
 

 

                  

REBATIMENTOS DO AJUSTE NEOLIBERAL NAS POLÍTICAS SOCIAIS BRASILEIRAS: 

reestruturação e prevalência dos programas de transferência de renda 
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RESUMO 
 
Aborda-se o processo de instauração do chamado ajuste 
neoliberal no contexto econômico-político brasileiro, bem como 
as consequências de tal ajuste para as políticas sociais no 
país, verificando-se a precarização do Sistema de Proteção 
Social no país, e a prevalência dos programas de transferência 
de renda enquanto alternativa ao combate à pobreza extrema e 
suas consequências. 
 
Palavras-chave: Ajuste Neoliberal. Políticas Sociais. 
Transferência de renda. 
 
 
ABSTRACT 
Addresses the process of establishing the so-called neoliberal 
adjustment in the Brazilian economic and political context and 
the consequences of such adjustment to social policies in the 
country, checking the precariousness of the Social Protection 
System in the country, and the prevalence of programs cash 
transfer as an alternative to fighting extreme poverty and its 
consequences. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente estudo tem como meta contribuir para a discussão (evidentemente 

sem a pretensão de esgotá-la), dos impactos resultantes do chamado ajuste neoliberal para 

a configuração das políticas de cunho social, com destaque especial para o caso brasileiro e 

o seu Sistema de Proteção Social. 

Nesse sentido, faz-se importante ressaltar que, tanto no contexto da América 

Latina, como no brasileiro, não se chegou a constituir um Estado de bem estar social pleno 

(ou mesmo parcial), muito menos se observou a construção de pactos típicos do relativo 

Estado,2 operando-se tão somente a construção de um sistema de proteção social, marcado 

por se efetivar mediante “[...] programas e ações fragmentadas, eventuais, portanto, 

descontinuas. (SILVA, YAZBEK e DI GIOVANNI, 2011, p. 25. 

Tal sistema começa a se constituir, no caso brasileiro, entre os anos de 1930 e 

1943, como uma espécie de reflexo da transição entre o modelo de desenvolvimento de 

caráter agroexportador, e o modelo urbano industrial, período em que o Estado brasileiro 

“passa a assumir, mais extensivamente,  a regulação ou provisão direta no campo da 

educação, saúde, previdência, programas de alimentação e nutrição, habitação popular, 

saneamento e transporte coletivo” (NEEP, 1994, Apud, SILVA, YAZBEK e GIOVANNI, 2011, 

p. 25”.   

O sistema de proteção social brasileiro, seguiu rumo a consolidação, 

expandindo-se consideravelmente nas décadas de 1970/80, tendo em vista a necessidade 

de compensação, por parte da ditadura militar, de todo o autoritarismo que esta despendia à 

sociedade na época, utilizando-se para isso da estratégia de fazer expandir os programas e 

serviços sociais, com o fim também de conter os movimentos sociais, numa espécie de 

“pacto forçado”, estratégia que se mostrou ineficaz, tendo em vista a rearticulação da 

sociedade na década de 1970, culminando com os chamados “novos movimentos sociais’ e 

a reestruturação do sindicalismo no país. 

Em nível global, a mesma década de 1970 marca uma espécie de 

reconfiguração dos papéis do Estado, fato que acaba tendo sérios rebatimentos sobre as 

políticas sociais, fruto de um conjunto de reformas estruturais no seio do Estados nacionais, 

as quais resultaram em um amplo conjunto de medidas e programas, chamados de ajustes 
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 Pode-se citar como exemplo o chamado “Pacto Keynesiano-fordista”, estabelecido entre capital e 

trabalho, onde o primeiro se comprometia a garantir o chamado pleno emprego, bem como um amplo 
conjunto de políticas sociais, em troca do abandono dos ideais revolucionários (por parte do 
segundo), a fim de se alcançar uma espécie de paz social, imprescindível para o desenvolvimento da 
economia. Sobre tal assunto, ver SILVA, 1997.   



 

 

                  

estruturais, assentados nos princípios neoliberais adotados inicialmente na Inglaterra e nos 

EUA. 

Do ponto de vista da periferia capitalista (onde se inserem tanto Brasil como 

América Latina), o projeto neoliberal ganha materialidade a partir do chamado Consenso de 

Washington3, o qual tem como objetivo direcionar a classe burguesa em nível internacional, 

a fim de combater os efeitos da crise dos anos de 1970/80, tendo o Estado mais uma vez 

como uma espécie de “amortecedor anticrises” (BOSCHETI, 2008). Nesse sentido, o 

conjunto de reformas implementadas em nível global acaba por ter maiores impactos sobre 

tais países (periféricos), muito em função da não consolidação nestes de um Welfare State 

(pelo menos não nos moldes adotados me países tidos como desenvolvidos, especialmente 

na Europa). 

Assim, o presente trabalho tem como objetivo discutir os rebatimentos do 

chamado ajuste neoliberal para a periferia capitalista, especialmente nos casos latino-

americano e brasileiro, no que se refere aos seus sistemas de proteção, bem como a 

chamada prevalência dos programas de transferência de renda, como resultante de tal 

processo, e muito difundida em tais regiões no período pós-ajuste. 

 

2 O AJUSTE NEOLIBERAL E SEUS REBATIMENTOS SOBRE AS POLÍTICAS SOCIAIS: 

reestruturação e precarização dos sistemas de proteção social. 

                  

Do ponto de vista do chamado ajuste neoliberal, pode-se considerar que este 

teve como base uma ampla agenda que acabou por influenciar sobremaneira todo um 

espectro de políticas sociais e econômicas. 

No caso brasileiro, o projeto de desenvolvimento econômico de ideologia 

neoliberal acabou por ser implantado com um certo atraso em relação tanto aos países 

centrais do capitalismo, como até mesmo em comparação com alguns países da periferia, 

(inclusive na própria América Latina). Tal receituário buscava em linhas gerais aumentar a 

competitividade nacional, com o intuito de tornar o Brasil apto a participar da chamada 

economia globalizada. 

As ideias neoliberais têm a sua origem associada ao texto de Fridrich Von 

Hayek, intitulado “Caminho da Servidão”, de 1944, onde o referido autor teia severas críticas 

ao Estado de bem estar social. Tal concepção ganha força na década de 1970, na qual as 

sucessivas crises do modo de produção capitalista acabaram por levar os países a 

                                                           
3
 Para Fiori (1998) o Consenso de Washington traduzia as ideias neoliberais, hegemônicas nos 

países do centro do capitalismo, como uma espécie de “pacote terapêutico” a ser adotado na periferia 
do sistema. 



 

 

                  

questionar seus modelos de proteção social, dado o fato de estes, na visão neoliberal, se 

constituírem em fonte excessiva de gastos, responsáveis por forte pressão sobre o 

orçamento público dos mesmos. 

Adota-se a partir de então a tese de que o mercado deve funcionar como o 

principal mecanismo de alocação de recursos, devendo o Estado reduzir suas funções, seu 

papel e seu tamanho, ou seja, o Estado deve ser mínimo. 

Daí surge a necessidade de um ajuste econômico, que se traduz pelo controle 

das contas públicas, redirecionando as estruturas de proteção social para políticas 

focalizadas e de combate á pobreza. 

De um modo geral, as medidas adotadas e recomendadas para a concretização 

do ajuste foram semelhantes: controle na emissão de moeda; aumento das taxas de juros; 

queda na incidência de impostos sobre os altos rendimentos; extinção de controle sobre os 

fluxos financeiros; política de corte nos gastos sociais e, por fim, a privatização de empresas 

estatais. (ANDERSON, 2000). 

No contexto da América Latina, os ajustes vieram acompanhados de uma série 

de prescrições visando a reformulação dos sistemas de proteção social. Tais prescrições 

eram calcadas nas seguintes ideias: privatização (entendida no sentido de deslocar a 

produção de bens e serviços públicos para o setor privado lucrativo), descentralização 

(enquanto forma de aumentar a eficiência e a eficácia do gasto, tendo em vista aproximar os 

problemas da gestão), focalização (considerada enquanto direcionamento do gasto social a 

programas e a públicos-alvo específicos, seletivamente escolhidos pela sua maior 

necessidade e urgência) além de programas (fundos) sociais de emergência (DRAIBE, 

1993). 

No que se refere as políticas sociais, os rebatimentos são incontestáveis, 

observando-se, no caso destas, uma série de importantes transformações, como bem nos 

colocam Behring e Boschetti (2007, p. 134) “[...]é inegável que as reestruturações em curso 

seguem na direção de sua restrição, seletividade e focalização; em outras palavras, rompem 

com os compromissos e consensos do pós-guerra, que permitiam a expansão do Welfare 

State.” 

No caso brasileiro, assim como em inúmeros outros países, especialmente nos 

tidos como emergentes, pode-se enumerar algumas consequências relacionadas ao ajuste, 

tais como: estagnação (e retração) do crescimento econômico, aumento da instabilidade e 

precarização do trabalho, aumento do desemprego e rebaixamento do valor da renda 

auferida pelo trabalho, e, consequentemente, aprofundamento e ampliação das situações de 

pobreza. 



 

 

                  

No que se refere ao Sistema de Proteção Social Brasileiro, esse vai se 

apresentar marcado por algumas características, conforme Draibe et al. (1995, apud, SILVA, 

YAZBEZ e GIOVANNI, 2011, p. 27): 

 

[...] superposição de objetivos, competências e clientelas-alvo, agências e 
mecanismos operadores; instabilidade e descontinuidade dos programas sociais; 
insuficiência e ineficiência, com desperdício de recursos; distanciamento entre 
formuladores de políticas e beneficiários; ausência de mecanismos de controle e 
acompanhamento de programas. 

 

Outro aspecto característico das políticas sociais na época é a privatização 

elencada por Silva, Yazbek e Giovanni, caracterizada pela [...] nefasta articulação do Estado 

com o setor privado lucrativo, principalmente no que se refere às políticas de educação, 

saúde e habitação” (2011, p. 27). 

Silva (2009, p. 177) coloca que, no âmbito da Seguridade Social, a tendência 

tem sido a da focalização, privatização e descentralização. No caso da saúde, verifica-se a 

ampliação da atuação da iniciativa privada, via planos de saúde; em relação a previdência, 

observa-se a ampliação da previdência privada, via fundos de pensão; e no tocante a 

assistência, verifica-se um processo de “desresponsabilização” do Estado, o qual repassa 

as ações ao chamado terceiro setor, dando também uma ênfase considerável aos 

programas de transferência de renda, com o objetivo de combater a pobreza e a miséria. 

Tais políticas fazem parte de uma tendência baseada na expansão de ações 

dada vez mais compensatórias e de caráter residual, centradas na focalização, sobretudo na 

extrema pobreza, o que conduz ao abandono ou redução de programas sociais, os quais 

passam a ter o corte em seus gastos recomendado pelos organismos multilaterais 

internacionais, em nome do equilíbrio financeiro e de um crescimento econômico que seja 

sustentável. 

As principais características, bem como algumas tendências e limites das 

chamadas políticas de transferência de renda (ou transferência condicionada de renda) 

serão discutidas (evidentemente sem a pretensão de se esgotar tal discussão) no próximo 

item do presente trabalho. 

 

3 A NOVA CONFIGURAÇÃO DAS POLÍTICAS SOCIAIS: Prevalência dos programas de 

transferência de renda. 

 

O fim do século XX, bem como no início do século XXI tem apresentado como 

marca uma tendência de afastamento entre os índices de crescimento econômico e os 

indicadores sociais. No caso brasileiro, em que pesem os avanços tanto em relação aos 



 

 

                  

índices de pobreza, como no que se refere à desigualdade ou concentração de renda, 

parcelas consideráveis da população permanecem em situação de pobreza, com 

dificuldades de acesso ao mercado forma de trabalho, ainda sujeitando-se a aceitar postos 

de trabalho precários e instáveis, com baixa remuneração e sem proteção4, o que mostra a 

ainda grande incapacidade de nosso Sistema de proteção Social de atender, em sua 

plenitude, as demandas relativas a ele, provenientes da sociedade. 

É nesse contexto, e com o intuito de combater as formas extremas de pobreza 

que se inicia um debate em torno das chamadas Políticas ou Programas de Transferência 

de Renda5, baseadas na ideia de uma transferência monetária direta a indivíduos ou 

famílias, atrelada a determinadas condicionalidades, tanto para a inserção, como para a 

permanência nos programas. 

Contribui bastante para a construção do debate em torno das políticas de 

transferência de renda, a ideia de renda básica ou renda de cidadania (SUPLICY, 2002), 

apontada como possibilidade concreta de garantia do direito mais elementar do ser humano, 

que consiste no direito à vida, sendo que é na Europa, a partir da década de 1930 que 

começam a ser introduzidos programas voltados para a garantia de renda mínima, a 

pessoas/grupos que se enquadrassem em certas condições, tais como crianças, famílias 

com crianças dependentes, idosos, inválidos, de baixa renda, entre outros (SUPLICY, 2002). 

No caso da América Latina, tais programas só passam a ser mais amplamente 

desenvolvidos entre o fim da década de 1980 e o início da de 1990, sendo destinados às 

parcelas mais pobres da população, ou seja buscavam abrangem famílias ou indivíduos que 

se encontrassem em situação de pobreza ou miserabilidade, o que culminava com uma 

maior concentração de renda, atrelada a elevados índices de desigualdade social (STEIN, 

2005). 

Nos anos 2000, têm-se uma proliferação de tais estratégias por grande parte do 

continente, sendo que as mesmas assumem como metas, o alcance dos chamados 

“Objetivos do Milênio”6, em especial no que se refere ao primeiro de tais objetivos, que 

consiste na erradicação da pobreza extrema e da fome. 

                                                           
4
 Sobre tal assunto, ver Castel, 1998. 

5
 Aqui entendidos como [...] aqueles destinados a efetuar uma transferência monetária 

independentemente da prévia contribuição, às famílias pobres, assim consideradas a partir de um 
determinado corte de renda per capta familiar (SILVA, YAZBEK e GIOVANNI, 2011, p. 135)  
6
 Tais objetivo foram fixados para o período de 1990 a 2015, abrangendo questões como pobreza, 

ensino, saúde, gênero, meio ambiente, bem como o estabelecimento de uma aliança mundial para o 
desenvolvimento. O alcance de tais objetivos associa-se à execução de 18 metas, divididas em 48 
indicadores (CEPAL; NAÇÕES UNIDAS, 2005, Apud, NASCIMENTO e REIS, 2009)  



 

 

                  

Em termo de Brasil, as políticas de transferência de renda surgem no seio dos 

Sistema de Proteção Social Brasileiro7, tendo seus antecedentes associados à instituição de 

mínimos sociais no contexto do Estado brasileiro. Nesse sentido, tem-se como iniciativa 

pioneira a instituição pioneira a instituição do salário mínimo, em 1934, o qual só veio a ser 

efetivamente implantado em 1940. 

Além do salário mínimo, tem-se também outros tipos de mínimos sociais, 

surgidos após a implantação do primeiro. Podem ser citados entre estes, o Seguro-

desemprego e o abono salarial, demonstrando a ainda estreita relação entre a ideia de uma 

transferência mínima de renda e o mercado formal de trabalho. 

Segundo Silva, Yazbek e Giovnni (2011), a Constituição de 1988 trouxe grandes 

avanços no que se refere a questão dos mínimos sociais, instituindo importantes benefícios, 

dos quais dois podem ser considerados como transferências de renda, quais sejam, a 

equiparação dos benefícios mínimos da previdência social ao salário mínimo, e a chamada 

renda mensal vitalícia, que foi regulamentada e transformada em 1996 no Benefício de 

Prestação Continuada (BPC), através da lei nº 8742/93 (Lei Orgânica as Assistência Social 

– LOAS). 

Especificamente no que se refere ao debate acerca dos programas de 

transferência de renda no Brasil, tem-se o ano de 1991 como uma espécie de marco inicial 

de tal debate, em razão da aprovação do Projeto de Lei 80/91, de autoria do senador 

Eduardo Suplicy, o qual propunha a instituição de um programa de garantia de renda 

mínima, em nível nacional. 

Em um segundo momento, observa-se algumas inovações no debate sobre a 

renda mínima no Brasil, tais como a introdução de unidade familiar no lugar do indivíduo 

como beneficiário dos programas, bem como a vinculação da transferência monetária com a 

educação, fatos que, segundo Silva, Yazbek e Giovanni (2011), acabam por qualificar o 

debate sobre as políticas de transferência de renda, colocando o mesmo em um novo 

patamar.     

Segue-se a isso a implantação de uma série de programas de iniciativa 

municipal, os quais culminam no surgimento e proliferação de ações federais, dando início à 

instituição daquilo que foi chamado de “Rede de Proteção Social”, voltada para a articulação 

de programas de caráter notadamente compensatório, com ações relacionadas á educação, 

saúde e trabalho. 

                                                           
7
 Aqui entendido como “um conjunto de programas sociais mais ou menos articulados e com certa 

estabilidade, direcionado a uma determinada população, no caso, a população brasileira (SILVA, 
2008, p. 26).   



 

 

                  

Várias são as iniciativas implantadas a partir desse momento, constituindo-se as 

quais resultam nos primeiros programas nacionais de transferência de renda, entre os quis 

pode-se destacar: o Benefício de Prestação Continuada (BPC); o Programa de Erradicação 

do Trabalho Infantil (PETI); o Programa Bolsa Escola; o Programa Bolsa Alimentação; o 

Auxilio Gás, entre outros. 

 O governo de Luís Inácio Lula da Silva (2003-2010) apresenta-se como um 

divisor de aguas no que se refere à política brasileira de transferência de renda, pelo fato de 

ter sido em seu governo que foi feita a unificação dos programas que já existiam, o que 

resultou na criação de um único programa: o Bolsa Família. 

Tal programa, criado em 2003 através da medida provisória nº 132, de 20 de 

outubro do referido ano, como parte da estratégia de ação do Programa Fome Zero, 

transformou-se em na lei 10836, de 09 de janeiro de 2004, e foi regulamentado pelo decreto 

nº 5209, de 17 de setembro do mesmo ano, constituindo-se como o principal programa 

voltado para o enfrentamento da pobreza no país, tendo como principal justificativa, 

segundo Silva (2008), o fato de superar uma série de dificuldades observadas no âmbito dos 

programas da gestão anterior, tais como: sobreposição e até mesmo concorrência de alguns 

programas entre si, ausência de uma coordenação geral dos programas, dispersão dos 

programas por diversos ministérios e incapacidade de alcance do público alvo dos mesmos. 

Desta maneira, evolui-se de um quadro onde existiam diversos programas, as 

vezes desarticulados, residuais e que atacavam a pobreza apenas em algumas regiões, 

para um único programa, de caráter mais universal, e com capacidade de proporcionar aos 

seus beneficiários uma melhoria das condições financeiras, associada à possibilidade de 

rompimento, através das exigências no que diz respeito as condicionantes relacionadas à 

educação, de uma espécie de “círculo vicioso” de reprodução da pobreza e da miséria. 

É importante ressaltar que o Bolsa Família proporciona amplas possibilidades de 

autonomização e de superação da pobreza por parte dos seus beneficiários, constituindo-se 

não apenas em uma transferência de renda pura e simples, mas dando a estes a 

possibilidade de rompimento definitivo da situação de pobreza, através do maior acesso a 

serviços sociais, como educação e saúde, em função das exigências do programa. 

Na cartilha do Programa Bolsa Família (2009) são apontados alguns desses 

avanços, calcados nas chamadas condicionalidades ou contrapartidas exigidas junto às 

famílias beneficiárias, entre as quais pode-se destacar: a manutenção dos filhos em idade 

escolar na escola, bem como a frequência das crianças de 0 a 6 anos de idade aos postos 

de saúde, atualização do cartão de vacinas para crianças de até 7 anos e frequência das 

mulheres gravidas em exames de rotina, retorno de adultos analfabetos à escola e 

participação em programas de educação alimentar oferecidos pelo governo. 



 

 

                  

É importante considerar também as chamadas “portas de saída da exclusão 

social” (SILVA, YAZBEK e GIOVANNI, 2011, p. 145) dadas pela necessidade de ativação de 

outros programas indicada pelo Bolsa Família, as quais incluem: 

“Atividades de geração de emprego e renda, capacitação profissional, 

microcrédito, ampliação de escolaridade, garantia de direitos sociais acesso e melhoria das 

condições habitacionais e desenvolvimento local das regiões mais pobres” (Cartilha do 

Bolsa Família, 2009, p. 10). 

Tais ações demonstram que houve uma sensível evolução dos programas de 

transferência de renda no sentido de que passaram da condição antes idealizada de apenas 

instrumento de garantia de renda mínima, para um meio de emancipação da condição de 

pobreza, via melhoria dos níveis de educação e possibilidade de geração da própria renda 

através da inclusão no mercado de trabalho, seja pela capacitação profissional, seja na 

condição de pequeno empreendedor. 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Algumas considerações podem ser colocadas no presente momento, resultado 

das análises feitas acerca das novas configurações da política social no Brasil, após alguns 

anos de implantação no país do modelo de desenvolvimento da ideologia neoliberal. 

Deve-se considerar em primeiro lugar que a implementação das reformas e das 

políticas de reestruturação ocasionou um freio aos avanços alcançados em nosso Sistema 

de Proteção Social nas décadas de 1970/80, e que culminaram com a constituição de 1988, 

relegando tais políticas a uma espécie de segundo plano em relação às políticas de 

crescimento econômico, de austeridade e de ajuste. 

Nesse cenário observou-se tanto um avanço considerável da pobreza, o qual se 

relaciona com as transformações no mundo do trabalho tanto em nível local como global, 

como também uma piora no acesso aos serviços essenciais proporcionados pelo Estado 

(tais como educação e saúde), agora alvo de setores lucrativos da economia. 

Nesse sentido, resta ao Estado oferecer algo que garanta pelo menos condições 

mínimas de sobrevivência por parte do próprio cidadão, o que levou-nos à ampla difusão, e 

por que não dizer prevalência, dos programas de transferência de renda, no intuito de 

reduzir a miséria e a fome em meio as populações tidas como mais vulneráveis. 



 

 

                  

Há que se considerar o fato de tais programas não serem talvez a estratégia 

ideal no sentido de não promover uma ideal redistribuição das riquezas, funcionando muito 

mais como paliativos visando o não agravamento da questão social. Entretanto, deve-se 

também destacar os grandes avanços observados no país a apontados por diversos 

estudos de variadas matrizes ideológicas e políticas no tocante à redução tanto da pobreza 

extrema como da desigualdade (mesmo que ainda não de forma ideais), especialmente 

após a unificação dos programas federais e a implantação do Programa Bolsa Família. 

Além disso, as condicionalidades colocadas pelo referido programa têm 

contribuído para que se avance para além da pura e simples transferência monetária, 

ampliando o acesso da população mais pobre a serviços (mesmo que ainda me muitos 

casos precários) de educação, saúde e habitação, melhorando a qualidade de vida das 

populações mais pobres, mesmo que de forma ainda longe do que pode ser considerado 

ideal. 

Deve-se portanto avançar ainda muito mais visando proporcionar aos cidadãos a 

possibilidade destes “andarem com as próprias pernas”, no sentido de poderem auferir 

renda suficiente para uma vida digna, não por meio de auxílios estatais, mais em função de 

seu próprio esforço e trabalho. Resta ao Estado assumir suas responsabilidades e 

proporcionar tal condição, espera-se que em um futuro bastante breve. 
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