, apud PIRES, 2013 

A, p. 524), que ao comparar programas incondicionais (Benefício de Prestação Continuada) 

com os de condicionalidades (Programa Bolsa Família), conclui-se que as condicionalidades 
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não determinam maior acesso à educação, sendo que os mesmos resultados podem ser 

obtidos em programas sem condicionalidades. Deste modo, há uma incerteza quanto a 

necessidade das condicionalidades para o PBF, quais os custos para fiscalizá-las e o que se 

ganha com isso. 

É importante observar, para a devida compreensão sobre a relevância e o 

sentido político das condicionalidades, que, logo de seu lançamento, o Bolsa Família 

encontrou muita resistência por parte da sociedade brasileira e da grande mídia. 

Especialmente em seu período inicial, o programa experimentou uma grave crise, detonada 

por diversas denúncias de inclusão indevida que ganharam as páginas dos jornais. Mais 

tarde, notícias sobre a ausência de controle das condicionalidades levaram a uma série de 

críticas, especialmente por parte daqueles que questionam qualquer tipo de transferência do 

Estado, especialmente aos pobres, sem que seja prestada alguma contrapartida direta. 

Assim, a exigência de condicionalidades “não se pauta necessariamente por análises 

objetivas de custo-benefício, mas está relacionada a concepções políticas que permeiam o 

próprio desenho do programa Bolsa Família, [...], equivalem ao suor do trabalho, uma 

simbologia necessária para garantir apoio ao programa” (MEDEIROS; BRITTO E SOARES 

2007, apud PIRES, 2013 B, p. 180). 

Mas deve-se pensar que há uma imensa discrepância entre os direitos 

garantidos constitucionalmente e/ou em diversos acordos internacionais do Estado brasileiro 

e as possibilidades reais de acesso às políticas sociais enquanto Direito Humano. Ou seja, 

mesmo sendo direito de todos, o acesso a saúde e educação são instituídos como 

condicionalidades às políticas públicas e confundidos por um “compromisso” dos 

beneficiários do PBF como uma parceria de troca-dádiva com o Estado.   Assim, 

Zimmermann salienta que: 

O Bolsa Família impõe determinadas condicionalidades para o provimento do 
benefício, [...] O Programa deve reconsiderar suas concepções acerca da imposição 
de condicionalidades e de obrigações aos beneficiários, pois a titularidade de um 
direito jamais deve ser condicionada. O Estado não deve punir e, em hipótese 
alguma, excluir os beneficiários do Programa, quando do não cumprimento das 
condicionalidades estabelecidas e/ou impostas. Dever-se-ia responsabilizar os 
municípios, estados e outros organismos governamentais pelo não cumprimento de 
sua obrigação em garantir o acesso aos direitos atualmente impostos com 
condicionalidades. (ZIMMERMANN, 2006, p. 53) 
 

Assim, tais condicionalidades configuram uma despolitização dos direitos sociais 

e, assim, a transferência da responsabilidade do Estado (saúde e educação como direito de 

todos e dever do Estado) para o individuo, implicando em advertências, bloqueio e até 

exclusão para os mesmos, em caso de não cumprimento das condicionalidades. 
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IV - AS CONDICIONALIDADES COMO FORMA DE COERÇÃO SOCIAL.   
 

 
Essa parte do estudo parte principalmente das considerações feitas por Pires 

(2013), após sua pesquisa na cidade de Campinas – SP, com 22 participantes, a respeito do 

Programa Bolsa Família. A partir das entrevistas ele chega a conclusão que o Programa 

Bolsa Família é concebido pelos participantes como uma “TROCA-DÁDIVA”8 e apresenta 

quatro características que permitem a aproximação com esse conceito apresentado. São 

elas: decoro no uso do dinheiro; representantes da família, representante do Estado; dar, 

receber e retribuir e produção do compromisso.   

Quanto ao primeiro aspecto defende que “o dinheiro que circula nessa política 

pública é gasto de maneira formalizada, e há uma forte moralidade no sentido de se 

estabelecer usos corretos e usos errados” (PIRES, 2013 B, p. 174), trazendo exemplo de 

falas de beneficiárias que acreditam ser obrigação saber reverter o dinheiro do BPF, elas 

acabam por fiscalizar o gasto do outro, e criam classificação entre usos certos e errados 

para este, estigmatizando9 os seus pares, culpando-os muitas vezes por utilizar o benefício, 

com o uso de drogas, a exemplo, que é um problema de saúde pública. O que compromete 

um reconhecimento de “classe para si10”.  

Pires argumenta no segundo aspecto que “os indivíduos que participam desta 

relação não o fazem como representantes de si mesmos, mas como representantes de suas 

famílias ou do Estado” (PIRES, 2013 B, p. 174), os quais seriam porta-vozes dos domínios 

da casa. Há uma aceitação por parte dos participantes que as mulheres sejam as principais 

recebedoras do benefício do Programa.  

Concordamos que o PBF possibilita maior autonomia a muitas mulheres, como 

aponta o estudo qualitativo realizado em 2006 pelo MDS em parceria com a organização 

Ações em Gênero, Cidadania e Desenvolvimento, e apresenta relevante impacto no 

aumento da visibilidade das beneficiárias como consumidoras, já que o benefício lhes 

confere maior poder de compra. A afirmação da autoridade dessas mulheres no espaço 

doméstico decorre muito mais da capacidade de compra suscitada pelo benefício do que, 

                                                 
8
 Forma de caracterizar sistemas de trocas e de prestações recíprocas que envolvem coletividades, 

realizadas de forma ritualizada e associadas a valores éticos e morais (MAUSS, 2003, apud PIRES 
2013 B, p. 174). 
9
 Estigma é aquilo que é considerado indigno, desonroso e/ou marca de distinção corporal e/ou 

moral. . O estigmatizado pode ser caracterizado por duas condições: desacreditado ou desacreditável. 
Estas condições não são antagônicas, o indivíduo que sofre o estigma pode experimentar uma ou as 
duas condições. O desacreditado é depreciado por uma condição visível, por exemplo: um aleijado. 
Enquanto o desacreditável tem atributos indesejáveis possíveis de serem velados, ainda que ele 
permanentemente esteja consciente de sua condição, exemplo: uma prostituta (GOFFMAM 1988).  
10

 É o momento da consciência de classe: é o momento, como diz Henri Weber (1975), quando a 
classe operária se emancipa da tutela ideológica e política da burguesia. Já não é mais simples 
engrenagem da economia, senão sujeito do processo histórico.  
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necessariamente, de uma mudança nas relações de gênero tradicionais, uma vez que há 

mudança de percepção das beneficiárias sobre si próprias como cidadãs – isso se dá 

principalmente com a regularização de suas documentações, pré-requisito para a adesão ao 

programa.  

Mas há outras interfaces apontadas em pesquisa realizada pelo Ibase (2013, p. 

63) quais revelaram que nos grupos focais aconteceram uma série de relatos sobre as 

dificuldades para o cumprimento das condicionalidades, com destaque para problemas de 

transporte (distância e custo), especialmente em municípios rurais, e a má qualidade dos 

serviços de saúde. Então, vale ressaltar que o acompanhamento das condicionalidades 

acaba recaindo sobre a mulher, sobrecarregando ainda mais sua jornada de trabalho. 

Segundo Zimmermann 2006, o Comentário Geral n. 12 estabelece que o direito 

à alimentação adequada é de essencial importância para a fruição dos demais direitos. Deve 

ser estendido a “si mesmo e sua família”, não implicando qualquer restrição para a aplicação 

desse direito a indivíduos ou famílias chefiadas por mulheres. Ou seja, as mulheres não 

podem ser consideradas meras representantes em favor de sua família, pois são portadoras 

dessa prerrogativa.  

Quanto ao sua terceira característica, “há o estabelecimento de um ciclo de troca 

e reciprocidade numa dimensão temporal, em que se configura claramente momento de dar, 

de receber e de retribuir” (PIRES, 2013 B, p. 174), esse ciclo 

Se chamaria de “circuito de dons e contradons”. “De uma maneira esquemática, os 
termos da relação são Imposto – Bolsa Família – Consumo (correto). O ciclo se 
inicia com o dinheiro gerado pelos impostos sobre o consumo que vão para o 
governo. Este, num segundo momento, devolve-o na forma do Bolsa Família. A 
contrapartida para o recebimento do dinheiro PBF é utilizálo de maneira correta para 
aquisição de bens para os filhos e, em menor grau, para a casa. Este consumo, por 
sua vez, gerará mais impostos e iniciará um novo ciclo de prestações e 
contraprestações [...]Na visão do autor, este tipo de reciprocidade está relacionada 
com a noção de propriedade e de justiça, uma vez que o dom original produz uma 
disrupção num equilíbrio existente, o qual deve ser restaurado. O dinheiro do 
imposto sobre o consumo, que é meu, vai para o governo, e este dinheiro deve, 
portanto, retornar a mim, no todo ou pelo menos uma parte, para restaurar o 
equilíbrio..” (PIRES, 2013 B, p. 188-189). 
 

E, a quarta e última característica afirma que “o ciclo de dons e contradons 

produzem um compromisso, uma aliança entre os parceiros, ao envolver a formação de um 

sentimento de pertencimento por parte dos recebedores e da produção de vínculos sociais 

entre eles e o Estado” (PIRES, 2013 B, p. 174). 

O ciclo apresentado pelo autor acontece. Entretanto, não se pode afirmar que os 

usuários saibam como necessariamente ele acontece, ou seja, qual imposto que se 

apresenta no Brasil e qual percentagem que é utilizado no PBF, sendo respectivamente, 

imposto regressivo, onde todos pagam a mesma quantidade de dinheiro, o qual onera o 
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mais pobre, e o PBF chega a 0,5% do PIB11 aproximadamente. Não podemos afirmar que 

essas pessoas estão passando por um processo ao qual alcançará a emancipação política12, 

nem quiçá a emancipação humana13.    

Enfatizamos ainda, que esse vínculo não pode ser considerado igual, visto que 

uma das partes não tem conhecimento sobre os motivos geradores das condicionalidades, 

e/ou não percebem o Bolsa Família como direito.  

 

V - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
Procurou-se no decorrer deste trabalho discutir sobre as condicionalidades do 

Programa Bolsa Família, contrapondo a concepção de Pires (2013) de que as 

condicionalidades serviriam como instauradoras de uma relação múltipla entre o Estado e os 

beneficiários desta política.  Bem como traçar um histórico das Políticas Sociais de 

transferência de renda no país. Para tanto, preocupou-se em fazer um resgate sobre o 

conceito de pobreza, concebendo-a como multidimensional, a qual requer estratégias que 

envolvam políticas econômicas e sociais para transformação da desigualdade e pobreza.  

Historicamente no Brasil as pessoas conheciam o Estado pelo cacete da polícia. 

O PBF é um dos exemplos atuais de política de transferência direta de renda que 

possibilitou as pessoas conhecerem esse Estado sem a coerção. Entretanto, no momento 

em que se coloca as condicionalidades para ter acesso ao programa, conjuga-se também 

como uma forma de coerção. 

Investir em ações remediativas é mais conveniente, pois é mais lucrativo. De 

acordo com Tereza Campello, Ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

(MDS), a cada dólar investido no programa, retorna US$ 1,78 para o Produto Interno Bruto 

(PIB) brasileiro. Assim, parafraseando Zimmermann (2006), nas atuais modalidades, o Bolsa 

Família apenas contribui para mitigar e aliviar a fome. E apesar de seus avanços quanto à 

saída de milhões de famílias da situação de extrema pobreza, ele não consegue provocar 

uma emancipação humana, mas eleva o poder de consumo, que favorece a circulação 

monetária para abastecer a economia e melhorar os índices de crescimento do país, a 

                                                 
11

 De acordo com o sitio Brasil que Conquistamos. Disponível em: 
<http://obrasilqueconquistamos.com.br/programa-bolsa-familia/>. Acessado em 29 de março de 2015.  
12

  A emancipação política é a redução do homem, de um lado, a membro da sociedade burguesa, a 
indivíduo egoísta independente e, de outro lado, a cidadão do estado, a pessoa moral (MARX, 2005, 
p.41). 
13

 Uma emancipação que supere a produção capitalista, onde a propriedade é de todos, ou seja, os 
Direitos Humanos pensados de forma coletiva, mas sem eliminar o caráter individual das pessoas, 
mas que os movimentos individuais sejam em prol de todos, onde as ações individuais não 
prejudiquem o outro, nem mesmo o explore (FACKEL; MARIÑO, p. 120, 1982). 
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exemplo do IDH.   

A relação troca-dádiva caracterizada, na qual PBF cria essa relação de vínculo 

social entre os beneficiários e o Estado, a partir de suas condicionalidades, só pode ser 

considerada mediante uma análise restrita. Pois, se pensarmos que essa relação não 

possibilita à população usuária refletir sobre a qualidade da saúde e da educação que são 

direitos constitucionais e condicionalidades do programa, esboçamos sua concepção a 

vacinação e pesagem, e ir à escola, respectivamente. Podemos afirmar que impossibilita 

uma reflexão sobre a condição de pobreza e distribuição de renda no Brasil, estando à 

emancipação política, econômica e social longe de ser alcançada, deste modo, poderíamos 

afirmar que está presente uma coerção social. Acaba sendo um dos principais desafios das 

políticas públicas, ter a capacidade de emancipar o indivíduo, conferindo-lhe autonomia para 

a vida em sociedade e dando-lhe oportunidades para uma inserção digna. 
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