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RESUMO 
 
O presente artigo discute o Programa Bolsa Família- PBF sob a 
ótica da Cultura Política. O estudo com esta abordagem tem 
relevante pertinência no momento em que traz reflexões sobre 
as contradições e tensões da consolidação da assistência 
social como política pública a ser garantida pelo Estado e como 
direito do cidadão estabelecida pela CF/88, tendo como objeto 
de estudo o PBF. O objetivo deste é indicar algumas 
tendências presentes na Cultura Política da Assistência Social, 
como o clientelismo e como a gestão do PBF é executada 
diante desta cultura. 
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ABSTRACT 
 
This article discusses the Programa Bolsa Família-PBF 
program from the perspective of Political Culture. The study of 
this approach has significant relevance at the time reflects on 
the contradictions and tensions of the consolidation of social 
assistance as a public policy to be guaranteed by the state and 
as citizens' rights established by CF/88, having as its object of 
study the PBF . The purpose of this is to indicate some trends 
present in the Political Culture of Social Welfare, as clientelism 
and how the management of the PBF is performed on this 
culture.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com a Constituição Federal de 1988, a chamada “constituição cidadã”, assistência 

social passa a compor o tripé da seguridade social, juntamente com a previdência e a 

saúde. A partir deste momento, adquire o status de política pública, dever do Estado e 

direito dos cidadãos. Apesar do avanço normativo, os desafios para a sua consolidação 

ainda são imensos, especialmente se considerarmos a cultura política baseada no 

clientelismo, estimuladora dos serviços e benefícios residuais e focalistas. 

O caráter de responsabilidade social do Estado para com o seus cidadãos pressupõe 

uma visão de proteção social com referência a universalidade na cobertura de atendimento, 

em oposição aos padrões seletivos e restritivos de acesso a benefícios e serviços. Dessa 

maneira, no Brasil o sistema de proteção social está muito próximo do que pode ser 

chamado “ótimo abstrato e péssimo concreto” (Vianna, 1998, p.12). 

Criado em 2003, o Programa Bolsa Família, é o principal programa da política de 

assistência social e traz nas suas concepções primordiais a indicação de modelo que visa 

romper com os traços clientelistas presentes nas políticas públicas, especialmente ao indicar 

que concessão do beneficio será efetuada de modo sistêmico, bastando para isso o cidadão 

possuir o perfil3 para o Programa e estar cadastrado no Cadastro Único de Programas 

Sociais do Governo Federal e não mais no “balcão de troca ( troca por voto por exemplo) da 

Prefeitura”. Mas apesar de alguns avanços previstos legalmente, ainda encontramos 

inúmeros desafios na concretude da execução do Programa.   

  O objetivo deste estudo é indicar algumas tendências presentes na Cultura Política 

da Assistência Social, como o clientelismo e realizar algumas reflexões acerca do PBF, 

neste contexto.  Para atingir os objetivos a que se propõem faremos pesquisa documental e 

análise de dados quantitativos e qualitativos referentes à execução da política de 

Assistência Social e do PBF nos municípios brasileiros.  

 

2  O ESTADO DE BEM ESTAR E O MODELO DE PROTEÇÃO AOS POBRES 

 

O desenvolvimento de políticas sociais com o objetivo de proteger os pobres é 

antigo, existindo desde as sociedades pré-capitalistas e, precede o surgimento de dois 

movimentos que são o fundamento da questão social, surgida no século XX: a economia de 
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mercado e a reação da classe trabalhadora aos efeitos perversos dessa economia de 

mercado (Pereira, 2000). 

Este movimento, tenso e contraditório entre os interesses do capital e do trabalho, 

advém dos modelos dos Estados de Bem Estar ou os Welfare State, que são os sistemas de 

bem estar dos Estados capitalistas desenvolvidos como os Estados Unidos, Alemanha, 

França Itália, Suécia, dentre outros e, com caraterísticas próprias e peculiaridades em cada 

país onde foi implantado. 

Neste modelo, exitoso entre as décadas de 1950 e 1970, foi no nos Estados de Bem 

Estar europeus que o Estado atuava de forma bastante economia de acordo com as 

orientações intervencionistas keynesianas, procurando compensar as deficiências de 

alocação feitas pelo mercado com a implementação das politicas sociais. 

Quanto a sua tipologia, para os fins a que se propõem este estudo, cabe-nos utilizar 

a literatura proposta por Esping-Andersen (1991,1995), que classificava os Estados de Bem 

Estar em três regimes: social democrata (institucional/redistributivista); 

conservador/corporativista (meritocrático/particularista) e o modelo residual ou liberal. 

O primeiro modelo é um sistema de proteção social mais abrangente, com cobertura 

universal e benefícios garantidos como direitos, cujo valor é desvinculado da contribuição 

por parte do beneficiário. É normalmente identificado como modelo inglês de proteção 

social, formulado por Beveridge4. Como exemplo destes podemos citar os países do norte 

da Europa, especialmente os escandinavos.  

O segundo modelo é o conservador/corporativista ou meritocrático/particularista, que 

vincula o emprego ao acesso a benefícios. É também conhecido como o modelo “alemão” 

ou modelo de seguro, baseado em Bismarck. Adota como modelo a previdência estatal ou 

compulsória. Inclui países como Áustria, Alemanha, França, Japão, Bélgica e Itália. 

O terceiro modelo, residual ou liberal, para a execução das suas políticas utiliza 

testes de meio para eleger os beneficiários. O mercado e a família são os dois mecanismos 

naturais pelos quais os indivíduos devem suprir as suas necessidades. As políticas sociais 

do Estado só entram em cena quando estes dois mecanismos forem incapazes de garantir, 

minimamente a subsistência dos indivíduos. Os direitos dos beneficiários não estão ligados 

ao seu desempenho no trabalho, mas sim às suas necessidades sobrevivência (Esping-

                                                           
4 O economista e reformista social britânicoWilliam Henry Beveridge (1879-1963) elaborou em 1942 o 

Report on Social Insurance and Allied Services, famoso Plano Beveridge, visando libertar o homem 

da necessidade. Propôs, assim, que todas as pessoas em idade de trabalhar deveriam pagar uma 

contribuição semanal ao Estado. Esse dinheiro seria posteriormente usado como subsídios para 

doentes, desempregados, reformados e viúvas. Os subsídios deveriam então tornar-se um direito dos 

cidadãos, em troca de contribuições, em vez de pensões dadas pelo Estado.  

 



 

                  

Andersen, 1985). Este modelo é peculiar nos países de tradição anglo-saxônica como 

Estados Unidos, Austrália, Canadá, Suíça e Grã-Bretanha.  

Diante da conceituação e da tipificação dos Estados de Bem Estar, a proteção social, 

que desde os meados do século XX engloba seguridade social, poder ser definida como as 

garantias a essa seguridade, bem como políticas sociais. É um conjunto de iniciativas 

públicas ou reguladas pelo Estado, para a provisão de serviços e benefícios sociais, visando 

enfrentar situações de risco social ou privações sociais. (Pereira-Pereira, 2000, p.16). 

No Brasil, a formação de um Estado de Bem Estar, desde os seus primórdios, na 

década de 1920, até a regulamentação complementar no pós Constituição Federal de 1988, 

foi e é um processo repleto de tensões e contradições.Segundo os estudos de Draibe (1988 

e 1993), o modelo de Estado de Bem Estar no Brasil de acordo com a tipificação proposta 

por Esping-Andersen (1991 e 1995), é do tipo meritocrático/particularista, partindo da 

premissa de que “as pessoas devem ter condições de resolver as suas próprias 

necessidades com base em seu trabalho, em seu mérito, em seu desempenho profissional e 

na sua produtividade” (Draibe, 1993, p.28). 

Ainda, de acordo com Draibe (1988, p.34), o Welfare State no Brasil teve forte 

tendência a adquirir, nas suas relações com grupos de interesse e com o sistema político 

conotação corporativista, mas foi o caráter clientelista que mais marcou a sua dinâmica. 

 

2.1 Os direitos sociais e a cultura política no Brasil 

Historicamente, as instituições políticas brasileiras incorporaram elementos 

patrimonialistas da estrutura burocrática do estado Português. Os grandes proprietários de 

terra, especialmente, estavam entre os grupos que tiveram seus privilégios reforçados e 

legitimados por meio de uma ordem social marcada por elementos particularistas e 

relacionais. Este modelo passou a ser reproduzido no país e, mesmo após a independência 

de Portugal, foi mantido. Vaitsman salienta que: 

“A independência em relação a Portugal não significou propriamente ruptura, 
mas o estabelecimento de um compromisso entre a ordem racional-legal e a 
patrimonial, pelo qual a burguesia passou a ter possibilidade de extrair 
vantagem tanto do moderno quanto do atraso: de um lado a economia 
capitalista baseada no trabalho livre; de outro, no plano da política, a 
preservação do estilo senhorial”.( Vaitsman ,2002, p.39) 

 

 Mesmo com as transformações sociais e econômicas, no final do século XIX 

(abolição da escravidão em 1888, Proclamação da República em 1889 e o processo de 

liberalização econômica), estas não foram suficientes para contribuir com a ocorrência de 

alterações significativas na cultura política e social do país, baseada em privilégios e favores 



 

                  

e que proporcionavam ambiente propício para a proliferação de práticas clientelistas e 

patrimonialistas.  

 Após o final da escravidão, o Estado brasileiro caracterizou-se pela orientação para o 

laissez-faire5 na economia, especialmente no que se refere a regulamentação do trabalho. 

Dentro desta lógica de mercado, a nova ordem política não incorporou na sua agenda a 

inclusão dos imensos contingentes até então excluídos da sociedade, composto na sua 

grande maioria por ex- escravos e seus descendentes. 

 Ao mesmo tempo em que foi incentivada a imigração de um grande número de 

trabalhadores europeus para a formação do mercado de trabalho urbano (modelo-

referência), não foram adotadas políticas de integração para os negros recém-egressos da 

escravidão. Instaurou-se um processo de cultura política de negação de status de cidadania 

aos ex-escravos, ou seja, os negros recém-egressos da escravidão não foram inseridos em 

políticas de redução das desigualdades educacionais e sociais, que competiam em situação 

de desigualdade no emergente mercado de trabalho, com piores remunerações e péssimas 

condições de trabalho, sem a proteção do Estado. 

 O episódio mais importante no que se refere à Proteção Social, nas três primeiras 

décadas do século passado foi a promulgação da Lei Elói Chaves em 1923, que criou a 

Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Ferroviários, que assegurava a essa categoria 

profissional direitos trabalhistas: aposentadoria por tempo de serviço, velhice ou invalidez; 

pensão em caso de falecimento e subvenção de despesas funerais e assistência médica.  

 Em 1933 foi criado o Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Marítimos (IAPM), que 

possibilitou não só a reunião sob o mesmo regime previdenciários dos membros da mesma 

categoria profissional, mas também a avocação pelo Estado de duas ordens problemas: o 

da acumulação e o da equidade (Santos, 1998, p.31). Ou seja, com a criação dos IAP, os 

benefícios relativos à CAP de cada categoria profissional foram unificados e o financiamento 

passou a ser tripartite, com a participação do Estado.  

 Observamos progressivamente a instauração e a promoção de direitos sociais 

assegurados pela posição que os indivíduos ocupam no mundo do trabalho regulamentado 

e, por conseguinte, não acessíveis universalmente, no que Wanderlei Guilherme dos Santos 

chama de cidadania regulada: 

[...] “o conceito chave que permite entender a política econômico-social pós-
30, assim como a passagem da esfera da acumulação para a esfera da 
equidade, é o conceito de cidadania, implícito na prática política do governo 
revolucionário, e que tal conceito poderia ser descrito como o de cidadania 

                                                           
5  É hoje expressão-símbolo do liberalismo econômico, na versão mais pura de capitalismo de que 

o mercado deve funcionar livremente, sem interferência, apenas com regulamentos suficientes para 
proteger os direitos de propriedade. Esta filosofia tornou-se dominante nos Estados Unidos e nos 
países ricos da Europa durante o final do século XIX até o início do século XX. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Liberalismo_econ%C3%B4mico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Capitalismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mercado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIX
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX


 

                  

regulada. Por cidadania regulada entendo o conceito de cidadania cujas 
raízes encontram-se, não em um código de valores políticos, mas em um 
sistema de estratificação ocupacional, e que, ademais, tal sistema de 
estratificação ocupacional é definido por norma legal.” (Wanderlei Guilherme 
dos Santos,1974, p.74) 

 

 Ou seja, a cidadania é limitada por fatores políticos (Carvalho, 2002, p. 115). Essa 

associação entre cidadania e ocupação, ainda segundo o referido autor, proporcionou as 

condições para que se formassem, depois, os conceitos de mercado de trabalho informal e 

marginalidade, isso porque, no primeiro conceito, não estavam instalados os 

desempregados, ou subempregados, mas todos que por mais regulares e estáveis que 

estivessem não tinham suas ocupações regulamentadas pelo Estado. As posturas de 

política social eram concebidas como privilégio e não como direito, já que uma série de 

trabalhadores (todos os autônomos e, principalmente, as trabalhadoras domésticas) ficavam 

à margem dos benefícios concedidos pelo sistema previdenciário da época. 

 Em 1940, dando continuidade à proposta trabalhista de Getúlio Vargas, foi 

regulamentado o salário mínimo, que já contava com sua previsão legal nas Constituições 

de 1934 e 1937. Ainda durante o Governo de Vargas, em 1943, foi criada a Consolidação 

das Leis do Trabalho (CLT). 

 Foi também em 1942 que, o governo de Vargas, buscando legitimidade junto à 

população pobre criou a Legião Brasileira de Assistência (LBA), com o objetivo de 

inicialmente atender às famílias dos pracinhas que foram para a guerra, e logo depois, o 

trabalho estendeu-se a população pobre, especialmente com programas na área materno-

infantil.  A LBA era coordenada pela primeira dama Darcy Vargas e representou o braço 

assistencialista do governo. “Esse traço clientelista e vinculado à benemerência apresentou-

se persistente por muito anos na política assistencial brasileira” (Couto, 2010, p.103). 

 A inclusão significativa de parcela da população nos mecanismos de proteção social 

ocorreu no auge do governo autoritário: em 1971 dos trabalhadores rurais e no ano 

seguinte, dos trabalhadores domésticos. 

 Em 1977 institucionalizou-se o Sistema Nacional de Previdência Social (Sinpas), por 

meio da Lei 6.439. Neste contexto, foi criado o Instituto Nacional de Assistência Médica da 

Previdência Social (Inamps), uma autarquia vinculada ao Ministério da Previdência e 

Assistência Social (MPAS), com o objetivo de prestar assistência médica aos segurados do 

Instituto Nacional de Previdência Social (INPS)servidores públicos e trabalhadores. Com 

relação á população carente, foram reservados programas especiais de assistência médica, 

abrangendo os serviços prestados pelas LBA, também vinculada ao MPAS, e por entidades 

filantrópicas; e outros serviços prestados, mediante convênios com instituições públicas que 

assegurassem ao Inamps os recursos para a sua viabilização.  



 

                  

 No início da década de 1980, encontramos um país com enormes dificuldades 

geradas pela concentração de renda e por políticas econômicas restritivas do ponto de vista 

da participação da população na riqueza nacional (Couto, 2010, p. 137). Os governos não 

falavam mais em redistribuição da riqueza (após o crescimento do bolo), revelando ser uma 

sociedade extremamente desigual, que de acordo com Hobsbawm (1995), coloca o pais 

como o monumento à desigualdade.  

 

3 A ASSISTÊNCIA SOCIAL PÓS CF/88: inovação em mecanismos legais com a     

permanência dos traços da cultura política  

 

A discriminação efetuada pelo Estado, que definia os cidadãos com direito de acesso 

à proteção social perdurou até a CF/88. A Carta Constitucional de 1988 pode ser entendida 

como um marco de garantia de direitos da construção de uma rede de proteção social para 

todos os cidadãos e não somente para aqueles que estavam inseridos no mercado de 

trabalho, pois elegeu um conjunto de valores éticos considerados fundamentais para a vida 

nacional, configurando assim no Brasil um modelo de Estado de Bem Estar mais próximo 

dos estados europeus. 

No campo das políticas públicas, a Constituição garante o direito universal 

(independentemente de qualquer pagamento direto ou indireto) à saúde e à educação e, 

ainda, define que a Seguridade Social é constituída pelas políticas de previdência social, de 

saúde e de assistência social. 

No que se refere à assistência social, o artigo 203 da Constituição define que essa 

deve ser prestada “a quem dela necessitar, independente de contribuição à seguridade 

social”. No processo recente de implementação das novas concepções de assistência, que 

incluem a proteção da família, a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência, a 

promoção da integração com o mercado de trabalho, dentre outros, merece destaque a 

implementação do Sistema Único de Assistência Social – SUAS. 

Porém, o que podemos observar é quem mesmo diante dos diversos planos 

econômicos6, da construção das legislações sociais, especialmente daquelas previstas na 

CF/88, estas condições não foram suficientes para a melhoria das condições de vida da 

população (Draibe,1993, p.53). O período dos governos brasileiros desde 1985 (Sarney) até 

2002 (Fernando Henrique Cardoso) trazem propostas de conformação democrática, que no 

discurso oficial visam romper com o clientelismo e patrimonialismo do Estado, propondo 

                                                           
6 Planos econômicos do Brasil pós governo militar:  Cruzado (início de 1986), Cruzadinho (meados de 

1986), Cruzado II (final de 1986), Bresser (junho de 1987), Verão (janeiro de 1989), Collor (março de 
1990) e Collor 2 (janeiro de 1991) e o Plano  Real (1994) 



 

                  

mudanças no sistema político, econômico, que teriam como consequência o crescimento e o 

desenvolvimento do país (Couto, 2010, p.142).  

No governo de FHC, presenciamos no Brasil o surgimento das primeiras 

experiências de programas de transferência de renda às famílias com condicionalidades, 

com experiências pioneiras em Campinas (SP) e do Distrito Federal em 1995. A partir de 

então, um conjunto significativo de programas com esse desenho, começam a ser 

desenvolvidos no país.  

O primeiro programa federal de transferência de renda com condicionalidades foi o 

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), em 1996. No período de 2001 a 2003, 

o Governo lançou quatro programas de transferência de renda direta às famílias: Programa 

Nacional de Renda Mínima vinculada à Educação, conhecido como Bolsa Escola, o 

Programa Bolsa Alimentação, o Auxílio Gás,  

 A implementação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) ocorreu após a 

criação dos programas de transferência de renda, e assume um lugar destacado na agenda 

nacional a partir da IV Conferência Nacional de Assistência Social, realizada em dezembro 

de 2003 e a posterior aprovação da PNAS em 2004, ou seja, apenas 15 anos após  a 

promulgação da CF/88. 

 Em 2005, publica-se a Norma Operacional Básica do Sistema Único de assistência 

Social (NOB-SUAS). O SUAS é um sistema público não contributivo, descentralizado e 

participativo, que tem por função a gestão do conteúdo específico da Assistência Social no 

campo da proteção social brasileira (MDS, 2005, p.86).  

 Após, tivemos uma série de normativos legais, que buscam a organização e gestão 

da política de assistência social no Brasil, bem como a sua integração com demais políticas 

e, em especial, com PBF, com destaque para NOB/SUAS 2012, que traça novos caminhos 

para a operacionalização da assistência social no Brasil. Porém, alguns desafios ainda 

permanecem, sejam eles resíduos da cultura política e os novos, que foram sendo 

agregados aos anteriores, em função do surgimento de novas demandas e da realidade, 

sempre em movimento. 

 No contexto atual, a Assistência Social ainda enfrenta alguns desafios para a sua 

consolidação, dentre os quais podemos destacar a ampliação da alocação de recursos 

públicos das três esferas para a ampliação dos serviços, formação de quadros efetivos, 

perpassado pelas dificuldades para operacionalizar a execução orçamentária. Além disso, 

podemos citar a rotatividade de profissionais, a ausência de uma política de formação 

continuada, o domínio dos instrumentos legais e ainda, de maneira acentuada, a presença 

do assistencialismo, ainda presente pela natureza dos sujeitos da atenção social e pelos 

serviços e benefícios ofertados. 



 

                  

 De acordo com Sposati ( 2014, p.39), a ruptura do assistencialismo exige aliados, a 

qualidade e na representação dos sujeitos da atenção na assistência social. É necessário 

que os gestores da política sejam operados dos processos de  ruptura com as formas de 

subalternização presentes nos processos de gestão e negação dos direitos 

socioassisteciais.   

 

3.1. Programa Bolsa Família: modelo de gestão voltado para a ruptura das práticas 

clientelistas 

 

Criado em 2003 para reduzir a pobreza e a desigualdade no Brasil, o PBF é o resultado 

da unificação de programas sociais de transferência de renda já existentes (Bolsa Escola, 

Bolsa Alimentação, Vale Gás e Cartão Alimentação). Foi regulamentado pela Lei n° 

10836/2004 e, posteriormente por uma série de decretos e instrumentos infralegais. 

Consiste num programa de transferência de renda focalizado, ou seja, destinado às famílias 

que estão na situação de extrema pobreza (renda per capita mensal de até R$ 70,00) e de 

pobreza (renda per capita mensal de R$ 70,01 até R$ 140,00), com condicionalidades. 

 O Programa tem como objetivos: i) a curto prazo, o alívio imediato da pobreza por 

meio da transferência de renda; ii) a médio prazo, a ruptura do ciclo intergeracional da 

pobreza, por meio do acesso aos serviços básicos de saúde, educação e assistência social, 

que se materializa no cumprimento das condicionalidades do Programa; iii) a longo prazo, o 

desenvolvimento integral das famílias. 

 No Brasil, de acordo com o MDS (05/2014) atualmente 13.940.270 famílias são 

beneficiárias do PBF, com o repasse mensal de R$ 2.087.755.338,00. A estimativa de 

cobertura do Programa é de 13.738.415 famílias. As condicionalidades do Programa se 

expressam em compromissos na área de saúde (vacinação em dia e pré-natal), educação 

(matrícula e frequência mínima de 85% para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos) e 

assistência social (frequência mínima de 85% nas atividades sócio educativas do PETI). 

As famílias são selecionadas por meio das informações contidas no Cadastro Único. 

Criado em 2001, vem sendo aperfeiçoado e consiste no principal instrumento público 

nacional para a manutenção das informações atualizadas das famílias brasileiras com renda 

per capita mensal de até ½ salário mínimo ou três salários mínimos mensais. O cadastro, 

utilizado pelas três esferas de governo, permite identificar os potenciais beneficiários para os 

programas sociais, buscando proporcionar melhor focalização e evitar a sobreposição de 

programas.  

O processo de gestão do Programa é compartilhado entre os entes federados, que 

apontam a responsabilidade solidária das três esferas do governo para a redução da 



 

                  

pobreza e reconhecem que o estabelecimento de seus componentes dependem do 

estabelecimento de cooperação intergovernamental, tendo em vista a abrangência territorial 

do Programa (5.570 municípios, 26 estados e o Distrito Federal) e sua escala  ( número de 

famílias beneficiárias).  

Com base nestes preceitos, a Portaria nº 246 de 20 de maio de 2005, regulamente o 

processo de adesão dos municípios ao PBF e ao Cadastro Único, a partir de um instrumento 

denominado Termo de Adesão, que formaliza os compromissos mútuos assumidos para a 

gestão do Programa. A assinatura do Termo de Adesão não foi imposta como condição 

prévia para a concessão de benefícios para as famílias residentes no município. Porém, a 

adesão implica na concessão de apoio financeiro ao município para a gestão do Programa, 

por meio do índice de Gestão Descentralizada Municipal (IGD-M).  

Cada município possui um teto máximo de recursos a ser repassado por meio do 

IGD-M, de acordo com porte do município e com o número de habitantes. O valor do recurso 

a ser repassado dentro do teto estabelecido depende do desempenho das Gestões 

Municipais em quatro indicadores: taxa de cobertura cadastral, taxa de atualização 

cadastral, taxa de informação da frequência escolar e taxa de informação das 

condicionalidades de saúde. Para receber o recurso, deve-se obter no mínimo 0.20 em cada 

taxa e no mínimo 0.55 no índice final, além de prestar contas do recurso desembolsado no 

ano anterior dentro dos prazos estabelecidos no SuasWeb 7 e ter a prestação de contras 

aprovada pelo Conselho Municipal de Assistência Social. 

 Diante do contexto político de descentralização política e administrativa pós CF/88, 

do cenário no que se refere ao desenho e gestão do Programa Bolsa Família e o modelo 

estabelecido para a implementação do mesmo entre a União e os Municípios, podemos 

demonstrar que o PBF tende a reduzir o espaço para as práticas clientelistas, devido a: 

a) a forma de concessão do benefício, que não é mais efetuada pelo poder local ou 

manualmente, como ocorria e ainda ocorre com outros programas e benefícios, 

onde o Gestor local é que vai definir sem critérios previamente estabelecidos 

quem irá receber o benefício. Para a concessão dos benefícios são utilizadas 

informações contidas no Cadastro Único e este processo é realizado via sistema 

computadorizado, sem interferência manual; 

b)  o benefício ser pago diretamente pela CAIXA (banco federal com autonomia), 

impede que o pagamento do benefício esteja atrelado a troca por votos ou outra 

espécie de favor. Por ser pagamento em espécie permite com que a família tenha 

                                                           
7 O SUAS WEB é o sistema específico para a gestão do SUAS e compreende informações sobre: 
Plano de Ação, Demonstrativo Sintético de Execução Financeira ( Prestação de Contas), Consulta de 
Dados Financeiros ( contas, saldos e repasses) e,  Consulta da Base Cadastral de Beneficiários do 
BPC.  



 

                  

autonomia para consumir com produtos e em locais onde deseja fazê-lo e não 

mais somente no armazém dos coronéis ou seus apadrinhados, pagando preços 

abusivos pelos produtos; 

c) as condicionalidades do Programa obrigam o Estado a fornecer à população 

essas duas políticas, tirando ainda mais o poder das oligarquias locais, ou seja, 

saúde e educação passaram a serem direitos reforçados pelo Programa e não 

favor, como por exemplo, conseguir uma vaga para estudar ou um consulta 

médica para realizar o pré-natal;  

d) outro fator importante, detectado especialmente nas regiões mais pobres do país, 

é a possibilidade, de por meio do recebimento do benefício, não ser mais 

obrigado a trabalhar como meio de morte em condições sub-humanas e de 

trabalho escravo, em função de não ter condições mínimas de sobrevivência. Ou 

seja, o benefício recebido, em contexto de extrema pobreza retira o poder de 

chicote dos coronéis, que por séculos escravizou e torturou imensos contingentes 

populacionais nas diversas regiões do país; 

e) O Cadastro Único é um imenso banco de dados, que contém as informações das 

famílias, sendo necessário para operá-lo o técnico, o que muitas vezes 

impedindo com que os coronéis e seus representantes se aproximem da gestão 

pela falta de conhecimento técnico; 

Apesar de alguns avanços, há muitos desafios, especialmente no que se refere a 

construção de uma cultura política que abandone completamente aspectos relacionados a 

clientelismo. Este é um processo lento e que tem como marco central a CF/88 e a 

construção das políticas sociais e que o modelo de gestão do PBF, busca reduzir.  

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

A cultura política possibilita a convivência entre novos e antigos valores e faz com 

que esta seja um processo de construção permanente, com vários aspectos relevantes a 

serem considerados, dentre os quais se destacam a mescla de práticas democráticas em 

conjunto com práticas clientelistas, paternalistas e patrimonialistas.  

 Desde a década de 1920, quanto temos os primeiros traços de proteção social no 

pais, até a promulgação da CF/88 percebe-se a prevalência dos direitos sociais, como meio 

de concessão, de cima para baixo, visto como benesse dos Governos e da elite brasileira,  

sem a participação popular, a fim de manter os trabalhadores alinhados com o processo de 



 

                  

industrialização e suposto projeto de crescimento econômico do país, que preconizava “ 

fazer crescer o bolo, para depois dividi-lo” – o que de fato nunca aconteceu. 

 Com a CF/88, produto das lutas e participação democrática, com texto avançado, foi 

aprovada sob a lógica de um modelo social democrata, porém a sua implementação deu-se 

a partir da lógica de um modelo liberal, com severas restrições econômicas. Seu texto impôs 

ao Estado a responsabilização pela política de seguridade social, porém o que ocorreu foi o 

encaminhamento para a ótica privada ou para a filantropia. Foi nesse antagonismo que 

surgiu a assistência social, com o status de política social, afiançadora de direitos. 

 A história da Assistência Social tem demonstrado que a cultura política imprime a 

esta política a ideia de ação emergencial e restrita aos exclusivamente pobres, carentes e 

desassistidos de toda a sorte. Além disso, sua gestão é desarticulada e fragmentada, 

permitindo com que os provedores dos recursos públicos possam fazer uso dos mesmos, a 

fim de atender o público destinatário da política.  

 No cenário de consolidação da política de Assistência Social e do SUAS, onde os 

programas de transferência de renda adquirem representatividade expressiva é possível 

elencar alguns fatores presentes na gestão de Programas como o Bolsa Família que nos 

permitem auferir traços com tendências a romper estas práticas.  

Porém estes avanços não são suficientes para romper com o histórico de práticas 

culturais baseadas no clientelismo. É preciso fazer um esforço profundo para que aspectos 

históricos e marcantes da cultura política do Brasil sejam de fatos rompidos. Para isso é 

necessário que suas raízes sejam arrancadas. Só assim as políticas públicas conquistaram 

o status para cumprir a missão para as quais foram criadas e os brasileiros, serão de fato, 

cidadãos.  
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