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RESUMO 
 
O artigo discute a assistencialização e gerenciamento da 
pobreza via programas de transferência de renda – diga-se 
Programa Bolsa Família. Estabelecemos diálogo com a relação 
entre sociabilidade e políticas sociais apresentando um resgate 
histórico da sua constituição, trazendo apontamentos sobre a 
atual conjuntura das políticas sociais. A pesquisa resulta de 
consultas bibliográficas e documentais. Embora a literatura 
jurídica aponte para universalização das políticas sociais, a 
atuação dos governos caminha no sentido da focalização, 
como estratégia de gerenciamento e dominação que se coloca 
como entrave para materialização da universalização dos 
direitos sociais. 
 
Palavras-chave: Estado. Política Social. Programa Bolsa 
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ABSTRACT 
 
The article discusses about the assistencialização and 
management of poverty through cash transfer programs - say 
Bolsa Familia Program. Intend to dialogue with the relationship 
between sociability and social policies presenting a historical of 
its constitution, bringing notes on the current situation of social 
policies. The trial took place from bibliographic and 
documentary queries. Although the legal literature point to 
universal social policies of governments acting moves towards 
the focus, as a management strategy and domination which 
arises as an obstacle to the materialization of the 
universalization of social rights. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Não se constitui tarefa fácil discutir os rumos das políticas sociais, sobretudo, 

quando considerada a atual conjuntura de aprofundamento das políticas neoliberais e seus 

desdobramentos a exemplo do agravamento das desigualdades, injustiças, dentre tantas 

outras expressões da pobreza que aumentam na proporção direta em que se amplia a 

capacidade social de produção de riquezas.  

 Partindo das premissas de análise do movimento do capital e das formas de 

enfrentamento da Questão Social – que rebate diretamente na caracterização e amplitude 

das políticas (em particular, as políticas sociais via programas de transferência de renda) 

implementadas na contemporaneidade – tentaremos construir um breve diálogo no sentido 

de compreender como tem se dado a implementação dos Programas de Transferência de 

Renda no Brasil, bem como, adensando a crítica ao atual modelo de sociabilidade e sua 

relação com a política social3. 

  Entendendo que é na Questão Social que estão presentes os problemas 

advindos do processo de desenvolvimento do capitalismo, enquanto resultante do 

acirramento da contradição entre capital e trabalho, bem como, o surgimento e reprodução 

das desigualdades sociais, inferimos que as respostas a isto implicam diretamente nas 

políticas sociais, visto que, a situação da Questão Social exige respostas sociopolíticas. 

Em fases de crise do capital são cobradas do Estado respostas mais eficazes e 

eficientes; tais respostas se traduzem historicamente na intervenção estatal na regulação 

social, interferindo diretamente na formulação e execução de políticas públicas. Neste caso, 

como aponta Teixeira (1996), o Estado é “obrigado” a intervir na economia como válvula de 

escape do sistema, por meio de “[...] políticas de apoio direto ao processo de acumulação de 

capital e com políticas sociais compensatórias de ajuda para os excluídos do mercado” 

(idem, p. 212).  Essa realidade, que coloca o Estado como mediador das crises do sistema 

capitalista, impõe inflexões no processo de consolidação da intervenção estatal com vistas 

ao bem da coletividade. Isso ocorre devido os interesses sociais e da população pobre, 

assalariada ou não, serem subalternizados em detrimento do bem-estar do capitalismo. 

Ora, se o apoio do Estado acontece direta e objetivamente em tempos de crise 

do capital, com injeções de capital e mecanismos de regulação da economia, na mesma 

                                                           
3
 Trazemos esse debate no sentido de salientar como tem se dado na realidade brasileira, a 

constituição e implementação das políticas sociais a fim de situar sua relação com o contexto social 
onde se inserem as famílias usuárias do PBF e como essa política aparece historicamente 
determinada pelo movimento do capital, expressando-se objetivamente na realidade social, na cena 
contemporânea como um mecanismo de gerenciamento da pobreza, em detrimento da 
materialização dos direitos sociais. 



 

 

                  

proporção se apresenta a necessidade de intervenção para sanar os problemas sociais 

oriundos do próprio modelo de sociabilidade, a requisitar ação desse Estado. Entretanto, a 

história vem mostrando que “o comitê executivo da burguesia”4, está mais preocupado em 

manter as taxas de lucro e de rentabilidade das classes dominantes do que em responder 

as demandas geradas pelo próprio desenvolvimento do sistema capitalista.  Resultante 

disso, a reestruturação dos capitais conjuntamente com o desmonte dos direitos sociais 

leva-se a uma exponenciação da questão social e as políticas sociais tornam-se um atrativo 

ao capital, sendo transformadas em mercadorias, expressando-se em formatos cada vez 

mais seletivos, focalizados e restritivos, voltadas ao combate da pobreza – ou como 

pressupomos, o seu gerenciamento. 

No Brasil, os programas de transferência de renda começaram a surgir por volta 

dos anos de 1970, ainda como propostas acadêmicas para as políticas voltadas para 

melhoria de renda de segmentos pauperizados da população. A ideia foi sendo incorporada 

pelo Estado fazendo surgir diversos programas em distintas modalidades5, unificadas em 

2004 no Programa Bolsa Família (PBF).  

Concomitantemente, os conceitos de pobreza6 e de extrema pobreza7 tornam-se 

cada vez mais relacionados à determinada parcela da população em situação de miséria, 

tornando a abrangência do PBF focalizada, deixando clara a não pretensão dos governos 

em tonar esta uma política pública universal. Face ao exposto, indagamos: em que medida 

os programas de transferência de renda no Brasil tem contribuído no processo de 

assistencialização, focalização e gerenciamento da pobreza?  

Partindo dessa problemática, a abordagem julgada adequada para a 

concretização desta pesquisa foi consulta bibliográfica e documental em aparatos legais 

como a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) e em documentos do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), como também por meio de artigos e 

teses tanto do Serviço Social quanto de áreas correlatas, tendo como traçado metodológico 

o materialismo histórico-dialético, por se constituir em um método que nos permite 

compreender a totalidade através das mediações com a particularidade. 

Trazemos neste artigo três itens, a saber: determinantes da relação entre 

Estado, sociedade e política social, discutindo o papel das políticas sociais na atual 
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 Ver Manifesto do Partido comunista, Marx e Engels, 1848. 

5
 Um dos primeiros programas de transferência de renda foi o Bolsa Escola, criado em 1995 no 

Distrito Federal (BATISTA, 2009). A partir daí os governos brasileiros ampliaram os horizontes de tais 
programas donde surgiram, além do Bolsa Escola, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 
(PETI) e o Benefício de Prestação Continuada (BPC). 
6
 Famílias com insuficiência de renda para a alimentação dos seus membros. 

7
 Famílias com insuficiência de renda para alimentação de seus membros e para outras necessidades 

básicas 



 

 

                  

conjuntura; segundo, constituição histórica dos programas de transferência de renda no 

Brasil, falando do surgimento dos programas de transferência de renda no país, em especial 

o Programa Bolsa Família, e; por fim, Programa Bolsa Família: os conflitos da 

universalização, focalização e gerenciamento da pobreza, donde procedemos a uma análise 

dos rebatimentos desse programa no processo de assistencialização/gerenciamento da 

pobreza. 

 

 

2. DETERMINANTES DA RELAÇÃO ENTRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICA SOCIAL 

 

 

A forma como as políticas sociais chegam aos usuários, é – por inúmeras vezes 

- permeada por elementos condicionantes da manutenção do atual modelo de sociabilidade 

que supõe a legitimação da dominação do capital sobre o trabalho, do sistema sobre o 

indivíduo social, distorcido por valores que, arraigados na esfera cotidiana das relações 

sociais, podem vir a interferir na prestação dos serviços de forma a dificultar a 

materialização de direitos. 

A Carta Magna de 1988 veio demarcar um novo modelo de exequibilidade e 

organização das políticas sociais8 no país (isso por meio da luta dos movimentos sociais e 

sociedade civil), buscando a efetivação de direitos e cidadania para toda a população. Além 

disso, apontou os caminhos para a ampliação dos mínimos sociais. No campo da 

Assistência Social tal fato se evidenciou na preconização do caráter participativo, 

universalista e descentralizado como parte do tripé da Política de Seguridade Social, 

juntamente com a Saúde e a Previdência. Uma vez constituídas como dever do Estado e 

direito do cidadão. Inicia-se um processo de ruptura com a concepção que se criou em torno 

dessa política, como sendo paternalista e filantrópica e que por um longo tempo caracterizou 

a Assistência Social (BOSCHETTI, 2003). Em vista disso, ainda persistem limites mais 

gerais à efetivação da política social, conforme aponta o estudo de Boschetti (2003, p. 193), 

 

Tradicionalmente, o financiamento para a área da assistência social, no Brasil, tem 
sido insuficiente e perverso. Insuficiente porque sempre esteve muito aquém do 
necessário para os bens e serviços destinados ao atendimento das necessidades 
básicas da população pobre. E perverso porque os recursos disponibilizados foram 
provenientes predominantemente da contribuição direta ou indireta dos próprios 

                                                           
8
 O que predominava, e que reflete até os dias de hoje, é uma política social balizada na igualdade de 

acesso, que remete acesso aos mínimos sociais e as condições básicas de subsistência e não 
aponta para superação de sua condição de miserabilidade em detrimento da igualdade de 
oportunidade, que remete à disposição das mesmas condições para todos ante as necessidades e 
demandas sociais (BEHRING, 2008).  
 



 

 

                  

trabalhadores, não tendo assumido uma função mais progressiva, de redistribuição 
de renda entre capital e trabalho. 

 
Embora tenham surgido como fruto das lutas da classe trabalhadora e da 

necessidade gerada pelo próprio modelo de sociabilidade, as políticas sociais não 

conseguem objetivar a superação das demandas a ela inerentes, a saber, sociais, 

econômicas e ou políticas. As expressões da questão social demandam um orçamento 

maior que o previsto e a forma de financiamento ao invés de ser retirada dos montantes 

lucrados pelos capitalistas, acaba sendo retirado da contribuição que os próprios 

trabalhadores, e porque não dizer dos usuários da política social, são obrigados a pagar em 

detrimento de interesses particularistas e privados de capitalistas que dispõe do aval do 

Estado para manter esse modelo perverso e ineficaz na resolução do conflito central que é a 

polarização das classes sociais e a subsunção de uma à outra. 

Essa fragilidade na correlação de forças permite que o neoliberalismo adentre 

com o engodo de que as necessidades devem ser supridas no mercado e quando não, a 

sociedade civil deve prover tais necessidades. Nesse sentido, a sociedade é convocada a 

efetivação das Políticas Sociais através do terceiro setor tido como espaço público não-

estatal9.   Percebemos então, uma desresponsabilização do Estado quanto ao cumprimento 

dos direitos sociais e uma verdadeira focalização das ações e serviços, pois somente tem 

acesso àquela parcela da população que se encaixa nos critérios de elegibilidade de 

programas e políticas sociais. 

Atualmente a dimensão dos direitos perpassa a concepção somente da 

satisfação das necessidades básicas da população; é uma questão que precisa ser 

articulada com o debate sobre o Estado e a sociedade, e por meio dessa articulação refletir 

sobre as peculiaridades pertinentes a esse assunto. É nesse sentido que queremos dialogar 

sobre os programas de transferência de renda no Brasil, com foco no Programa Bolsa 

Família, a fim de compreender até que ponto esse programa tem contribuído para a 

superação ou o gerenciamento da pobreza no país. 

 

 

3. CONSTITUIÇÃO HISTÓRICA DOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA 

NO BRASIL 
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 O termo é utilizado para destacar a construção de uma dimensão „pública‟ que não seja exclusiva do 

Estado e também para romper com o entendimento da identificação da esfera marcadamente 
mercantil (DURIGUETTO, 2007a, p. 177). 



 

 

                  

Os programas de transferência de renda surgiram como uma forma de combate 

à pobreza e injeção de moeda na economia. As primeiras propostas de programa de 

transferência de renda no Brasil10 datam da década de 1970, com o trabalho acadêmico do 

professor Antônio Maria da Silveira que propunha um imposto de renda negativo (BATISTA, 

2009).  

Entretanto, em nível de Governo Federal, isso só veio a aparecer em dezembro 

de 1997 com a Lei Federal nº 9.533, que autorizava o Governo Federal a conceder apoio 

financeiro aos municípios que instituíssem programa de renda mínima associado a ações 

socioeducativas. O que logo depois se tornaria o Bolsa-Escola com a Lei nº 10.219, de 11 

de abril de 2001. Outros programas de transferência de renda foram criados pelo Governo 

Federal antes mesmo do Bolsa-Escola como: Benefício de Prestação Continuada (BPC) e o 

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), que começou a ser pago em 1996 e 

em 2005 foi unificado ao Bolsa-Família. Posteriormente, ao Bolsa-Escola sucederam a 

criação de mais programas assistenciais de transferência de renda pelo Governo Federal 

(BATISTA, 2009). 

Contudo, a multiplicidade de programas começou a gerar problemas de 

duplicidade de pagamentos, dificuldade de acompanhamento dos beneficiários, uma grande 

quantidade de cadastros. Então, Segundo o Poder Executivo (MPOG, 2003), para dar maior 

racionalidade e organicidade à ação estatal, evitando-se o desperdício de recursos e 

superposição de ações, procedeu-se à unificação dos programas já existentes, com isso 

surge o Programa Bolsa Família (BATISTA, 2009). 

O PBF é um programa do Governo Federal criado em 2004, pela Lei nº 10.836, 

de 9 de janeiro, como forma de unificar a gestão e a execução dos programas de 

transferência de renda11 ofertados pelo governo. Surge no intuito de beneficiar famílias em 

situação de pobreza e de extrema pobreza com vistas à superação da miséria em todo o 
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 Outras propostas foram lançadas na academia referente ao imposto de renda negativo e sugerindo 
a garantia de uma renda para a família, relacionada às oportunidades da educação. Entretanto, 
somente em 1995 foi criado o primeiro programa de transferência de renda do país, no Distrito 
Federal, o Bolsa Escola, “destinado à concessão de uma renda mínima às famílias com renda per 
capita inferior a meio salário mínimo, para que estas pudessem manter seus filhos de 7 a 14 anos na 
escola” (BATISTA, 2009, p. 17). Desde este momento os programas foram se espalhando pelo 
interior  
do país com algumas diferenças em suas formas de execução. 
11

 “Os programas de transferência de renda podem ser de caráter contributivo, como as 
aposentadorias, pensões, seguro desemprego etc, ou de caráter não contributivo, como o próprio 
bolsa família, o benefício de prestação continuada e a renda básica de cidadania.” (BATISTA, 2009, 
p. 13). 



 

 

                  

país12 através de transferência de renda dependente do cumprimento de 

condicionalidades13.  

Depreende-se deste fato que o interesse do Governo Federal não se pauta por 

referenciar o Programa Bolsa Família aos pobres segundo o conceito que o mesmo já 

utilizara, mas pretende cada vez mais focalizar o Programa àqueles em condições de 

extrema miséria e risco social. Contrapondo-se, portanto, aos próprios objetivos do PBF que 

é, dentre os demais, o de erradicar a pobreza no país. Atualmente, segundo dados do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) mais de 13 milhões de 

famílias em todo território nacional foram beneficiadas pelo PBF 14.  

É nesse âmbito que justificamos situar a condição de pobreza expressa como 

uma das manifestações da questão social e como expressão direta das relações vigentes na 

sociedade, localizando-a no campo de relações constituídas num padrão de 

desenvolvimento capitalista, extremamente desigual, em que convivem acumulação e 

miséria. Os "pobres" são produtos dessas relações, que produzem e reproduzem a 

desigualdade no plano social, político, econômico e cultural, isentos de um lugar digno na 

sociedade15.  
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 Ressalte-se que linha de indigência corresponde ao que hoje é chamado de extrema pobreza nos 
programas do Governo Federal. Como afirma Batista (2009), o Governo Federal utilizando-se, pois, 
dos conceitos de pobreza e extrema pobreza baseados em cálculos do salário mínimo direcionou o 
PBF a um público focalizado, baseando-se nesse cálculo e na Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios (PNAD) 2001, estimou-se um número de R$ 11,2 milhões de famílias pobres. Entretanto 
em junho de 2014, o Poder Executivo decidiu reajustar o valor correspondente às linhas de pobreza e 
extrema pobreza para R$ 154,00 e R$ 77,00, respectivamente – o que hoje corresponde a menos de 
1/5 do salário mínimo. 
13

 Sobre as condicionalidades do PBF acessar < http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-
frequentes/bolsa-familia/condicionalidades/beneficiario/codicionalidades>. Contudo, ressaltamos que 
tais condicionalidades sobrecarregam as mulheres, já que as obrigações são responsabilidade delas, 
sob o prisma da matricialidade. Teixeira (2010) problematiza tais condicionalidades, pois o mesmo 
afirma que estas “[...] sejam pensadas como estratégias para garantir direitos que, por via de regra, 
não são acessados pela população, elas também se tornam um ônus na medida em que o não-
cumprimento significa a perda do direito ao benefício” (p. 72). Depreende-se, assim, que as famílias 
são extremamente responsabilizadas para cumprir as condicionalidades do programa, com ênfase na 
responsabilidade das mulheres, já que nessa sociabilidade cabe à mulher cuidar dos assuntos 
relacionados ao equilíbrio do lar. 
14

 “A seleção das famílias para o PBF é feita com base nas informações registradas pelos municípios 
no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, instrumento de coleta de dados que 
tem como objetivo identificar todas as famílias de baixa renda existentes no Brasil” (MDS, 2013). 
15

 Entendendo a pobreza como expressão direta das relações sociais que, "certamente não se reduz 
às privações materiais" (Yazbek, 2012, p. 73-74). É uma categoria multidimensional, e, portanto, não 
se caracteriza apenas pelo não acesso a bens, mas é categoria política que se traduz pela carência 
de direitos, de oportunidades, de informações, de possibilidades e de esperanças (Martins, 1991). 

 

http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-familia/condicionalidades/beneficiario/codicionalidades
http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-familia/condicionalidades/beneficiario/codicionalidades


 

 

                  

4. PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA: estratégia de superação ou de gerenciamento da 

pobreza? 

 

 

Ancorados nas discussões antepostas, temos que a estruturação do capitalismo 

e as demandas por respostas sociopolíticas geram uma necessidade de reordenamento do 

capital que incide diretamente na forma de condução das políticas sociais. Desse modo, ao 

invés de se constituir estratégia de superação da pobreza, o PBF aponta para o seu 

gerenciamento de forma a impingir uma política focalizada e direcionada a manutenção do 

status social das famílias beneficiadas, uma vez que, não viabiliza a ascensão social ou 

minimamente caminha para um modelo de redistribuição equitativo de renda. 

Porque estamos aferindo tal crítica? Porque apriori, as famílias aptas a 

receberem o benefício precisam estar na linha da pobreza ou da extrema pobreza e, mesmo 

que o Governo Federal apresente resultados “positivos” da implementação do programa, 

existem cerca de 13,7 milhões de famílias que necessitam do benefício, haja vista as 

condições de desemprego, frequência escolar (analfabetismo), privatização dos serviços 

púbicos de saúde, educação e previdência, dentre outras determinantes da sociabilidade 

capitalista que ampliam o abismo social entre ricos e pobres num país onde impera a maior 

concentração de terra e de renda nas mãos de um contingente cada vez menor da 

população, fato que incide diretamente na agudização das expressões da questão social, 

bem como na manutenção da pobreza.  

Embora os benefícios advindos do PBF viabilizem o acesso aos serviços 

básicos, haja vista o cumprimento das condicionalidades, não garante a superação da 

pobreza mesmo sendo esse um dos objetivos principais do programa. Essa contradição, 

que não se limita ao PBF, mas a forma de condução da economia e da política nos moldes 

capitalistas, nos leva a refletir sobre a incapacidade que as políticas sociais têm de sanar as 

demandas subjacentes nesta sociabilidade. Contudo, conseguem atingir seu objetivo dentro 

de uma lógica onde as respostas sociopolíticas não precisam necessariamente resolver uma 

questão, mas gerenciá-la, contê-la. 

Salientamos, pois, que a forma como tem se dado a condução e monitoramento 

desse programa, tem viabilizado condições para que o Brasil consiga responder 

positivamente as demandas de organismos internacionais como Banco Mundial e o Fundo 

Monetário Internacional16, quando atingidas as metas de erradicação da miséria e estes 
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 Exemplo disso, a saída do Brasil do Mapa da Fome da ONU. Ver mais em: 
<http://www.mds.gov.br/saladeimprensa/noticias/2014/setembro/brasil-sai-do-mapa-da-fome-das-
nacoes-unidas-segundo-fao>. 

http://www.mds.gov.br/saladeimprensa/noticias/2014/setembro/brasil-sai-do-mapa-da-fome-das-nacoes-unidas-segundo-fao
http://www.mds.gov.br/saladeimprensa/noticias/2014/setembro/brasil-sai-do-mapa-da-fome-das-nacoes-unidas-segundo-fao


 

 

                  

dados se expressam apenas em número, mas não em diminuição da desigualdade social 

que acomete o país. 

Nossa análise não repousa sob a ideia de descontinuidade do PBF, haja vista as 

condicionantes até aqui discutidas e sim, nos conflitos subjacentes que pululam a vida social 

numa relação injusta, desigual e perversa. Queremos assim, salientar as contradições e 

limites que repousam num gerenciamento orquestrado da pobreza para manter vivo o 

exército industrial de reserva17 e garantir saúde ao sistema social doente que é o 

capitalismo.  

Como estratégia de superação da pobreza, o PBF ainda aparece como 

insuficiente, pelo fato de que essa injeção de renda para famílias pobres não garante a 

qualidade de vida proposta pela sociabilidade capitalista. Porém, aparece como forte 

mecanismo de gerenciamento das necessidades sociais que permanecem acentuando a 

desigualdade social e a focalização das políticas sociais de forma a impingir um caráter 

cada vez mais perverso no que diz respeito a limitação das possibilidades de emancipação 

tanto política quanto humana18 dos usuários do programa19.  

Ora, se se pulula no universo do sistema capitalista erradicar a pobreza e retirar 

da miséria milhares de pessoas via intervenção estatal, seria ingenuidade considerar que de 

bom grado, estaria o Estado – na sua configuração atual – tendendo a equalizar a 

distribuição de renda e oportunizar, também sob o prisma da equidade (oportunidade e 

condição), acesso aos bens e serviços sociais sem ponderar o retorno, em lucro ou 

manutenção do poder ideopolítico. Na atual conjuntura, as políticas sociais, bem como os 

programas de transferência de renda, assumem a função de amortizadora dos conflitos 

sociais, além de focalizadas, com respostas fragmentadas por parte do Estado no que se 

refere ao trato das expressões da questão social, bem como refuncionalizam-se para 

atender as demandas da reprodução social, tipicamente capitalistas (CARRARO, 2010).   

O que aparece como pano de fundo nessa situação é a noção de cidadania 

subjugada à noção de favor. E prejudicada a materialização dos direitos sociais, se reproduz 
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 Ver Manifesto do Partido Comunista, Marx e Engels, 1848. 
18

 Entendemos por emancipação humana como “uma revolução com alma social que significa um 
movimento de profunda alteração e transformação da esfera da produção na perspectiva de que a 
classe trabalhadora assuma o comando e a direção ideológica da sociedade” (SANTOS, 2005, p.64) 
e ainda, “como o campo de criação das possibilidades para a existência concreta da liberdade e 
igualdade substantivas” (idem, p.293). 
19

 A partir da configuração da esfera da acumulação de capital, geradora igualmente de riqueza em 
grande escala, assim como da pauperização em igual dimensão, compreender as configurações do 
Estado no desenvolvimento das forças produtivas e das relações sociais especificamente capitalistas, 
nos serve de base para tecer comentários e críticas a respeito do PBF como uma política social que 
difere seus princípios de sua materialização – sobrepondo a focalização em detrimento da 
universalização das políticas sociais – o que bem atende aos interesses do capital no que tange as 
determinações na sociabilidade como um todo. 
 



 

 

                  

a dominação política, e no caso do PBF, a dominação econômica uma vez que, esse 

programa não caminha para equalizar a desigualdade que é raiz de tantas outras demandas 

sociopolíticas. É sabido, portanto, que o aprisionamento da universalidade ao seu estatuto 

jurídico não é exclusivo da política de assistência social, no entanto, nossa análise é no 

intuito de enfatizar que a abstração conceitual da universalidade torna-se ainda mais grave 

no bojo da operacionalização do direito sócioassistencial, que segundo CARRARO,  

 

Isso ocorre porque além da universalização ser proclamada, mas não existir de fato 
nesse campo, os critérios de acesso que materializam a garantia à proteção 
socioassistencial operam o avesso desse direito, ao passo que expressam o 
princípio da focalização (2010, p.85).  
 

Façamos um esforço para perceber que para além dessas condicionantes 

apontadas, o imaginário social é tão presente no que diz respeito a política socioassistencial 

que sempre tendemos a relegar a Assistência Social aos pobres, aos necessitados. 

Diferentemente da Previdência Social, que para além do seu caráter contributivo, dispõe da 

relação direta com o trabalho como meio socializador e dignificante do ser social. Contudo, 

desconsidera-se que nessa sociabilidade não há lugar para todos e não bastasse a 

ausência da universalização anunciada – mas que não se expressa na realidade – ainda 

tem o conflito com o mundo do trabalho. Tal fato relega a Assistência Social como o lugar do 

necessitado, do pobre, cuja condição de assistido – não de segurado – lhe confere uma 

identidade desprovida de cidadania, inferiorizada. 

Logo, é importante apontar o princípio da universalidade como, para além do seu 

reconhecimento formal-abstrato, um mecanismo que potencialize a construção de uma 

“identidade coletiva dos sujeitos que não possuem os meios de realização dos direitos, dos 

seres que trabalham em condições de subalternidade e se encontram alijados dos meios de 

subsistência e de realização social da liberdade” (ABREU apud CARRARO, 2010, p.87), 

bem como, impossibilitada de acessar a riqueza socialmente produzida. 

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

 

Não há como discordar sobre a importância do Programa Bolsa Família para as 

famílias beneficiadas20 e para os municípios onde elas habitam. Mas, apesar do avanço que 

significa a ampla cobertura do Programa, vários são os problemas a ele associados. O 
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 É evidente que uma “cruzada solidária” contra a fome tem grande apelo e é capaz de realizar um 
consenso social (dimensão importante para o governo), mas é também mais do que conhecida a 
necessidade de enfrentar, no âmbito estrutural das relações sociais, as causas da fome e da pobreza. 



 

 

                  

primeiro deles diz respeito ao fato de ser um programa, não derivando disso um direito para 

a família beneficiária, como diz Yazbek (2012). Essa condição apresenta um grande risco: 

que o PBF permaneça apenas no plano do assistencialismo e do dever moral e humanitário 

de prestar socorro aos pobres, não se realizando como direito social, não se politizando.  

O programa de transferência de renda desenvolvido pelo governo Lula, e 

mantido pelo governo Dilma, de fato alterou as condições de existência das famílias 

beneficiadas, retirando-as da pobreza absoluta. Contudo, não estando associado a 

mudanças estruturais, pois os determinantes da pobreza não foram alterados, não impede 

que novos contingentes nessa situação surjam e nem que essas famílias possam, no médio 

e longo prazo, viverem sem esses recursos.  

Embora se tenha clareza da importância desse programa na realidade 

vivenciada pelas famílias beneficiárias, temos de afirmar que a ideia de universalização na 

teoria e focalização na prática demonstra a armadilha que se monta em torno da 

consolidação desse programa.  O PBF aproxima as famílias de uma zona de 

assistencialização que, aliada a disputa por poder na sociedade, subalterniza a população 

pobre do nosso país à dependência de ações integralizadas de serviços sociais básicos, 

porém, não condiciona a emancipação dos indivíduos nem caminha na perspectiva de 

afirmação do programa como uma política de Estado, como seria no nosso entendimento, o 

mecanismo mais viável para avançar na perspectiva da universalização em vias de fato; em 

outras palavras, uma verdadeira redistribuição de renda associada a uma desconcentração 

da mesma. 

 Na atual conjuntura, não há nada que indique, até o momento, que haverá uma 

reversão, sob o governo PT, na forma de condução das políticas sociais, uma vez que este 

continua submetido, sem demonstrar qualquer resistência, às prioridades e critérios da 

agenda neoliberal, sob a hegemonia do grande capital financeiro. Depreende-se desse fato 

além das lutas sociais por direitos e por cidadania, o profundo conflito entre as classes que 

obstaculiza a execução da política social como mecanismo de superação do atual estado de 

coisas. E nesse ínterim, reivindicar intervenções que de fato caminhem no sentido de 

superar as expressões da questão social, é apostar num trabalho profundo de base, de 

desconstrução da ideia do capitalismo e das políticas sociais como necessárias para 

sobrevivência da humanidade, de conscientização a respeito dos direitos sociais e de sua 

funcionalidade na logística capitalista, sem perder de vista o horizonte da emancipação 

humana dos sujeitos sociais envolvidos nesse processo. 
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