
 

 

                  

OS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA NO BRASIL: arcabouço histórico e 

desenvolvimento 
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RESUMO 
 
Este artigo tem por objetivo descrever o processo histórico da 
seguridade social e a emergência dos programas de 
transferência de renda implementadas no Brasil e analisar esta 
política social que é das maiores e prevalentes no país. 
 
Palavras-chave: Seguridade social. Programas sociais. Bolsa 
família.  
 
ABSTRACT 
 
This article aims to describe the historical process of social 
security and the emergence of cash transfer programs 
implemented in Brazil and analyze this social policy that is the 
largest and prevalent in the country. 
 
Keywords: Social security. Social programs. Family purse. 
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INTRODUÇÃO 

Primeiramente é impossível desvincular a seguridade social e os programas de 

transferência de renda com a problemática da pobreza. Segundo Yasbek (2012) pobreza é 

um desdobramento da questão social, acentuado com as relações econômicas de 

acumulação do capital, na qual produzem e reproduzem um modelo econômico desigual de 

distribuição da riqueza. 

Há varias vertentes de pensamento diferenciadas que dão suporte de analise 

para causalidade da pobreza. A abordagem estrutural afirma que a condição de pobreza é 

criada e reproduzida com o sistema de produção baseada na divisão desigual de riqueza e 

poder. É uma construção que não se deve ser vista como natural, pois é expressão direta 

das relações sociais.  

Sendo assim, a pobreza não só se produz e reproduz no plano econômico, mas 

é estendido ao plano político, social e cultural. Como as relações desiguais abrangem várias 

dimensões, a pobreza é entendida como um fenômeno multidimensional, estrutural e 

socialmente construído. 

“preconceitos de base territorial, religiosa, étnico-racial, geracional e de gênero, 

entre outros, contribuem para a configuração de uma sociedade profundamente 

desigual acentuando a gravidade da destituição material e contribuindo para a 

segregação socioespacial da pobreza.” (GAEPP, 2014, p.10) 

Admite-se, portanto, que a situação de pobreza não só inclui a destituição de 

material, mas é intimamente ligada a formação histórica das sociedades. Diante do trato 

dado a essa questão, ao longo dos anos, ocorreram profundas transformações societárias, 

nas quais interferiram no modo de enfrentamento à pobreza e tornaram-se incompatíveis 

com os direitos adquiridos, com as políticas sociais e com a relação entre Estado e 

sociedade civil. 

Assim, as políticas sociais desenhadas pelo modelo de proteção social, no 

contexto do capitalismo neoliberal, não se tornam mais correspondentes às questões 

sociais. Emerge a necessidade de reforma dos programas sociais, e nesse espaço os 

programas de transferência de renda ganham destaque para possibilitar o enfrentamento da 

pobreza e do desemprego decorrente da reestruturação produtiva e dos programas de 

ajuste econômico. 

 

2 O RESGATE HISTÓRICO DA PROTEÇÃO SOCIAL NO BRASIL E O 

ENFRENTAMENTO DA POBREZA 

 

No Brasil, a pobreza é puramente histórica. Não deve esquecer que ela tem 

profundas ligações com “tradição oligárquica e autoritária, na qual os direitos nunca foram 



 

 

                  

reconhecidos como parâmetros no ordenamento econômico e político da sociedade” 

(YASBEK, 2012, p. 294) 

A pobreza brasileira é engendrada na tradição política, socioeconômica e 

cultural, baseada na acumulação da terra, concentração do poder político, do caráter 

patrimonialista do gerenciamento público e do modelo econômico excludente. (FRANÇA, 

2013)  

A experiência escravocata e colonial prolongada, de fato, elegeu aos 

trabalhadores brasileiros a exclusiva responsabilidade por sua própria sobrevivência. Nesse 

período, a pobreza era somente visualizada por uma incapacidade pessoal. Desse modo, as 

primeiras ações voltadas para amenizar a questão social da época, eram de ordens 

filantrópicas e religiosas, movidas pela rede de solidariedade. 

Nos anos de 1930, o Brasil, viveu um intenso processo de industrialização e 

avanço significativo do setor econômico, social e político. O governo era populista e possuía 

mecanismos centralizadores da questão política-administrativa. A questão social ganhou 

fôlego juntamente com o processo de desenvolvimento capitalista excludente, acirrando as 

condições precárias e subalternas. Nesse contexto o mundo vivencia o Welfare State e em 

destaque o Welfare State europeu que fundou, sob as égides do capitalismo liberal, uma 

forma de regulação social com bases na cidadania e no pleno emprego. Porém nos países 

da America Latina, não houve sucesso do Estado de bem estar social. Segundo Sposati 

(2002), o dever social do Estado só se manifesta após os períodos ditatoriais e pactuados 

com as lutas pelo Estado de Direito. Esses países são conhecidos por suas peculiaridades e 

pela sua regulação social tardia, enquadrando-se com a emergência do neoliberalismo. 

O Estado brasileiro adotou, a partir daí, uma política de proteção ao trabalhador, 

além da previdência social para os que contribuíam. O país vivenciou apenas, no período da 

efervescência do Welfare State Mundial, a criação de algumas políticas de proteção social a 

partir da década de 1930 atrelados a desmobilização da classe operária e regulação das 

tensões entre as classes sociais. 

Os marcos iniciais desse sistema são caracterizados por serem fragmentados e 

regulados para aqueles que possuíam trabalhos formais. Ser cidadão significava ter carteira 

assinada e pertencer a um sindicato. Manipula-se assim, uma cidadania regulada. Esse 

período foi marcado por grandes transformações socioeconômicas, pela passagem do 

modelo agro-exportador para o modelo urbano-industrial. Nesse contexto o Estado passa a 

assumir a regulação do capital e provisão de alguns campos sociais.  

O período de 1930 a 1940 se caracteriza pelo inicio da formação da proteção 

social, Pode-se destacar a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, a 

promulgação da legislação trabalhista. A criação dos Institutos de Aposentadorias e 



 

 

                  

Pensões. Em 1942, foi criada por Decreto-lei a Legião Brasileira de Assistência (LBA), que 

serviria como órgão de colaboração junto ao Estado, para cuidar dos Serviços de 

Assistência Social. Foi instituído o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e o 

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC). Promulgada a Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT). Percebe-se que as ações que mais se destacaram foram as de 

assistência ao trabalhador, caracterizado por um sistema de proteção social seletivo e 

distante de ser universal. E a assistência aos desprovidos de emprego formal e sem 

condições de contribuir com a previdência social ficavam a cargo da Igreja Católica e das 

instituições filantrópicas que tinham uma pequena ajuda financeira do Estado. 

“o pobre, trabalhador eventual e destituitivo, é usuário dessas políticas pelas quais é 
visto como individuo necessitado e, muitas vezes como pessoa acomodada, passiva 
em relação a sua própria condição, dependente de ajuda, enfim, não cidadão”. 
(YASBEK, 2012, p. 298-299) 

 

Com o início do golpe militar e a vigência de um estado autoritário e repressivo 

na década de 1960 a 1980, a desigualdade social se acentua no país. Há a abertura do 

mercado para os investimentos externos, uma aceleração do crescimento econômico e 

paralelamente a expansão e modernização do sistema de proteção social. Segundo 

PEREIRA (2000), essa expansão e modernização foram configuradas por um novo 

processo nas políticas sociais: o que era apenas um complemento ou extensão da 

economia se consolida como um meio de acumulação de riqueza, isto é, os programas que 

embora integravam a ação do estado, passam a atender aos interesses específicos de 

empresas privadas. “[...] embora públicos na sua gestão, tais programas tiveram sua 

execução privatizativa” (PEREIRA, 2000, p.137). Foi criado, o Banco Nacional de Habitação, 

Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), Ministério da Previdência e Assistência Social, Fundação Nacional para o Bem-

estar do Menor (FUNABEM). Esse sistema representa um processo de modernização 

conservadora, ao combinar assistência à pobreza com repressão e consequentemente, 

poucas foram às alterações identificadas no quadro de pobreza e desigualdade na 

sociedade. Apesar do sistema de proteção social ter sido estendido para outros públicos-

alvo, os avanços do Sistema de Proteção Social brasileiro no período da ditadura militar não 

foram suficientes para alterar o seu caráter excludente e concentrador, uma vez que, os 

interesses privados acabavam se sobrepondo aos interesses públicos. 

Mediante o sistema autoritário e repressivo, cabe destacar, a emergência forte, 

nos anos 1970 e 1980, das organizações da sociedade civil. Essas organizações surgem 

pela necessidade do enfrentamento direto com o Estado que era cada vez mais ausente e 

incapaz de processar as suas demandas num sistema capitalista fechado e competitivo. 

(FRANÇA, 2013) 



 

 

                  

A sociedade civil adquiriu força política e organização a favor da 

redemocratização do país com vistas a construção de uma sociedade com menos 

desigualdades sociais. 

Com o ganho da promulgação da Constituição Brasileira de 1988, o Sistema de 

Proteção Social, inseriu-se no campo da Seguridade Social. Apresenta-se como um sistema 

de cobertura de diferentes situações sociais, alcançando a trajetória laboral e insuficiência 

de renda população (YASBEK, 2012). Nesse contexto, Assistência Social sai do viés do 

favor e passa a ser constituído como direito. O Estado passa a financiar e assumir a 

responsabilidade da Assistência Social. Atualmente faz parte da Seguridade Social 

juntamente com a Saúde e Previdência Social, tendo como objetivo a universalização de 

cobertura e atendimento. O conceito de pobreza pela Assistência Social refere-se ao 

cidadão sem acesso ou acesso de forma precarizada aos bens e serviços que satisfazem 

apenas as necessidades básicas. 

É importante salientar que os avanços na Constituição, e na implementação de 

direitos sociais, andam na contramão do contexto econômico neoliberal. A globalização 

econômica, ou mundialização do capital, segundo Chesnais (1996) é resultado de dois 

movimentos interligados e distintos: o processo capitalista que em sua história mostra uma 

fase ininterrupta de acumulação do capital e o outro movimento é caracterizado pelas 

políticas de liberação da economia, a desregulação e desmantelamento das conquistas 

sociais. Esse segundo movimento é um fator de uma intervenção política no processo de 

acumulação. Sem a intervenção política de alguns Estados, o capital financeiro não teria se 

expandido tão depressa. 

Para a legitimação do capital foi necessário articular consensos hegemônicos 

por inúmeras estratégias ideológicas e culturais, tendo a mídia, especialmente a TV, como 

elementos decisivos para a constituição da hegemonia. Essas estratégias têm sido bastante 

eficazes, pois massificam a divulgação das políticas reformadoras ditas racionais e das 

“verdades incontestáveis” do capital neoliberal. Assim, forja-se um consentimento majoritário 

para as tais reformulações no âmbito do Estado. 

A revolução tecnológica não pode passar desapercebida. Ela influenciou de 

forma gigantesca a nova estruturação do capital. A introdução da automatização é uma 

forma de destruição das anteriores relações contratuais ao abrir caminho para a 

fragmentação dos processos de trabalho. O sistema toyostista foi aderido facilmente e 

adotado de forma rápida. Aderi-se como consequência a precariedade do emprego, a 

redução dos salários e da proteção social. Esses fatores foram decisivos para a 

globalização. 



 

 

                  

O Brasil, sob os imperativos do capital financeiro, é obrigado a instituir a 

administração pública gerencial que prioriza a eficiência da Administração, o aumento da 

qualidade dos serviços e a redução dos custos. Nesse cenário, o Estado se “reduz” da 

responsabilização de suas tarefas através das privatizações dos patrimônios públicos, com 

a terceirização e voluntarismo, e desregulamentação das relações de trabalho.  

Presencia-se a desorganização e destruição dos serviços sociais públicos, em 
consequência do “enxugamento do Estado” em suas responsabilidades sociais. A 
preconizada redução do Estado é unidirecional: incide sobre a esfera de prestação 
de serviços sociais públicos que materializam direitos sociais dos cidadãos, de 
interesse da coletividade (IAMAMOTO, 2005, p. 36). 

 

A arquitetura das transformações societárias, não atingem apenas o campo 

político e econômico do país, mas interfere nas condições de vida da população. A 

flexibilização das relações de trabalho e a gradual perda das conquistas trabalhistas e 

previdenciárias atingem diretamente a estruturação da esfera privada (doméstica), no 

sentido de agravar as condições de vida da maioria das famílias. 

Nesta conjuntura, o Sistema de Proteção Social brasileiro foi fortemente abalado 

pela diminuição dos investimentos estatais em diversas áreas da sociedade principalmente 

no setor das políticas sociais com a finalidade de ajustar a economia à lógica privatizadora. 

É evidente a oposição entre a lógica do modelo neoliberal e a possibilidade de 

desenvolvimento social com políticas sociais universalizantes. (FRANÇA, 2013).   

Esta lógica, que subordinou políticas sociais aos ajustes econômicos e às regras do 
mercado, moldou para a Assistência Social brasileira na esfera pública estatal um 
perfil focalizado, despolitizado, privatizado e refilantropizado [...]  (YAZBEK 2004, p. 
25) 

 

Portanto, o Estado consolida um formato de intervenções mínimas no social, 

redefini as ações na política social e no sistema de proteção social, em geral. E nesse 

contexto é que se predominam na Política de Assistência Social os Programas de 

Transferência de Renda (PTR) no Brasil como possibilidade de enfrentamento das novas 

expressões da questão social. (FRANÇA, 2013) 

 

3 O DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DE RENDA NO BRASIL 

 

Como já foi dito, o contexto de transformações societárias e da era neoliberal e 

como consequência o  quadro  de  expansão  do  desemprego  e  exacerbação  da  pobreza 

é que  predominam  os  Programas  de  Transferência  de  Renda  (PTR)  no  Brasil  como 

possibilidade de enfrentamento das novas expressões da questão social. 

É pertinente ressaltar que num contexto mundial, os programas de transferência 

de renda, ganharam destaque e abrangência nos anos 1980 como estratégia de politica 



 

 

                  

social para o enfrentamento da crise do Welfare State, resultante das transformações do 

capitalismo. 

Na realidade brasileira, os primeiros debates sobre os PTR’s, datam de 1975 

pela proposta de Antônio Maria Silveira, na qual questionava que a economia brasileira não 

satisfazia as necessidades vitais da população e que seria necessário um mecanismo de 

enfrentamento com a instituição redistribuição de renda mínima para os mais pobres. 

Todavia, em 1991 é que os PTR’s são incluídos na agenda pública brasileira a 

partir da aprovação no Senado Federal do Projeto de Lei do Programa de Garantia de 

Renda Mínima. Os precursores foram os governos municipais e estaduais iniciados em 

1995, desde então, se vê uma trajetória marcada por uma série de especificidades de 

programas municipais, estaduais e federais, até a implementação do programa Bolsa 

Família em 2003 e a aprovação da lei 10.8352. 

A trajetória de institucionalização dos PTR’s no Brasil podem ser sintetizados por 

cincos momentos fundamentais, segundo Silva (2008). O primeiro momento, instaurado em 

1991 pela inciativa do Senador Eduardo Suplicy que instituiu o Programa de Renda Mínima  

para todos os brasileiros com idade igual ou superior a 25 anos. O segundo momento é 

inaugurado uma proposta inovadora que a transferência monetária abrangesse as famílias 

que possuíssem crianças com idade de 5 a 16 anos e que estivessem matriculadas 

regularmente em escolas públicas.  

O terceiro momento é identificado o debate intensificado das primeiras 

experiências municipais do programa. O quarto é caracterizado pela criação dos programas 

de transferência de renda implementados pelo Governo Federal no segundo mandato de 

Fernando Henrique Cardoso, que são: Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Bolsa Renda, Vale 

Gás, Beneficio de Prestação Continuada, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. 

O ultimo momento é destacado com a instituição do Programa Fome Zero, no 

ano de 2003, governo Lula. O Governo tinha como ação prioritária o combate a fome e a 

pobreza através do Programa Bolsa Família que unificou os PTR’s e a abrangendo todos os 

municípios brasileiros e o Distrito Federal.  

O Programa Bolsa Família (PFB) é considerado o principal programa 

condicionado de transferência de renda do Governo Federal e um dos maiores programas 

de transferência de renda do mundo. Essas experiências de transferência de renda 
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implantadas pelo Governo Federal tiveram suas origens vinculadas a segmentos 

populacionais específicos e a políticas setoriais. 

Para Silva, Yazbek e Giovanni (2007), o debate sobre os programas de 

transferência de renda se assenta em duas vias. Numa primeira, a transferência de renda 

mínima se caracteriza como programa compensatório e residual, baseado em pressupostos 

neoliberais. Nessa configuração, os objetivos de tais programas seriam: 

[...] garantir a autonomia do indivíduo enquanto consumidor, atenuar os efeitos mais perversos da 

pobreza e da desigualdade social, sem considerar o crescimento do desemprego e a distribuição de 

renda, tendo como orientação a focalização na extrema pobreza, para que não ocorra o desestímulo ao 

trabalho (Silva, Yazbek e Giovanni: 2007). 

Sob outro prisma, estes programas se colocariam enquanto programas de 

redistribuição de renda, num viés universalista de acesso. Algo distante da realidade 

brasileira, onde o que prevalece é a focalização, onde “escolhem” os mais pobres. 

  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir dos anos 1990, os PTR’s  foram paulatinamente implantados, porém o 

real desenvolvimento desses programas se deu no Governo Lula em 2003. Eles foram 

desenvolvidos com intuito de enfrentar a pobreza e a fome, articulados com a Política 

econômica que propiciasse o crescimento, a distribuição de renda e elevação dos níveis de 

emprego (SILVA, 2006). Na década de 2000, os PTR foram unificados e atualmente é 

representado por um único programa denominado Bolsa Família (PBF), com elevado 

volume orçamentário dos cofres públicos. 

Hoje o PBF é concebido como uma transferência monetária mensal destinada a 

famílias pobres cadastradas na Assistência Social. É estratégico, pois integra a política no 

dado enfrentamento da pobreza, ao propiciar acesso à educação, saúde e ao combate ao 

trabalho infantil.  

O governo atual da Presidente Dilma Rousseff (2011), ampliou a ação de 

enfrentamento numa perspectiva multidimensional da pobreza com o Plano Brasil sem 

Miséria. Esse plano se desenvolve nos eixos de garantia de renda, inclusão produtiva e 

acesso a serviços públicos. 

Porém, a garantia de renda é extremamente focalizada, destinada a famílias de 

baixíssima renda, na qual se encontram em situações extremas de pobreza e que tem como 

um dos critérios de acesso à existência de crianças em idade escolar.  

Como exemplo da expressividade da pobreza, o Maranhão é caracterizado como 

um dos estados mais pobres do país, onde vigoram as rendas per capitas mais baixas, além 

da carência de serviços básicos. O estado apresenta como característica marcante, 



 

 

                  

segundo Nascimento (2013), um elevado grau de dependência de finanças publicas, 

principalmente ao grau de repasse aos programas de transferência de renda, que só no ano 

de 2012 atingiu um total de 951,6 mil famílias beneficiadas. 

Os impactos reais do programa são indiscutíveis no sentido de que representa 

para muitas famílias uma elevação no nível de renda, ou acesso a única garantia de renda 

mensal. È notório perceber em muitas pesquisas e o próprio Censo do IBGE (2010) 

demonstra que houve o declínio da pobreza no país. Mas é importante assinalar que o nível 

de distribuição de renda é insatisfatória, é compensatória, que não supera a condição de 

pobreza, apenas a ameniza, significando uma espécie de controle e regulação da situação 

de indigência da população.   
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