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[...] na produção social da sua vida, os homens contraem determinadas relações 

necessárias e independentes da sua vontade, relações de produção que correspondem a uma 

determinada fase de desenvolvimento das suas forças produtivas materiais [...] e o modo de 

produção da vida material, condiciona o processo da vida social, política e espiritual em geral. 

Não é a consciência do homem que determina o seu ser, mas, pelo contrário, o seu ser social é 

que determina a sua consciência  

Karl Marx, 1983 



 

RESUMO 

 

 

RISSATO, D. Políticas sociais, pobreza e risco infantojuvenil no contexto de realização do 

Programa Bolsa Família em Foz do Iguaçu-Paraná. 2015. 291 f. Tese (Programa de Pós-

Graduação em Políticas Públicas e Formação Humana) - Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro, 2015. 

 

O presente trabalho tem como objetivo descrever, caracterizar e analisar os nexos 

entre as políticas sociais de transferência de renda condicionada, a pobreza e o risco 

infantojuvenil no contexto de realização do Programa Bolsa Família no município de Foz do 

Iguaçu, a fim de compreender as formas e as condições objetivas e subjetivas de realização do 

programa, o seu alcance social e seus limites técnicos, históricos e institucionais. Para tanto, 

foi realizada uma pesquisa bibliográfica, documental e de campo, entendendo que os dados 

obtidos nesses três processos investigativos se complementam e se articulam permitindo uma 

maior compreensão da realidade estudada. Com essa pesquisa concluiu-se que, no período de 

2000 a 2010, o programa incidiu positivamente em relação à redução da pobreza e do trabalho 

infantil e a expansão do acesso aos serviços sociais elementares. Em consequência disso, 

também contribuiu para a redução da exposição de crianças e adolescentes às situações de 

risco infantojuvenil, em Foz do Iguaçu, município cujas características econômico-sociais são 

fortemente marcadas pela sua condição de fronteira internacional com a Argentina e o 

Paraguai. Além disso, entende-se que ao garantir uma renda mensal fixa e regular e ao alterar 

a presença do Estado na sociedade brasileira, especialmente, no que diz respeito à sua forma 

de intervir nas condições objetivas de enfrentamento da pobreza, criando possibilidades para 

que as famílias pobres e socialmente destituídas restabeleçam seus vínculos sociais e 

institucionais próximos e tenham acesso aos direitos sociais básicos, o PBF também promove, 

ainda que de forma lenta, mudanças societárias, na medida em que a regularidade de renda dá 

visibilidade tanto de alguns aspectos da exploração do trabalho quanto de certas condições de 

confrontá-la. Contudo, apesar dos avanços sociais alcançados, ainda não houve 

necessariamente uma dinamização nas disputas da direção política e de um projeto de 

sociedade contra-hegemônico, nem mudanças significativas que alterassem as relações 

econômico-sociais responsáveis pelo posicionamento desigual dos sujeitos na vida social. 

 

Palavras Chave: Políticas Sociais. Programa Bolsa Família. Pobreza. Risco Infantojuvenil. 

Foz do Iguaçu.  



 

ABSTRACT 

 

 

RISSATO, D. Social policies, poverty and infant-juvenile risk in the context of the Bolsa 

Família Program realization in Foz do Iguaçu. 2015. 291 f. Tese (Programa de Pós-

Graduação em Políticas Públicas e Formação Humana) - Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro, 2015. 

 

This research aims to describe, characterize and analyze the links between the social 

policies of conditioned income transfer, the poverty and the infant-juvenile risk in the Bolsa 

Família Program context in the city of Foz do Iguaçu, in order to understand the ways and the 

objectives and subjectives conditions of the Program execution, its social reach and its 

technical, historical and institutional limits. For this purpose, it was conducted a 

bibliographic, a documentary and a field research, by understanding that the obtained data in 

these three investigative processes were mutually complementary and articulated together 

allowing a greater understanding of the studied reality. With this research was concluded that, 

in the 2000 to 2010 period, the program positively focused on the poverty and child labor 

reduction and the expansion of the basic social services access. As a result, it also contributed 

to the reduction of the children's and teenagers’s exposure to danger risks, in Foz do Iguaçu, a 

city whose socio-economics characteristics are strongly marked by its International Boundary 

Condition with Argentina and Paraguay. Besides that, it is understood that ensuring a monthly 

fixed and regular income and by changing the state's presence in society, creating possibilities 

for poor and socially deprived families restore their social and institutional bonds nearby and 

have access to their basic social rights, the PBF(Bolsa Família Program) also promotes , albeit 

slowly, corporate changes, in the extend to the income regularity gives visibility as some 

exploitation of labour aspects as certain conditions to confront it. However, despite the social 

progress achieved, there wasn’t necessarily dynamic in the Policy guidance dispute and in the 

counter-hegemonic society project, or even significant changes that altered the economic and 

social relations responsible for the uneven positioning of subjects in social life. 

 

Keywords: Social Policy. Bolsa Família Program. Poverty. Infant-juvenile risk. Foz do 

Iguaçu. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Com a presente tese são apresentados e discutidos os resultados de uma investigação a 

respeito das incidências do Programa Bolsa Família (PBF) sobre a pobreza e sobre os 

chamados fatores de risco social que afetam crianças e adolescentes de famílias beneficiárias 

do programa, no município de Foz do Iguaçu, inserido no contexto da tríplice fronteira 

Argentina-Brasil-Paraguai. 

Foz do Iguaçu é um município situado no extremo oeste do Estado do Paraná, 

constituído por um lento processo de ocupação desde o período colonial, que, até meados dos 

anos 1960, foi praticamente ignorado pelas autoridades estaduais e federais, tornando-se uma 

espécie de refúgio para muitas famílias que, expulsas e expropriadas de suas terras durante os 

embates pela legalização da posse dessas terras no interior do Paraná, buscavam uma nova 

oportunidade para se estabelecer. A partir de 1968, o município foi transformado em Área de 

Segurança Nacional pelo governo militar brasileiro, que visava impor-se hegemonicamente na 

América do Sul. Em decorrência do modelo econômico adotado, o município recebeu 

investimentos em infraestrutura turística, abertura e fomento do comércio de fronteira, bem 

como a construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu. Atraídas pelas oportunidades de emprego 

e pelas promessas de prosperidade, milhares de pessoas afluíram para o município e região. 

Contudo, antes mesmo do encerramento das obras de construção da hidrelétrica, 

grandes contingentes de população pobre já se faziam presentes em Foz do Iguaçu, situação 

que se agravou ainda mais a partir dos anos 1990, com a finalização da obra da represa e a 

consequente demissão de milhares de trabalhadores que no ápice do neoliberalismo brasileiro, 

ficaram expostos a toda sorte de vulnerabilidades sociais e econômicas (CATTA, 2009). É 

nesse espaço geográfico e social que a pesquisa aqui apresentada foi realizada. 

O meu interesse por este tema de pesquisa decorre, primeiramente, da minha própria 

história de vida. Nascida em um município do interior do Paraná, que apesar de ser muito rico 

sempre foi marcado por profundas desigualdades, sou filha única de trabalhadores 

descendentes de imigrantes italianos que não conseguiram frequentar nem mesmo as séries 

iniciais da educação primária, mas que nunca pouparam esforços para que eu pudesse estudar. 

Até o início dos anos 1980, ainda não existiam por lá as escolas particulares e, por isso, todos 

disputavam as mesmas e poucas vagas nas duas escolas primárias públicas existentes na 

cidade. Lembro-me muito bem como minha mãe ficava apreensiva com a possibilidade de 

não conseguir uma vaga para que eu pudesse estudar, do meu pai passando a noite em frente 
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aos portões da escola com o objetivo de conseguir matricular-me em uma das poucas vagas 

existentes, além das nossas idas à Delegacia de Polícia para solicitar um atestado de pobreza, 

quando não tínhamos dinheiro para pagar a taxa de matrícula. Apesar disso, ingressei na 

primeira série em 1977 e, por quatro anos consecutivos, consegui ocupar uma daquelas 

poucas vagas existentes no município. 

Lembro-me também como era difícil e constrangedor ocupar um lugar ali e das 

inúmeras vezes que senti vontade de fugir da escola e nunca mais voltar. A sala de aula era 

dividida por uma linha imaginária: de um lado ficavam as crianças procedentes das famílias 

de classe média e alta e aquelas que tinham “facilidade para aprender” e, do outro lado, 

aquelas pobres e/ou que tinham “dificuldades na aprendizagem”. Dois meses depois do início 

das aulas, na primeira reunião de professores e pais, minha mãe foi informada que eu tinha 

sérias dificuldades de aprendizagem e que, possivelmente, não teria “futuro” na vida escolar. 

Meus pais ficaram desesperados e, nos dias seguintes, confeccionaram uma espécie de 

quadro, onde desenharam com muita dificuldade as letras do alfabeto para que eu pudesse 

copiá-las. A partir de então, ia para a escola de manhã e passava as tardes escrevendo naquele 

“quadro” improvisado, ensinando aos meus amigos imaginários. No segundo semestre, já 

ambientada à professora, aos colegas e à rotina escolar, a menina “sem futuro” surpreendeu e 

começou a acompanhar o ritmo de aprendizagem dos demais. 

Em 1981, passei a estudar na quinta série no único colégio estadual da cidade, o 

Colégio Estadual Santo Agostinho, onde também cursei, mais tarde, o Magistério, 

correspondente, hoje, ao ensino médio. Naquele momento, de certa maneira, eu já pertencia a 

um grupo seleto de adolescentes que frequentava as quatro séries finais do ensino 

fundamental, embora as dificuldades para conseguir uma vaga ainda fossem, praticamente, as 

mesmas. Poucos colegas, da mesma condição financeira, foram cursar as quatro últimas séries 

do primeiro grau, hoje denominado ensino fundamental. Em 1985, iniciei o curso de 

magistério. Contudo, minha mãe adoeceu e ficou desempregada, e eu deixei o curso de 

magistério (diurno) para trabalhar e fui cursar o propedêutico, no período da noite, para 

trabalhar durante o dia. Em 1988, consegui um trabalho de meio expediente e voltei a cursar o 

magistério. No ano seguinte, fui trabalhar como professora primária, em uma escola pública 

de um bairro, que havia sido construído, fora da cidade, em uma antiga pedreira, para assentar 

famílias extremamente pobres que ocupavam uma área pública, desocupada e pantanosa, mas 

muito próxima do centro da cidade. Isso, naturalmente, incomodava os cidadãos de “boa 

condição econômica” que viviam nas imediações. Naquele período, conheci o lado mais 

perverso da pobreza e da miséria na vida das pessoas e da escola. 
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Naquele ano também realizei a prova do vestibular. O primeiro, para fazer o curso de 

História, em uma faculdade particular, situada em outro município. Em seguida, para o curso 

de Economia, que seria ofertado em minha cidade, por uma faculdade pública. Fui aprovada 

nos dois vestibulares, mas optei pelo curso de Economia, por ser público e ofertado em minha 

cidade. O curso me possibilitou uma boa formação, na área crítica e social, sobretudo, nos 

primeiros anos. Formei-me e fui dar aula como colaboradora no curso de Economia, na 

mesma faculdade na qual tinha me formado. Naquele tempo, vivi experiências pessoais 

difíceis e, decidida a seguir em frente, quis voltar a estudar. Recebi o apoio e a orientação dos 

meus pais e também dos colegas e antigos professores. Fui aprovada para cursar o mestrado 

em Economia na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz - USP. Em 1998, sem a 

menor ideia da escolha que estava fazendo, eu começava uma nova jornada, possivelmente, a 

mais contraditória, a mais desencontrada e sem sentido de toda a minha vida. No final de 

1999, prestei concurso para trabalhar como professora de Economia na Universidade Estadual 

do Oeste do Paraná e desde o ano 2000 moro e trabalho em Foz do Iguaçu. 

Desde que cheguei a Foz do Iguaçu tenho observado e acompanhado o cotidiano desta 

região e das pessoas que aqui vivem, sobretudo suas estratégias de sobrevivência e a forma 

como produzem a sua própria existência. Nesse sentido, pude observar, ao longo desses anos, 

as profundas contradições que caracterizam esse território. Ao mesmo tempo em que se 

verifica uma grande circulação de pessoas de classe média e alta, em seus carros importados, 

de turistas de todas as partes do Brasil e do mundo e de bens e serviços destinados a satisfazer 

os “sonhos de consumo” dessas pessoas, também se observa um imenso número de pessoas, 

de todas as idades, falando diferentes idiomas, pedintes de todos os tipos, pais e mães de 

família, sem carteira de trabalho, oferecendo bugigangas e produtos dos mais variados tipos 

por alguns poucos “trocados”, muitos a pedir um pouco de comida, outros atravessando a 

Ponte Internacional da Amizade como verdadeiras “mulas”, carregando fardos de mercadorias 

nas costas, com semblantes cansados, não apenas do trabalho duro e penoso, mas, sobretudo, 

da falta de melhores perspectivas. 

De acordo com Catta (2009), enquanto as autoridades oficiais de cada um dos três 

países procuram criar e fortalecer a ideia de que os habitantes que vivem do outro lado dos 

rios Paraná e Iguaçu são estrangeiros, o que se vê é uma circulação contínua e incessante de 

pessoas com múltiplos destinos, uma multidão que, de alguma maneira, tenta sobreviver à 

força coercitiva das autoridades, aos perigos e riscos do trabalho ilícito, à perspicácia dos 

ladrões de bolsos e de “sonhos”, ao fantasma do desemprego, da fome e da desesperança. 
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Contudo, o que sempre mais me intrigou, durante todos esses anos, foi a situação das 

crianças e adolescentes que vivem e trabalham nesta região. Bastam algumas poucas horas 

andando na área da divisa de Foz do Iguaçu com o Paraguai, nas proximidades da Ponte 

Internacional da Amizade, para constatar o grande número de crianças e adolescentes que 

andam pelas ruas, vendendo doces, brinquedos e as mais diversas “quinquilharias”, circulando 

livremente de um lado a outro da fronteira, muitas vezes desacompanhadas de um adulto.  

Em meados dos anos 2000, foram publicadas algumas pesquisas que deram maior 

visibilidade a essa situação. Dentre elas, destaca-se uma pesquisa realizada pelo Fundo das 

Nações Unidas para a Infância (UNICEF) em parceria com a Itaipu Binacional, publicada em 

2005, que concluiu que os direitos de crianças e adolescentes eram frequentemente 

desrespeitados por diferentes formas de violência, abuso e exploração, bem como por 

dificuldades de acesso a serviços públicos de saúde, educação e assistência social. Aliado a 

isso, a pesquisa constatou que o trabalho infantil era uma das principais causas da evasão 

escolar e da frequência irregular de crianças e adolescentes à escola, contribuindo para o 

atraso na aprendizagem e para os elevados índices de repetência (UNICEF, 2005). 

No período de 03 a 18 de junho de 2005, foi realizada uma pesquisa, na Ponte 

Internacional da Amizade (PIA), com 2.678 crianças e adolescentes, que também revelou a 

situação preocupante em relação à pobreza, ao trabalho infantil e à frequência escolar de 

crianças e adolescentes na Tríplice Fronteira. Quando perguntadas sobre porque estavam 

atravessando a ponte, 43,87% delas responderam que iriam trabalhar no Paraguai (como 

“laranjas”, ajudantes de motoristas de vans e/ou de lojas que fazem transporte de mercadorias, 

como catadores de materiais recicláveis, etc.) e 41,78% delas não quiseram responder porque 

estavam atravessando a fronteira entre o Brasil e o Paraguai, provavelmente, orientadas por 

seus aliciadores e exploradores. Quanto à idade, 83,98% tinha entre 6 e 17 anos. Apesar de a 

maioria dizer que estudava (79,35%), também afirmou ir ao Paraguai, de 1 a 3 vezes por 

semana, para trabalhar. Quando questionados sobre quanto recebiam por dia de trabalho, 35% 

deles responderam receber até R$30,00 por dia. Os entrevistados, em sua maioria, eram 

brasileiros (56,72%) e paraguaios (31,14%). Dentre os brasileiros, aproximadamente 54% 

moravam em Foz do Iguaçu (BESERRA; GRIGOLETO, 2006). 

Com base em estatísticas de 2006, outro estudo foi realizado pela Secretaria Especial 

dos Direitos Humanos da Presidência da República (SEDH), em parceria com o Fundo das 

Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e com a organização não-governamental 

Observatório de Favelas e Laboratório de Análise da Violência da Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro (LAV/UERJ), que investigou 267 cidades brasileiras com mais de 100 mil 
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habitantes e constatou que, dentre as cidades pesquisadas, Foz do Iguaçu tinha o maior Índice 

de Homicídio na Adolescência (9,7), quase cinco vezes maior do que a média nacional, que 

era de 2,03. Segundo essa pesquisa, com base nos dados de 2006, estima-se que, em cada 

grupo de mil adolescentes, entre 9 e 10 serão vítimas de homicídio em Foz do Iguaçu nos 

próximos anos (SEDH; UNICEF; OBSERVATÓRIO DE FAVELAS, 2009). 

Além disso, o Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Foz do 

Iguaçu (CEDEDICA) realiza levantamento e mapeamento dos homicídios de adolescentes na 

cidade desde 2001, em parceria com a Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

(UNIOESTE), Itaipu Binacional, Instituto Elos e Vara da Infância e da Juventude. No período 

de 2001 a 2009, 455 adolescentes com idade entre 12 e 18 anos foram vítimas de homicídios 

em Foz do Iguaçu. De acordo com Luz e Ferronatto (2009), em média, 93% desses 

adolescentes eram do sexo masculino; 38% eram pobres e 48% muito pobres; 90% deles 

abandonaram a escola sem concluir o ensino fundamental; aproximadamente, 21% deles 

tiveram algum tipo de envolvimento com drogas e 89% foram mortos por armas de fogo. 

Além disso, 46% desses adolescentes mortos trabalhavam e, aproximadamente, 39% 

contribuíam para a renda da família. 

Todas as estatísticas acima apresentadas revelam que esse território, mais do que uma 

demarcação do espaço geográfico, caracteriza-se como uma “fronteira de civilizações” 

marcada pela luta de classes e pelas barbáries que nela se ocultam. Foz do Iguaçu é, enquanto 

rota internacional e parte integrante dessa tríplice fronteira, um espaço social diferenciado, no 

qual fatores de risco social tais como a pobreza, a desigualdade de renda, a falta de emprego, 

a fome, a miséria e a violência se acentuam e ganham maior complexidade, submetendo e 

sacrificando vidas, sobretudo, daqueles que são mais vulneráveis física e psicologicamente: as 

crianças e os adolescentes. 

No decorrer desses treze anos, desde que cheguei a Foz do Iguaçu, no ano de 2000, 

também pude ver “a questão da pobreza roubar a cena” e tornar-se o objeto principal das 

políticas sociais propostas pelas agências multilaterais e pelos governos nacionais. Depois de 

cerca de duas décadas de descaso com os problemas sociais, sob a hegemonia das ideias, das 

políticas e das reformas neoliberais, que resultaram no agravamento da pobreza dentro das 

nações e entre elas, não era mais possível, simplesmente, ignorar a miséria em que vivia a 

maioria da população mundial, seja porque a pobreza extrema passou a ameaçar a coesão e a 

paz social, seja porque o novo ciclo de expansão do capital passou a exigir novas estratégias 

que incluíam, ainda que em nova proporção e de novo modo, o crescimento dos mercados 

consumidores nos países em desenvolvimento. O debate crítico sobre os novos quadros 



25 

econômico-sociais engendrados no contexto neoliberal e sobre as políticas em tese criadas 

para enfrentá-los, dá visibilidade à multiplicidade de aspectos e argumentos acionados para 

justificar as interpretações e proposições hegemônicas. 

Connell (2000), dentre outros aspectos, destaca que, de um modo geral, os 

proponentes e formuladores dessas políticas de enfrentamento da pobreza partem do 

pressuposto da existência de uma “cultura de pobreza”, assumindo que a vida em situação de 

miséria é capaz de produzir ideias e comportamentos que se reproduzem de geração em 

geração, perpetuando a pobreza.  

Assim, com inspiração na ideia de Amartya Sen (2010), de que a pobreza não decorre 

apenas da privação de renda, mas também da privação de serviços sociais elementares, tais 

como a educação, a saúde, a moradia e a assistência social, e de que, por isso mesmo, pode se 

manifestar de diferentes modos revelando suas diferentes faces e dimensões. Com isso, numa 

tentativa de romper com esse processo cíclico de reprodução da pobreza, de modo geral, 

passaram a ser adotadas políticas que, em alguma medida, vinculam a superação da pobreza 

ao acesso aos serviços básicos de saúde, educação e assistência social. 

Foi nesse contexto que, a partir de meados dos anos 1990, os países latino-americanos, 

inclusive o Brasil, iniciaram a implementação dos primeiros programas de transferência de 

renda com condicionalidades (PTRC) destinados às famílias em situação de pobreza. Naquela 

época, o então presidente Fernando Henrique Cardoso criou dois programas de transferência 

de renda condicionados à educação dirigidos às populações pobres ˗ o Programa de 

Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), em 1996, e o Programa Bolsa-Escola, em 2001. 

O Programa Bolsa Família (PBF), objeto de estudo desta tese, é um programa de 

transferência de renda condicionado à educação, à saúde e à assistência social dirigido às 

populações pobres e extremamente pobres, que foi instituído no Brasil, em 2003, no primeiro 

ano de mandato presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, um 

homem de origem popular, sindicalista, trabalhador aposentado e militante político eleito por 

uma expressiva parcela da população brasileira que via em sua plataforma de governo a 

possibilidade de construção de um projeto societário alternativo àquele em curso. 

Cabe lembrar que, em 2003, o Brasil era um país corroído por profundas contradições 

econômicas, sociais e políticas, cuja tragédia social se expressava nas dezenas de milhões de 

homens, mulheres e crianças vivendo abaixo da linha de pobreza. Foi naquele contexto que 

foi implantado o Programa Bolsa Família com os objetivos de combater a fome e a pobreza, 

de promover o acesso à rede de serviços públicos e fomentar a emancipação sustentada das 

populações em situação de pobreza (BRASIL, 2004). 
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Desde a sua criação, em 2003, o Programa Bolsa Família foi sendo gradualmente 

expandido e passou a ser o maior instrumento de política social brasileira em número de 

beneficiários. Em 2014, onze anos depois de ter sido criado, existiam 29.164.446 famílias 

registradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Ministério do Desenvolvimento 

Social (CadÚnico), sendo que 19.420.635 dessas famílias eram consideradas “pobres”, pois 

recebiam uma renda per capita familiar mensal de até R$154,00. Desse total de famílias, 

14.095.333 encontravam em situação de extrema pobreza vivendo com uma renda familiar 

per capita mensal de R$77,00. No mesmo período, 99,34% dessas famílias extremamente 

pobres (um total de 14.003.441 famílias) foram atendidas pelo programa Bolsa Família no 

ano de 2014 (BRASIL MDS, 2015c). 

Esses resultados, além de evidenciarem uma significativa expansão da política de 

proteção social brasileira, têm colocado o Brasil em um lugar de destaque no cenário 

internacional, como um país que tem avançado no sentido de superar a pobreza. Como 

exemplo disso, pode-se destacar uma notícia veiculada no Portal Brasil, em 05 de março de 

2013, anunciando que o Brasil irá sediar a Iniciativa de Conhecimento e Inovação para a 

Redução da Pobreza, um banco de experiências que vai permitir o estudo e a partilha 

internacional de políticas públicas e tecnologias sociais bem-sucedidas. Em entrevista dada à 

Agência Brasil em 05/03/2013, Jim Yong Kim, presidente do Banco Mundial (BM), afirma 

que a iniciativa reconhece o Brasil como um líder global na redução da pobreza e da 

desigualdade (AGÊNCIA BRASIL, 2013). 

No dia 29/04/2013, a Agência Brasil de Notícias divulgou uma reportagem com o 

título “OIT: Bolsa Família contribui para redução do trabalho infantil”, referindo-se ao 

Informe Mundial sobre o Trabalho Infantil publicado pela Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), no qual a pobreza é apontada como um dos principais fatores que favorecem 

a exploração do trabalho infantil e no qual também são apresentados resultados obtidos na 

redução da exploração do trabalho infantil em alguns países que implementaram programas 

de transferência de renda às famílias pobres e extremamente pobres, inclusive o Brasil. De 

acordo com o referido Informe da OIT, desde a sua criação, o Programa Bolsa Família 

contribuiu para reduzir (AGÊNCIA BRASIL, 2013a). 

Independentemente das críticas, polêmicas e controvérsias em torno de programas de 

transferências de renda, do tipo Bolsa Família, e dos seus limites e suas fragilidades, parecem 

inegáveis tanto os seus benefícios imediatos sobre a vida das populações que vivem em 

situação de pobreza extrema quanto a sua validade e importância como instrumento de 
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redistribuição de renda, sobretudo, em um país que sempre se destacou por possuir um dos 

maiores índices de concentração de renda e riqueza do mundo. 

Parece não haver dúvidas de que ocorreram melhoras na condição de vida das famílias 

atendidas pelo Programa Bolsa Família em relação às suas situações anteriores, sobretudo no 

que diz respeito ao atendimento das suas necessidades mais elementares. No entanto, entende-

se que esses impactos positivos do programa sobre as condições de vida das famílias 

beneficiárias podem ser de difícil aferição e, até mesmo, limitados por alguns condicionantes 

endógenos e, também, exógenos ao programa. Como exemplo, a expansão do mercado de 

trabalho formal, vinculado à proteções trabalhistas, é condição necessária para a superação da 

pobreza. Todavia, sabe-se que a expansão do mercado de trabalho formal depende de que se 

realizem mudanças econômicas implicadas com o desenvolvimento e com o crescimento 

sustentado das atividades econômicas, essenciais para a geração de empregos formais. E mais 

do que isso, que esse processo é, inevitavelmente, lento e, por isso mesmo, os efeitos mais 

significativos do programa dependem, em parte, de que ele seja acompanhado de uma 

progressiva alteração da atividade econômica formal. 

Ainda como exemplo, pode-se mencionar que o acesso a bens e serviços sociais 

referidos a direitos fundamentais e universais é condição primeira para o enfrentamento e 

superação da pobreza. Contudo, seria, no mínimo, ingenuidade partir do pressuposto de que 

todos os municípios brasileiros estão equipados e organizados para garantir o acesso a esses 

bens e serviços sociais universais, pois isso implicaria ignorar as diferenças e desigualdades 

que caracterizam, historicamente, o desenvolvimento regional brasileiro. Acredita-se que a 

implementação de políticas nacionais que visam à universalização do acesso a esses bens e 

serviços sociais elementares, como é o caso do Programa Bolsa Família, deve ter efeitos 

positivos sobre a sua oferta, embora não imediatos nem homogêneos. As desigualdades e os 

déficits na oferta desses bens e serviços, certamente, continuarão a existir. Poderão ser 

lentamente superados na medida em que forem ampliados os investimentos públicos e os 

movimentos populares reivindicatórios em prol dessas mudanças. 

Diante disso, algumas questões me inquietam e me desafiam a realizar a pesquisa aqui 

apresentada: em que medida esses programas podem contribuir para a efetiva redução da 

pobreza e das chamadas situações de risco e vulnerabilidade infantojuvenil em uma região 

como a tríplice fronteira? Quais são as possibilidades e os limites desses programas no 

contexto local aqui exposto? Sabe-se que faz parte da estratégia de sobrevivência de muitas 

famílias, que vivem nesta região, buscar serviços ou emprego no outro lado da fronteira, 

sempre que ali tiverem maiores possibilidades e oportunidades. Então, em que medida o PBF 
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dá conta de reduzir a pobreza e a miséria, que afastam as crianças da escola e de uma infância 

digna e as submetem às mais brutais e sutis formas de exploração do trabalho infantil, em um 

espaço social tão diferenciado, com tantas “oportunidades tentadoras” e “aparentemente 

vantajosas”, como as que existem na fronteira? Em que medida essa política pode contribuir 

para promover o desenvolvimento social e humano e garantir a universalização do acesso aos 

serviços sociais fundamentais? 

Depois de quase quatro anos de estudos, leituras, debates e reflexões sobre essas 

questões, apresento a Tese que pretendo afirmar neste trabalho. Considerando que, nas 

sociedades capitalistas, a pobreza não decorre da escassez de bens e serviços, mas sim da má 

distribuição da renda e da riqueza socialmente produzidas, entende-se que, no contexto de sua 

realização em Foz do Iguaçu, o Programa Bolsa Família tem incidências positivas em relação 

à pobreza e aos riscos sociais em relação aos quais as crianças e jovens pobres estão expostos 

pela via do trabalho infantil, uma vez que a transferência de renda proporciona alívio imediato 

para as famílias que vivem em situações de pobreza e que as condicionalidades garantem, em 

alguma medida, o acesso dessas famílias aos serviços sociais básicos, tais como educação, 

saúde e assistência social. Contudo, o Programa apresenta claros limites em relação à 

superação da pobreza, na medida em que não incide de modo significativo sobre as relações 

econômico-sociais responsáveis pelo posicionamento desigual dos sujeitos na vida social e 

que, pelas próprias limitações organizacionais e institucionais históricas do Estado capitalista 

que repercutem nos serviços sociais vinculados ao PBF, muitas vezes parecem reiterar as 

formas exploratórias de inserção laboral de crianças e jovens pobres no mundo do trabalho. 

Tratando-se de uma região que, no curso de realização do Programa Bolsa Família, não 

experimentou modificações decisivas nas formas predominantes de organização das 

atividades e das relações econômicas - mantendo elevados contingentes de trabalhadores 

desempregados, alocados em atividades informais e precárias, submetidos a condições de 

super exploração - e nas próprias condições de realização dos serviços relativos a direitos, 

observa-se a não superação efetiva das condições gerais de produção das situações sociais 

entendidas como promotoras de vulnerabilidade e risco para crianças e jovens. 

Frente a esta problemática, o objetivo deste estudo é descrever, caracterizar e analisar 

os nexos entre as políticas sociais de transferência de renda condicionada, a pobreza e os risco 

infantojuvenil no contexto de realização do PBF no município de Foz do Iguaçu. 

Esse objetivo geral, por sua vez, desdobra-se nos seguintes objetivos específicos:  
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a) Descrever, caracterizar e analisar as políticas de transferência de renda 

condicionada implantadas para o enfrentamento da pobreza no Brasil e na América 

Latina; 

b) Descrever e analisar o processo histórico de formação econômica e social do 

município de Foz do Iguaçu e suas repercussões sobre a vida social; 

c) Compreender as formas de realização do PBF, evidenciando as condições objetivas 

e subjetivas nas quais as mesmas se dão, o seu alcance social e seus limites 

técnicos, históricos e institucionais, a partir de evidências empíricas e experiências 

com a realização do programa em Foz do Iguaçu. 

Algumas considerações metodológicas 

A realização da pesquisa aqui apresentada exigiu a definição de algumas orientações 

metodológicas que serão a seguir apontadas.  

Primeiramente, cabe mencionar que esta pesquisa foi referenciada no materialismo 

histórico-dialético, proposto por Karl Marx e desenvolvido por outros autores marxistas como 

Antônio Gramsci, Nicos Poulantzas, Florestan Fernandes, Francisco de Oliveira, Octavio 

Ianni, Carlos Nelson Coutinho, Gaudêncio Frigotto, entre outros. Contudo, acrescenta-se que 

apesar de ser essa a referência estruturante do trabalho, também foram pesquisados outros 

autores de perspectiva crítica por serem relevantes para a discussão do tema central desta 

Tese, tais como Robert Castel. 

Parece oportuno iniciar explicitando as questões relativas às escalas político-

territoriais e político-administrativas cuja consideração é necessária ao reconhecimento 

analítico e à apreensão dos processos que concorrem para a produção da situação geral que 

constitui o objeto deste estudo. 

Com relação à escala político-territorial, é importante observar que, apesar das 

modificações políticas e econômicas ocorridas, em âmbito internacional, e das suas 

repercussões sobre os Estados Nacionais e sobre suas relações sistemáticas de dependência e 

de interdependência entre os Estados e entre estes e os organismos representativos dos centros 

de poder, os Estados Nacionais ainda são os principais espaços políticos para a definição de 

direitos humanos e sociais, bem como das políticas e ações voltadas ao seu exercício.  

Desse modo, destaca-se que, embora esta pesquisa buscasse investigar e analisar as 

condições de realização do programa Bolsa Família em um município específico, o seu 

contexto socioeconômico diferenciado e a sua localização em uma área de tríplice fronteira 

exigiram que se reconhecesse a centralidade da escala nacional tanto para a definição das 

linhas gerais da política social quanto para a apreensão das influências e determinações 
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transnacionais e subnacionais que acabam por atuar na produção dessa definição. Nesse 

sentido, vale ressaltar que, com a análise das políticas de transferência direta de renda, 

condicionadas à educação, adotadas para o enfrentamento da questão da pobreza extrema no 

Brasil e na América Latina, procurou-se compreender as similaridades, as tensões e 

especificidades dessas políticas adotadas nesses países. 

Aliado a isso, a compreensão das influências transnacionais e subnacionais sobre o 

delineamento da política nacional exigiu que se identificasse tanto os organismos 

internacionais quanto as administrações públicas internas que, de algum modo, se 

constituíssem em esferas capazes de influir sobre a formulação e a consolidação da política 

social. Sob essa perspectiva, a pesquisa foi realizada a partir das ocorrências observadas: 

a) Na escala transnacional, na qual foram destacadas três organizações - a 

Organização das Nações Unidas (ONU), o Banco Mundial (BM) e o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID)– que vêm produzindo documentos e 

orientações para formulação de políticas públicas de combate à pobreza e à 

miséria;  

b) Na escala nacional, onde se destacou o nível central de governo ou governo 

federal, de onde emana a maior parte das definições normativas, das disposições 

jurídicas e das determinações programáticas que estabelecem os traços 

fundamentais da política social do país, em cada contexto; 

c) Na escala subnacional, com ênfase na administração pública local que, apesar de 

também produzir disposições normativas, cada vez mais, tem sido responsável pela 

operacionalização das políticas definidas em escala nacional e internacional, 

inclusive do PBF, objeto de estudo desta tese. 

Além da pesquisa bibliográfica e documental, também foi realizada uma pesquisa de 

campo, a fim de complementar, aprofundar e enriquecer a análise dos dados estatísticos do 

PBF existentes para o município, que são incapazes de expressar a experiência humana de 

quem convive, diretamente ou indiretamente, com a pobreza no seu dia a dia, bem como de 

dar indicativos sobre as condições subjetivas de realização do programa em escala local. A 

técnica de coleta de dados utilizada foi a entrevista semiestruturada que combina questões 

abertas e fechadas, por entender que este instrumento possibilita ao pesquisador seguir um 

conjunto de questões previamente definidas, sem que a entrevista assuma um tom de conversa 

formal. Acredita-se que essa técnica pode facilitar a interlocução com os entrevistados, 

sobretudo, quando são abordadas questões que dizem respeito à sua vida pessoal e familiar e 

que, em alguma medida, possam lhes causar constrangimentos. Além disso, esse instrumento 
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de pesquisa foi escolhido, pois permite que o entrevistador faça perguntas adicionais para 

elucidar dúvidas, evitando os erros decorrentes da dificuldade de interpretação ou de escrita 

dos entrevistados e até mesmo para recompor o contexto da pesquisa, caso o entrevistado 

tenha dificuldades para manter o foco. Ao final desta tese segue anexado o formulário de 

pesquisa utilizado como roteiro para as entrevistas (APÊNDICE A). 

Com relação à pesquisa de campo, foram realizadas entrevistas no período de 

02/09/2014 a 30/09/2014, com onze servidores públicos vinculados à Secretaria Municipal de 

Saúde, à Secretária Municipal de Educação e à Secretaria Municipal de Assistência Social. 

Acrescenta-se ainda, que antes de iniciar a pesquisa de campo propriamente dita, o roteiro da 

entrevista foi testado, mediante a realização de entrevistas experimentais, a fim de verificar se 

as questões elencadas permitiriam obter as informações capazes de subsidiar as análises do 

objeto desta pesquisa. Com relação à seleção dos servidores entrevistados, cabe salientar que, 

inicialmente, procurou-se selecionar servidores que participaram em outros períodos e/ou que 

participavam no momento da pesquisa das atividades relacionadas à implementação, à gestão, 

à operacionalização e ao controle social do CadÚnico e do PBF. 

No setor da saúde foram entrevistadas duas enfermeiras (A e B):  

(1) a “Enfermeira A” foi escolhida por ter coordenado a implantação do PBF no 

município, por sua experiência como gestora setorial da saúde e como 

membro das instâncias de controle social do CadÚnico e do PBF, como 

representante da Secretaria Municipal de Saúde.  

(2) a “Enfermeira B” foi entrevistada por sua experiência como enfermeira de 

Unidades Básicas de Saúde onde os beneficiários passaram a ser atendidos, 

como gestora setorial do programa e como membro da instância de 

controle social do CadÚnico e do PBF.  

Na Secretaria Municipal de Assistência social foram realizadas entrevistas com duas 

Assistentes Sociais (A e B) que atuam e com uma profissional técnica (A): 

(1) a “Assistente Social A” foi selecionada por sua experiência de trabalho no 

Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), como a profissional 

responsável pelo acompanhamento das famílias em descumprimento de 

condicionalidades. 

(2) a “Assistente Social B” foi convidada a participar da pesquisa por atuar em um 

dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) como a 

profissional responsável pelo acompanhamento das famílias em 

descumprimento de condicionalidades. A escolha desses profissionais deu-
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se mediante um contato prévio, via telefone, com os quatro CRAS 

existentes no município, com o intuito de agendar uma visita durante a qual 

se realizaria a entrevista. Contudo, apenas os profissionais de dois centros 

mostraram-se dispostos a conceder a entrevista, que foram realizadas e 

analisadas nessa tese; e, 

(3) a “Profissional Técnica do Setor de Assistência Social” foi entrevistada por ter 

participado da implementação do CadÚnico e do PBF no município, por 

ainda ser a gestora do CadÚnico e por ter sido membro das instâncias de 

controle social desde o início do Programa. 

Na Secretaria Municipal de Educação foram entrevistadas uma profissional técnica e 

cinco professoras, ocupadas em diferentes funções (sala de aula, supervisão pedagógica, 

direção escolar). 

(1) a “Profissional Técnica do Setor de Educação” foi entrevistada por sua 

experiência tanto na gestão setorial do PBF na educação quanto no 

Controle Social do referido programa;  

(2) os professores entrevistados foram selecionados por trabalharem nas três 

escolas municipais com maior número de crianças beneficiárias do PBF. 

Em contato prévio com a secretaria da escola foram marcadas as entrevistas 

com um professor que atuasse em sala, pelo menos, em um período e com 

um professor que atuasse na coordenação pedagógica, na supervisão 

pedagógica ou na direção da escola. Na primeira escola visitada foram 

entrevistadas a “professora A” que atuava como coordenadora pedagógica 

e a “professora B” que atuava em sala de aula nos dois períodos e que 

estava em horário de “hora-atividade1”.  Na segunda escola participaram da 

entrevista a “professora C” pedagoga e diretora da escola e a “professora 

D” que atua um período em sala de aula regular e o outro nas atividades de 

reforço escolar dirigidas às crianças vinculadas ao programa “Mais 

Educação2”, que muitas vezes também são beneficiárias do PBF. Na 

                                                 
1 Constitui-se no tempo reservado aos professores em exercício de docência para estudos, avaliação, 

planejamento, participação em formação continuada, devendo ser cumprido na instituição de ensino onde o 

profissional esteja suprido, no horário normal das aulas a ele atribuídas. 

 
2 O Programa Mais Educação, instituído pela Portaria Interministerial nº 17/2007, constitui-se como estratégia do 

Ministério da Educação para induzir a ampliação da jornada escolar e a organização curricular na perspectiva 

da Educação Integral. As escolas das redes públicas de ensino estaduais, municipais e do Distrito Federal 

fazem a adesão ao Programa e, de acordo com o projeto educativo em curso, optam por desenvolver atividades 

nos macro campos de acompanhamento pedagógico; educação ambiental; esporte e lazer; direitos humanos em 
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terceira escola foram agendadas entrevistas com a “professora E”, 

pedagoga e diretora e com a professora “F” que atuava em sala de aula. 

Contudo, na data da entrevista a “professora F” estava afastada do trabalho 

para tratamento de saúde, de modo que, nessa escola foi realizada apenas 

uma entrevista com a “professora E”. 

 

Com o intuito de desenvolver analiticamente e expor os resultados e as 

problematizações propiciados pela pesquisa, organizou-se o texto desta tese da seguinte 

maneira: 

No primeiro capítulo, “ESTADO E POBREZA NO CONTEXTO DO 

CAPITALISMO DEPENDENTE”, busca-se discutir e compreender o Estado Neoliberal e os 

novos mecanismos hegemônicos de função de direção intelectual e moral que foram operados 

para dar sustentação e legitimidade às políticas macroeconômicas neoliberais, depois destas 

terem produzido caos e desastre social, sobretudo nos países de capitalismo dependente. Para 

isso foi realizada uma pesquisa bibliográfica, usando como referências as obras de autores 

como Karl Marx e Engels Friedrich (2008), Friedrich Engels (1981), Wladimir Lênin (1978), 

Antonio Gramsci (2012), Nicos Poulantzas (1971; 1980) e Robert Castel (1987; 2010), 

buscando-se elementos para compreender o Estado Contemporâneo, em sentido ampliado, os 

seus fundamentos ideológicos, econômicos e sociais e suas implicações sobre as políticas 

públicas da sociedade capitalista. Também foram realizadas revisões de obras referenciais 

para a compreensão da realidade social e política do Brasil e da América Latina - como os 

estudos de Florestan Fernandes (2005 e 2009) e Francisco de Oliveira (2003), que 

possibilitam o mapeamento das questões centrais neste debate, tais como as especificidades 

do Estado no contexto capitalista dependente e as mutações recentes no escopo de ações do 

Estado, em face da reconfiguração da questão da pobreza com a consequente emergência de 

políticas para o seu enfrentamento. Além disso, buscou-se apreender tanto fenômenos 

ocorridos em larga escala, quanto às especificidades regionais ou nacionais entendidas como 

fundamentais para a compreensão do novo formato assumido pela política social em toda a 

região a partir de uma ampla pesquisa de fontes bibliográficas divulgadas por meio impresso 

ou informatizado, mas também estudos acadêmicos, como teses, acessíveis em bibliotecas 

especializadas. 

                                                                                                                                                         
educação; cultura e artes; cultura digital; promoção da saúde; comunicação e uso de mídias; investigação no 

campo das ciências da natureza e educação econômica (BRASIL MEC, 2007a). 
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No segundo capítulo, intitulado “OS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA 

CONDICIONADA NA AMÉRICA LATINA E NO CARIBE: A EXPERIÊNCIA 

BRASILEIRA COM O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA” buscou-se descrever e analisar as 

características, os sentidos, o alcance social e os limites do Programa Bolsa Família (PBF), 

que é o objeto de estudo dessa tese.  

Para a elaboração desse segundo capítulo da tese foram pesquisadas fontes 

bibliográficas de larga circulação, divulgadas por meio impresso e eletrônico, mas também 

estudos acadêmicos, como teses, acessíveis em bibliotecas especializadas. Além disso, foram 

analisados documentos normativos e programáticos (leis, decretos, portarias), documentos de 

instrução administrativa e/ou de divulgação de medidas governamentais, além de dados 

estatísticos, relatórios e livros produzidos e publicados por órgãos oficiais, dentre os quais se 

destacam o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA) e a Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL). 

O terceiro capítulo, intitulado “QUESTÃO SOCIAL, POBREZA E RISCO 

INFANTOJUVENIL EM FOZ DO IGUAÇU”, foi elaborado com o objetivo de apresentar, 

sob uma perspectiva histórica, como se engendraram as transformações fundamentais nas 

relações socioeconômicas no município de Foz do Iguaçu, que culminaram com as condições 

de definição da chamada “nova questão social” (CASTEL, 2010). Neste caso, foi realizada 

uma pesquisa bibliográfica, baseada em produções técnicas e científicas sobre Foz do Iguaçu 

e a Tríplice Fronteira, tais como dissertações, teses e livros, além de uma pesquisa 

documental, sobretudo em relatórios de pesquisas oficiais, documentos informativos e 

normativos, em bases de dados e sites oficiais do Município de Foz do Iguaçu, do Ministério 

do Desenvolvimento Social (MDS), do Ministério da Saúde (MS), do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA) e do 

Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES). Além disso, esses 

estudos bibliográficos e documentais foram complementados por entrevistas realizadas com 

famílias beneficiárias e com profissionais da educação, da saúde e da assistência social que 

atuam na gestão, no controle fiscal do PBF e/ou diretamente junto às populações beneficiárias 

do programa no município de Foz do Iguaçu.  

No quarto capítulo, intitulado como “PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM FOZ DO 

IGUAÇU: IMPLANTAÇÃO, REALIZAÇÃO E LIMITES”, buscou-se descrever e analisar o 

processo de implantação e a as condições objetivas e subjetivas de realização do PBF em Foz 

do Iguaçu, a partir de uma pesquisa documental que foram complementada por informações 
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obtidas nas entrevistas realizadas com os profissionais do setor de Assistência Social, de 

Educação e de Saúde. 
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1 ESTADO E POBREZA NO CONTEXTO DO CAPITALISMO DEPENDENTE  

 

 

Neste primeiro capítulo, procurou-se discutir a problemática da pobreza no contexto 

capitalista, especialmente em seus nexos com as modificações nas formas gerais assumidas 

pelo Estado em cada contexto macroeconômico, destacando-se a discussão sobre o Estado 

Neoliberal e os novos mecanismos hegemônicos de função de direção intelectual e moral que 

foram operados para dar sustentação e legitimidade às políticas macroeconômicas neoliberais 

depois destas terem produzido caos e desastre social, sobretudo, nos países de capitalismo 

dependente. 

Preliminarmente, o Estado Neoliberal pode ser entendido como a forma política 

atribuída ao Estado especialmente a partir de fins da década de 1970, em face da crise de 

acumulação capitalista deflagrada naquele contexto. Sendo uma forma propositiva definida 

em oposição à forma política anteriormente predominante nos países ocidentais de economia 

central – o chamado Estado de Bem Estar Social, destacam-se, no seu delineamento, as 

disposições a respeito das funções do Estado em relação aos problemas sociais, em particular 

àqueles relacionados às novas configurações da pobreza em decorrência do esgotamento do 

modelo de crescimento econômico que fomentou a expansão do Estado de Bem Estar. As 

questões econômicas e políticas implicadas com a emergência do neoliberalismo serão 

tratadas de forma mais aprofundada no subitem (1.4), mas estas considerações preliminares 

são necessárias para a discussão sobre a questão da pobreza. 

Na primeira subseção deste capítulo (1.1), considerando a centralidade atribuída à 

questão da pobreza nas últimas décadas, no ambiente político e acadêmico, bem como a sua 

importância para esta pesquisa, optou-se por fazer uma revisão bibliográfica sobre os 

conceitos de pobreza, com o intuito de compreender as concepções políticas de sociedade que 

nortearam, historicamente, os estudos e as ações voltadas ao seu enfrentamento, sobretudo 

aquelas recomendadas aos países dependentes e por eles implementadas a partir dos anos 

1990. Na segunda subseção (1.2), foram abordadas as concepções de Estado e sociedade civil 

em Marx, Engels, Gramsci e Poulantzas, buscando-se elementos para compreender, de forma 

crítica, o Estado capitalista, em sentido ampliado, os seus fundamentos ideológicos, 

econômicos e sociais e suas implicações sobre as políticas públicas na sociedade 

contemporânea. Na terceira subseção (1.3), procurou-se discutir as funções econômicas 

assumidas pelo Estado capitalista, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial até a 

atualidade, caracterizando-se a sua política macroeconômica, sobretudo, no que diz respeito à 
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sua política redistributiva e suas incidências sobre a desigualdade socioeconômica. Na última 

subseção (1.4), foi discutido o processo de implantação e de consolidação do neoliberalismo 

na América Latina, enfatizando os seus desdobramentos sobre as condições socioeconômicas 

da população latino-americana e a orientação política que tem norteado as ações de 

enfrentamento da pobreza e dos problemas sociais na região. 

 

 

1.1 Pobreza: definições e conceitos 

 

 

A pobreza é parte da experiência histórica e cotidiana da humanidade e, por isso 

mesmo, é um tema recorrente na literatura, nas produções científicas e nos discursos políticos. 

No entanto, é notória a centralidade que a temática da “pobreza” passou a assumir, a partir 

dos anos 1980, não apenas nos relatórios e documentos dos organismos internacionais, como 

também nas políticas públicas implementadas, sobretudo pelos países periféricos que seguiam 

suas prescrições. Percebe-se que, naquele processo, o Estado Neoliberal passou a operar 

novos mecanismos hegemônicos de função de direção intelectual e moral para dar sustentação 

e legitimidade às políticas macroeconômicas neoliberais, depois destas terem produzido 

miséria e desastre social, especialmente nos países de capitalismo dependente. 

Diante disso, entende-se ser não apenas oportuno, mas também necessário discutir o 

conceito de pobreza adotado pelo BM e demais Organismos Internacionais em seus 

documentos e relatórios, uma vez que esses conceitos têm embasado as políticas de 

enfrentamento da pobreza que foram implementadas, a partir dos anos 1990, pelos países que 

seguem tais orientações. 

Contudo, considerando que existem várias interpretações sobre o que seria a 

“pobreza”, concebidas em diferentes momentos e contextos políticos e sociais, optamos por 

apresentá-las a partir de uma perspectiva histórica, destacando as diferentes abordagens e 

enfoques dados à análise da pobreza por pesquisadores, formuladores e gestores de políticas 

públicas, entendendo que isso proporcionará uma melhor compreensão dessa questão que é 

central para esta pesquisa. 

As pesquisas sobre o tema revelam que a necessidade de identificar os pobres e de 

avaliar a extensão da pobreza remonta às primeiras décadas do século XX, no auge do 
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keynesianismo3, quando o “cálculo do custo de uma cesta mínima de bens necessários a uma 

sobrevivência decente” já era demandado por assistentes sociais norte-americanos. Todavia, 

somente nos anos 1960, no auge da Guerra Fria – momento em que ocorria a Revolução 

Socialista Cubana, levando Fidel Castro ao poder, e no qual se multiplicavam os movimentos 

populares de resistência às ditaduras militares, contra a Guerra do Vietnã e em favor dos 

direitos dos negros, das mulheres e dos homossexuais foi adotada, nos Estados Unidos, uma 

linha de pobreza oficial, proposta pela economista e estatística Mollie Orshansky4, definida 

pelo custo de uma cesta básica que incluía “alimentos, vestuário, iluminação e aquecimento, e 

outros equipamentos domésticos”, e que foi sendo atualizada até os anos 1990 

(KAGEYAMA; HOFFMANN, 2006, p. 80). 

Sob a perspectiva de autores como a economista Mollie Orshansky, a pobreza é um 

juízo de valor, elaborado a partir de critérios subjetivos pelo formulador da política, do que 

deveria ser um grau de satisfação suficiente. Assim, pesquisadores, cientistas e formuladores 

de políticas de assistência aos pobres, adeptos dessa concepção, partem do pressuposto de que 

a erradicação da pobreza poderia ser atingida mediante a definição de uma “linha de pobreza” 

absoluta baseada em estimativas das necessidades básicas e dos recursos necessários para 

atendê-las. Daí decorre a definição de pobreza absoluta como sendo a insuficiência de 

recursos para satisfazer as necessidades básicas de um indivíduo ou de um núcleo familiar. 

Com isso, a definição de “o que” e “quanto” seria um nível mínimo de sobrevivência, torna-se 

uma questão central para os formuladores de políticas públicas.  

Romão (1982, p. 361-365) constata em suas pesquisas que três perspectivas são mais 

usuais na definição de “o que” e “quanto” seria necessário para garantir a sobrevivência 

minimamente digna às pessoas que vivem em situação de pobreza: o enfoque “biológico”, o 

das “necessidades mínimas” e o do “salário mínimo”. Enquanto sob o enfoque “biológico” a 

linha de pobreza é definida a partir dos requisitos nutricionais mínimos da dieta alimentar, 

determinando o valor aproximado para a renda a ser gasta como atendimento desses 

requisitos, na abordagem das “necessidades básicas”, além dos requisitos nutricionais 

mínimos capazes de garantirem o acesso a uma alimentação saudável, também são levados 

em consideração no cálculo da linha de pobreza os custos de moradia, vestuário e serviços 

                                                 
3 O Keynesianismo é um conjunto de ideias surgidas a partir do século XX, inspiradas na obra do economista 

inglês John Maynard Keynes, que advogam que a economia de mercado não tende automaticamente ao 

equilíbrio conforme acreditavam os economistas liberais clássicos e, por isso, propõem a intervenção do 

Estado na vida econômica a fim de conter tais crises e instabilidades, conduzindo a economia a um equilíbrio 

de pleno emprego. 

 
4 ORSHANSKY, Mollie. How poverty is measured. Monthly Labor Review, 92: 3741, 1969. 
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essenciais, tais como água potável, saneamento, transporte público, serviços médicos e 

educação. O critério de definição da linha de pobreza vinculada a um “salário mínimo”, por 

sua vez, parte do pressuposto de que exista (ou deva existir) um salário mínimo oficial que 

represente uma boa aproximação do montante em dinheiro necessário para o nível de vida 

mínimo. Cabe destacar que este último é o critério adotado na definição da linha de pobreza 

no Brasil, inclusive no caso do Programa Bolsa Família, que será objeto de estudo nesta tese. 

No entanto, segundo Kageyama e Hoffmann (2006), ainda nos anos 1960, estudos 

realizados na Europa passaram a criticar a ideia de pobreza absoluta com base no 

entendimento de que, especialmente entre os sujeitos em situação de privação, o sentimento 

de pobreza tende a variar segundo a própria condição e segundo o que se sabe a respeito da 

renda e do consumo de outros grupos populacionais. Um dos mais veementes críticos da ideia 

de pobreza absoluta foi Peter Townsend que, em um de seus estudos, afirma: 

 

A pobreza é um conceito relativo. Dizer quem está em situação de pobreza é uma 

afirmação relativa – como dizer quem é baixo ou pesado. (...) O fato de que a 

pobreza é essencialmente um conceito relativo e que essencialmente se refere a um 

conjunto de condições e não simplesmente à condição financeira tem sido aceito 

publicamente ou implicitamente pelos maiores estudiosos do tema desde o início dos 

estudos sobre pobreza (ABEL-SMITH; TOWNSEND5 apud KAGEYAMA; 

HOFFMANN, 2006, p. 82). 

 

Percebe-se que o conceito de pobreza relativa baseia-se na noção de privação 

econômica relativa e expressa a existência de pessoas excluídas dos níveis de vida mínimos 

aceitáveis na comunidade e no contexto em que vivem (ROMÃO, 1982). Em outras palavras, 

significa dizer que um indivíduo é considerado pobre quando não tem recursos suficientes 

para atingir o padrão de vida médio corrente na sociedade em que vive e trabalha, nem para 

participar efetivamente da sociedade. 

Desse modo, percebe-se que, se por um lado, conforme argumenta Romão (1982, p. 

357), “a pobreza é uma situação social concreta, objetivamente identificável” que “[...] não 

pode ser tão abstrata que venha a depender inteiramente dos sentimentos que desperte”, por 

outro lado, compreender e avaliar o fenômeno da pobreza implica em reconhecer que, em 

alguma medida, as convenções sociais, as concepções políticas e ideológicas e a própria 

condição social e econômica das pessoas influenciam tanto a sua percepção e o seu conceito 

da pobreza, quanto o seu entendimento sobre a extensão, a magnitude e a gravidade desse 

                                                 
5 ABEL-SMITH, B.; TOWNSEND, P.The poor and the poorest. In: ROUCH, J.; ROUCH, J. (Ed.). Poverty – 

selected readings. London: Penguin Books, 1972. p. 145-146. 
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fenômeno social. Logo, parece inevitável que exista alguma dose de “subjetividade” até 

mesmo no mais objetivo conceito de pobreza.  

Diante disso, alguns autores entendem que a melhor forma de identificar quais são as 

necessidades, carências e privações de uma pessoa ou grupo social seria perguntando aos seus 

próprios membros, enquanto outros defendem a necessidade de conjugar aspectos objetivos e 

subjetivos. Nessa perspectiva, Correa (2011) destaca que um dos métodos mais utilizados 

para a definição da chamada “linha de pobreza” é a “Abordagem Leyden6.” De acordo com 

Alwitt e Donley7 (apud CORREA, 2011), a principal vantagem desse método é a combinação 

das abordagens absoluta, relativa e subjetiva (pesquisa junto aos indivíduos que vivem em 

situação de pobreza), que tende a capturar elementos psicológicos e expectativas sociais além 

dos fatores econômicos.  

Cabe também mencionar que como o conceito de pobreza relativa pressupõe algum 

tipo de comparação entre os recursos e os meios daqueles que se situam na camada inferior da 

pirâmide social e daqueles melhor aquinhoados, este se aproxima e é, muitas vezes, 

indevidamente confundido com o conceito de distribuição de renda. Quanto a isso, é 

importante ressaltar que, apesar do termo ‘pobreza relativa’ ser usado para expressar a 

desigualdade socioeconômica entre dois diferentes segmentos sociais, constituindo-se, de 

certo modo, em um indicativo do modelo de distribuição da renda e da riqueza social vigente, 

em um determinado momento histórico, ambos não podem ser entendidos como sinônimos, 

uma vez que a pobreza não resulta apenas da desigual distribuição da renda. 

Acredita-se que, de algum modo, isso se deve, sobretudo, à forte influência das 

ciências exatas na formação dos economistas que tendem a se ocupar, cada vez mais, com a 

mensuração e a quantificação dos fenômenos e eventos econômicos e, cada vez menos, com a 

sua perspectiva sociológica e humanística. Em decorrência disso, geralmente, esses 

profissionais lançam mão de métodos quantitativos e ferramentas estatísticas que não dão 

conta de captar as correlações existentes entre a pobreza e os seus múltiplos determinantes de 

ordem qualitativa e subjetiva. As dificuldades tanto na coleta de dados qualitativos quanto na 

sua mensuração levam muitos pesquisadores a utilizar, predominantemente, a distribuição da 

renda na avaliação da pobreza. Isso parece ter favorecido a formação de um “senso comum” 

de que ambos os indicadores significam a mesma coisa.  

                                                 
6 Para obter mais informações ver GOEDHART et al. (1977). 

 
7ALWITT, Linda F.; DONLEY, Thomas. D. The Low-income consumer: adjusting the balance of exchange. 

Sage Publications. 1996. 
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Ainda, na década de 1960, tornou-se conhecida a ideia de “cultura da pobreza”. 

Diversos estudos sobre a pobreza foram realizados sob essa perspectiva, sobretudo no campo 

da antropologia. Dentre eles, destacaram-se as obras do antropólogo norte-americano Oscar 

Lewis, especialmente, em Vida em uma aldeia mexicana: Tepoztlán Reestruturada (1951) e 

Os filhos de uma aldeia mexicana Sánchez, autobiografia de uma família mexicana (1961). 

Oscar Lewis ressalta que a pobreza material atingiu tanto as populações primitivas quanto as 

populações contemporâneas. Contudo, as segundas, por viverem em sociedades mais 

complexas das quais não participam plenamente, apresentam traços característicos da cultura 

da pobreza, o que não acontecia com os povos primitivos. De acordo com o autor, as 

dificuldades de superação da pobreza nas sociedades moderna e contemporânea decorrem de 

dois tipos de fatores: os externos, que derivam do tipo de estrutura social presente nessas 

sociedades modernas, e os internos, de ordem cultural, que atuam no sentido de desenvolver 

mecanismos de perpetuação da pobreza. Desse modo, não seria suficiente mudar as condições 

econômicas dessas populações pobres para superar a pobreza, mas também seria necessária 

uma mudança cultural. 

Cabe acrescentar que a legitimidade do conceito de “cultura da pobreza” tem sido 

fortemente questionada8, seja porque encobre as causas estruturais e sistêmicas da pobreza, 

seja porque, de certo modo, obscurece a responsabilidade social e política pela desigualdade 

que produz a pobreza, transferindo essa responsabilidade aos pobres e culpando-os, de certo 

modo, por sua própria condição. 

Ademais, percebe-se que muito embora a teoria da “cultura da pobreza” não tenha sido 

utilizada explicitamente nos debates e pesquisas mais recentes sobre a pobreza, ela continua 

presente de forma velada e implícita, especialmente, nas formulações teóricas que embasaram 

as políticas de enfrentamento da pobreza propostas, a partir da década de 1990, pelos 

Organismos Internacionais e suas Agências Multilaterais.  

Naquele contexto em que, de um lado, assistia-se à propagação da ideologia e das 

políticas neoliberais e, de outro lado, observava-se a proliferação dos movimentos sociais e 

sindicais, sobretudo nos países dependentes, onde os efeitos da crise econômica e das 

desigualdades sociais se mostravam mais nefastos, Amartya Sen passou a liderar um amplo 

debate sobre a questão da pobreza, inspirado tanto no conceito de “pobreza relativa”, 

defendido por Peter Townsend, quanto pela ideia de que a pobreza é um mal que “não decorre 

apenas da falta ou insuficiência de renda”, mas de uma série de fatores legais, políticos, 

                                                 
8 Para obter mais informações consultar VALENTINE, Charles (1972). 
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sociais, culturais e, inclusive, pessoais, de caráter fisiológico e psicológico que, de alguma 

forma, cerceiam a liberdade de escolha e participação, bem como a capacidade de “funcionar” 

dos indivíduos, contribuindo para que se difundisse a concepção de pobreza 

multidimensional. 

Tendo em vista que as ideias e obras de Amartya Sen tiveram grande alcance e 

influência no âmbito acadêmico e político, sobretudo, a partir dos anos 1990, servindo de 

fundamento teórico para o discurso neoliberal, em especial, das agências internacionais 

ligadas à ONU, entende-se que é importante apresentá-las de forma sintetizada, para que se 

compreenda de que forma e em que medida suas ideias contribuíram e conferiram 

legitimidade a um novo modo de se fazer política social, sob a égide do neoliberalismo.  

Para Amartya Sen, aquilo que pode ser definido como o nível aceitável de bem-estar 

depende de um conjunto de fatores que vão além da renda. Apesar de admitir que a baixa 

renda é uma das principais causas da pobreza e que a fome, na maioria das vezes, não decorre 

de problemas de oferta de alimentos, mas sim de falhas no sistema distributivo, entende que 

fatores como a vulnerabilidade epidemiológica, faixa etária, gênero, ambiente social, as 

condições de acesso à cultura e a própria condição social de cada pessoa, entre outros, podem 

impor limites à capacidade funcional das mesmas contribuindo, dessa forma, para que 

vivenciem diferentes formas de privação. Por isso, segundo o autor, qualquer análise da 

questão da pobreza e do subdesenvolvimento deve levar em conta a “capacidade de 

funcionar” dos indivíduos e não apenas seu acesso à renda ou aos bens (SEN, 2010). 

Nesse sentido, Amartya Sen (2010) afirma que, apesar da expansão da renda 

individual se constituir em um importante meio para expandir as capacidades das pessoas, 

dando-lhes maior liberdade para agir e decidir diante das oportunidades reais que se lhes 

apresentam, dadas as circunstâncias pessoais e sociais em que vivem, a pobreza e o baixo 

índice de desenvolvimento não podem ser vistos apenas como privação do bem-estar pela 

insuficiência de renda; devem ser também compreendidos em função de carências diversas 

em termos nutricionais, habitacionais, educacionais, de saúde, restrições no acesso a bens de 

consumo e na participação social e política, entre outros. Em sua opinião, todos esses fatores 

produzem “privações de capacidades” nos indivíduos, na medida em que, além de reduzirem 

o potencial do indivíduo para auferir renda, também tornam mais difícil a conversão de renda 

em capacidades, uma vez que uma pessoa idosa ou doente pode, por exemplo, necessitar de 

mais renda para obter as condições mínimas para a sua sobrevivência (SEN, 2010).  

Diante disso, Amartya Sen entende que o problema do subdesenvolvimento e da 

pobreza não deve ser enfrentado apenas com políticas de redistribuição direta de renda, mas 



43 

também por meio de políticas que expanda, mas liberdades individuais e capacitem as pessoas 

para suprir suas próprias necessidades básicas, que podem variar com a fase da vida e com as 

diferentes condições sociais e comunitárias existentes em uma sociedade (SEN, 2010).  

Nessa mesma linha de raciocínio, o autor enfatiza que o desenvolvimento, 

propriamente dito, somente pode ocorrer com a eliminação das principais fontes de privação 

de liberdade: a pobreza extrema, a tirania, a carência de oportunidades econômicas, a 

destituição social sistemática, a negligência nos serviços públicos e a intolerância ou a 

interferência excessiva de Estados repressivos. Por isso, afirma que a liberdade é questão 

central para o processo de desenvolvimento e que, portanto, deve ser considerada não apenas 

como o “principal meio” para alcançá-lo, como também seu “fim primordial” (SEN, 2010, p. 

55). 

Por fim, o autor relaciona cinco tipos distintos de liberdades instrumentais que 

promovem a capacidade geral de uma pessoa e que atuam complementando-se mutuamente: 

(a) as liberdades políticas referem-se às oportunidades que as pessoas têm de escolher seus 

governantes, a possibilidade de fiscalizar e criticar as autoridades, de ter liberdade de 

expressão política sem censura, incluindo todos os direitos políticos associados; (b) as 

facilidades econômicas dizem respeito às oportunidades que os indivíduos têm para utilizar 

recursos econômicos, entendendo que os direitos econômicos das pessoas dependerão dos 

seus recursos disponíveis, da estabilidade de preços, do funcionamento do mercado, do acesso 

ao crédito e microcrédito, bem como, do próprio crescimento econômico; (c) as oportunidades 

sociais relacionam-se com as disposições que a sociedade estabelece nas áreas de educação, 

saúde e outros serviços que não apenas facilitam a condução da vida privada, mas também 

influenciam a participação mais efetiva em atividades econômicas e políticas; (d) as garantias 

de transparência podem ser uma importante categoria de liberdade instrumental, uma vez que 

a confiança e o próprio direito à revelação são inibidores da corrupção, da irresponsabilidade 

financeira e das transações ilícitas; (e) a segurança protetora é necessária para proporcionar 

uma rede de segurança social, incluindo, por exemplo, dispositivos institucionais como 

benefícios aos desempregados e suplementos de renda aos extremamente pobres, como 

também, a distribuição de alimentos em crises de fome coletiva ou geração de empregos 

públicos de emergência para proporcionar renda aos necessitados (SEN, 2010, p. 58). 

Após essa exposição das principais ideias defendidas por Amartya Sen, em seu livro 

“Desenvolvimento como Liberdade” (2010), considera-se necessário pontuar algumas 

questões importantes para a compreensão das políticas sociais de enfrentamento à pobreza 
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que foram implementadas pelos países dependentes, a partir dos anos 1990, e que serão 

discutidas no decorrer deste trabalho. 

Primeiramente, cabe destacar que, apesar de concordar com a ideia de que a pobreza é 

multidimensional, no sentido de que ela não decorre apenas da insuficiência de renda, 

acredita-se ser necessário problematizar as formulações do autor quanto aos fatores apontados 

por ele como as causas da pobreza. Enquanto o autor afirma que a fome, a pobreza, a 

vulnerabilidade, o analfabetismo, a velhice desamparada, entre outros fatores são fontes de 

privação e, portanto, são causas da pobreza, acredita-se que a pobreza e suas inúmeras 

expressões (baixa renda, desemprego, destituição social, negligência do Estado, do 

analfabetismo, do desamparo) resultam da desigualdade socioeconômica existente em nossa 

sociedade. Diante disso, parece fundamental ressaltar os limites das formulações teóricas 

nessa perspectiva para o campo das políticas públicas, uma vez que tendem a recomendar 

ações de caráter compensatório e paliativo, que não enfrentam diretamente as causas e origens 

da pobreza e da miséria na sociedade.  

Em segundo lugar, cabe ressaltar que, ao afirmar que o desenvolvimento somente pode 

ocorrer em uma sociedade na qual os indivíduos sejam agentes livres das formas básicas de 

privações que podem incapacitá-los de encontrar, no livre mercado, as oportunidades para 

levarem a vida que lhes convém, o autor não apenas resgata um dos pilares do pensamento 

liberal clássico – a liberdade individual, como também se inspira em uma corrente filosófica 

liberal mais recente, denominada liberalismo igualitário,9 que teve como seu principal 

representante John Rawls, embora em nenhum dos dois casos a liberdade seja vista como 

possibilidade de plena realização do potencial humano enquanto ser social, como pretende 

Amartya Sen. 

Contudo, essa escolha do autor expressa a sua concepção e o seu posicionamento 

ideológico, revelando que o seu olhar sobre a sociedade se inscreve dentro dos limites teóricos 

do liberalismo clássico e contemporâneo. Isso fica explícito em sua obra, na qual o conceito 

de “liberdade” torna-se central, enquanto a igualdade passa a ser vista, concretamente, como 

sinônimo de liberdade para disputar, em condições equânimes, um objeto específico dentro do 

mercado, independentemente das condições econômicas dos sujeitos sociais e dos limites que 

o mercado possa ter para atender toda a população envolvida. Além disso, ao mesmo tempo 

em que a ideia de que as políticas sociais devem expandir liberdades individuais substantivas 

                                                 
9 Uma das principais formulações desse pensamento político, no século XX, é a obra “A Theory of Justice” 

(1971) de autoria de John Rawls, embora possam ser encontrados vários escritos dentro dessa linha teórica, 

sobretudo, entre os documentos relativos à questão dos direitos humanos, publicados pela ONU, pelo BID e 

pelo Banco Mundial. Para informações detalhadas consultar Feres Junior e Pogrebinschi (2010, p. 11-39). 
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dos sujeitos sociais (como forma de promover o desenvolvimento de suas capacidades 

individuais para enfrentar as condições dadas pelo mercado e para resolver, por seus próprios 

meios, a sua situação de carência), traz implícita a responsabilização do indivíduo por sua 

própria condição de despossuído, atribuindo-a a sua “incapacidade de funcionar”, ela também, 

de certo modo, naturaliza as desigualdades como diferenças sociais próprias do modo de 

produção capitalista, onde a exclusão social e a pobreza são efeitos residuais e pontuais que 

podem ser equacionados por políticas sociais descentralizadas e focalizadas. 

A terceira questão a ser observada é que a pobreza e as situações de privação a que as 

pessoas têm sido submetidas historicamente, são apontadas como impeditivos para o 

desenvolvimento. Desse modo, percebe-se que as populações pobres e extremamente pobres 

passam a ser consideradas como “grupos de risco” ou “populações vulneráveis”, seja porque 

incapazes de lidar com as privações e de superá-las, tornando-se mais suscetíveis aos riscos 

inerentes à vida em sociedade, seja porque são portadores de algumas características 

entendidas como ameaças potenciais à paz, à segurança, à ordem estabelecida e ao próprio 

funcionamento do mercado, de modo que as políticas sociais dirigidas a essas populações 

teriam supostamente uma dupla função: prevenir e proteger. 

Nesse sentido, as análises de Robert Castel (1987) apresentadas no seu livro “A gestão 

dos riscos: da antipsiquiatria à pós-psicanálise” revelam-se fundamentais para a compreensão 

dos novos contornos assumidos pela política social sob o império neoliberal. 

Ao analisar as transformações ocorridas nas práticas médico-psicológicas, a partir da 

década de 1970, quando os métodos coercitivos e segregativos de intervenção da psiquiatria e 

da psicanálise passaram a ser fortemente criticados e, paulatinamente, suplantados por novas 

técnicas de controle sanitário e social, de caráter preventivo, voltadas à gestão dos riscos 

sociais a partir da “gestão das particularidades do indivíduo”, o autor constata que “a 

prevenção moderna se quer, antes de tudo, rastreadora de riscos”, no sentido de antecipar a 

ocorrência de situações indesejáveis, entre as populações estatisticamente assinaladas como 

portadoras de risco, de modo que, na sociedade contemporânea, “prevenir é primeiro vigiar” 

(CASTEL, 1987, p. 125). 

Assim, enquanto na sociedade moderna clássica a ideia de risco decorria da percepção 

de que um indivíduo mostrava-se vulnerável e suscetível de passar de uma conduta “normal” 

a um comportamento indesejado ou socialmente definido como impróprio, na sociedade 

neoliberal a ideia de risco “não resulta da presença de um perigo preciso trazido por uma 

pessoa ou um grupo de indivíduos”, mas sim das condições ou dos fatores de risco definidos, 
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no plano social e ideológico, como aqueles capazes de tornar “mais ou menos provável o 

aparecimento de comportamentos indesejáveis” (CASTEL, 1987, p. 125).  

Desse modo, segundo Castel (1987, p. 126), essa vigilância preventiva não precisa ter, 

necessariamente, um caráter repressivo, na medida em que não trata, pelo menos num 

primeiro momento, de indivíduos, mas sim de fatores e registros estatísticos. Em outras 

palavras, essa tecnologia de gestão de populações implica menos em vigiar alvos materiais e 

objetivos ou de enfrentar perigos reais, do que em obter “uma combinação sistemática” de 

todos os tipos de fatores sociais que podem potencializar e produzir situações de riscos a fim 

de antecipar possíveis irrupções de perigos concretos (CASTEL, 1987, p. 126).  

Percebe-se, portanto, que os conceitos de risco, de vulnerabilidade e de proteção 

social, discutidos e utilizados de forma recorrente a partir dos anos 1970, estão intimamente 

relacionados entre si, de modo que a compreensão dos conceitos de “vulnerabilidade social” e 

de “proteção social” depende diretamente do que se entende como fator de risco.  

Independentemente de que se possa utilizar o termo “populações vulneráveis” para 

definir populações expostas ou sujeitas a riscos sociais, é preciso atentar para o fato de que, 

muitas vezes, o mesmo tem sido utilizado pejorativamente para fazer referências aos grupos 

sociais portadores de algumas características entendidas como potencialmente perigosas ou 

para desqualificar os indivíduos, na medida em que o termo pode ser associado à ideia de 

incapacidade e/ou de fragilidade, corroborando os argumentos que atribuem a esses próprios 

indivíduos total responsabilidade pelos seus infortúnios.  

Do mesmo modo, é importante salientar que, na sociedade contemporânea, as 

intervenções públicas ditas preventivas, usualmente denominadas como políticas de proteção 

social, dirigidas às populações assinaladas como vulneráveis, constituem-se, muitas vezes, 

menos em mecanismos de proteção, de assistência ou de garantia de direitos do que em 

dispositivos de controle social, na medida em que atuam no sentido de “moldar” e de 

“educar” os indivíduos para que eles mesmos, na medida do possível e sem resistências, se 

ajustem aos padrões sociais estabelecidos. Afinal, como muito bem observa Castel (1987, p. 

18), na sociedade neoliberal, os dispositivos repressivos, sejam eles de cunho terapêutico ou 

de controle social, operados pelo Estado e por seus aparelhos estão longe de ser “o único 

processo de imposição que mantém o consenso social, os equilíbrios econômicos e as 

regulações ideológicas”.  

Isso, por sua vez, mostra que a política social, no neoliberalismo, não é 

necessariamente definida no sentido de assistir os indivíduos ou os grupos sociais em suas 

necessidades ou de garantir seus direitos. Suas medidas são operadas, com frequência, como 
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um antídoto daquilo que se define, no plano político e ideológico, como possível fator de 

risco. Trata-se, pois, de uma política que se ocupa em organizar a “serialização” das 

populações a serem assistidas por uma autoridade tutelar, em função da multiplicidade dos 

problemas que as caracterizam, de modo que os seus beneficiários compõem um banco de 

dados sobre o qual uma competência técnica exterior se inclina para verificar a existência real 

de um déficit que os coloque em condições de receber assistência.  

Daí decorre a usual diferenciação entre população pobre e população extremamente 

pobre no âmbito das políticas sociais de cunho neoliberal. Além de servir ao “útil propósito” 

de representar o pobre, nos países em desenvolvimento, como um grupo minoritário 

(CHOSSUDOVSKY, 1999, p. 34-35), essa diferenciação também possibilita uma maior 

seleção dos sujeitos passíveis de receberem a atenção do Estado. Nesse sentido, as 

diferenciações de situações de pobreza e destituição são instrumentais ao próprio Estado, pois 

permitem delimitar a escala de realização das novas políticas, que não são para todos, não 

tendem à universalização, mas tendem a cobrir diferenciadamente os segmentos não 

contemplados efetivamente por certas condições de acesso a bens e ao exercício de direitos. 

Enfim, sob a perspectiva neoliberal, a pobreza não decorre das desigualdades sociais e 

de suas mazelas, mas do fato de alguns indivíduos viverem em situações e/ou em condições 

que combinam diversos fatores entendidos como de riscos, em certa medida inevitáveis, mas 

previsíveis e administráveis segundo a governamentalidade10 neoliberal discutida e ou 

denunciada por autores como Castel (1987) e O’Malley (1996, p. 190). 

Esse parece, de fato, ter sido um dos entendimentos que nortearam a formulação das 

políticas sociais dirigidas às populações pobres, às “populações em situação de risco” ou às 

“populações vulneráveis” na América Latina, inclusive no Brasil, a partir dos anos 1990. Isso, 

de certo modo, explica o limitado potencial de transformação social e superação da pobreza 

dessas políticas que, na medida em que não assumem o conflito de classes como a essência 

                                                 
10A abordagem de risco a partir do conceito de governamentalidade foi desenvolvida por vários autores que, 

inspirados nas ideias de Michel Foucault e no conceito de “governamentalidade” por ele tematizado e cujas 

notas iniciais foram publicadas em seu livro Microfísica do poder (1979), buscam compreender as 

transformações ocorridas na configuração social contemporânea a partir das tecnologias de poder neoliberais 

baseadas na normalização da vida individual e social. Segundo o autor, Governabilidade é o “o conjunto 

constituído pelas instituições, os procedimentos, as análises e as reflexões, os cálculos e as táticas que 

permitem exercer essa forma bem específica, embora muito complexa, de poder que tem por alvo principal a 

população, por principal forma de saber a economia política e por instrumento técnico essencial os dispositivos 

de segurança (FOUCAULT, 2008, p. 143-144) e, acrescenta que, são as táticas de governo que permitem 

definir a cada instante o que deve ou não competir ao Estado, o que é público ou privado, o que é ou não 

estatal, etc.; portanto o Estado, em sua sobrevivência e em seus limites, deve ser compreendido a partir das 

táticas gerais da governamentalidade (FOUCAULT, 2008, p. 145). Ainda cabe mencionar que Foucault, em 

suas obras utiliza o termo “tecnologias de poder” para designar táticas, estratégias, mecanismos ou práticas 

utilizadas para o exercício do poder, tais como o poder disciplinar, o biopoder e a governamentalidade. 
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das relações sociais capitalistas, propõem um enfrentamento da questão social desvinculado 

do próprio contexto histórico e social que a produz. 

Por fim, parece fundamental não perder de vista que, apesar do conteúdo 

aparentemente social e humanitário dos discursos e das políticas sociais neoliberais e da 

possibilidade das mesmas produzirem resultados sociais positivos, suas motivações e 

intenções vão dar novo fôlego ao sistema econômico vigente, mediante uma espécie de 

“atualização” do discurso ideológico dominante. Desse modo, em sua essência, os argumentos 

defendidos por Amartya Sen e pelas Agências Bilaterais e Multilaterais são os mesmos, em 

favor da liberdade econômica, do fortalecimento do mercado como a instância máxima da 

eficiência alocativa e de um estado mínimo de emergência.  

Entretanto, de alguma forma, o resultado da utilização das ideias do Amartya Sen 

parece, ainda, mais sórdido do que a suas ideias propriamente ditas, tendo em vista que foram 

empregadas para desviar a atenção da causa fundamental da pobreza e da miséria, que é a 

desigualdade produzida, sistêmica e socialmente, no seio do mundo capitalista, bem como, 

para justificar políticas que educam para o conformismo e reproduzem a sociedade dual e 

desigual existente.  

Isso nos remete a Chossudovsky (1999, p. 34-35), que afirma que “o dogma 

econômico dominante oficial cria seu próprio contra paradigma”, apresentando um discurso 

moral e ético, que se concentra no desenvolvimento sustentável e na diminuição da pobreza, 

ao mesmo tempo em que distorce, disfarça e justifica as questões políticas referentes à 

pobreza e à proteção do meio ambiente. Essa contra ideologia dificilmente contraria as 

prescrições neoliberais; ao invés disso, ela se desenvolve paralelamente, uma vez que o seu 

papel é criar um debate aparentemente crítico sem, contudo, questionar os fundamentos 

sociais do capitalismo global.  

Ao concluir esta pesquisa teórica e conceitual sobre a pobreza, sintetizando as ideias 

expostas e discutidas, constata-se que apesar da palavra pobreza ter um “significado 

aparentemente simples, porque, em oposição à riqueza, diz respeito a uma situação na qual 

uma pessoa (ou uma família) não tem condições de viver dentro dos padrões socialmente 

estabelecidos em um certo momento histórico”, é um conceito complexo e polêmico (STOTZ, 

2005, p. 53), que pode assumir diferentes sentidos, dependendo da concepção ideológica e 

política de quem o analisa.  

Assim, apesar de já ter dado indicativos, no decorrer deste texto, sobre a concepção de 

pobreza que norteará esta pesquisa e que se contrapõe ao conceito hegemônico, sobre o qual 
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estão pautadas as políticas neoliberais de enfrentamento da pobreza, optou-se por apresentá-la 

de forma mais objetiva e sistemática. 

Partindo do pressuposto de que a pobreza tem sido produzida socialmente e 

historicamente, no âmbito das relações de produção inscritas no seio das sociedades cindidas 

em classes, acredita-se que nas sociedades moderna e contemporânea, a pobreza é uma 

expressão das relações socioeconômicas constitutivas do modo de produção capitalista, que se 

baseiam na exploração do trabalho pelo capital e na distribuição desigual do produto social do 

trabalho, produzindo e reproduzindo a pobreza, aqui entendida como um fenômeno estrutural, 

multidimensional e relativo.  

Assume-se a ideia de que a pobreza é um fenômeno estrutural, no sentido de que não 

pode ser erradicada e superada a menos que o modo de produção vigente e suas contradições 

sejam suplantados por um novo modelo de organização social e produtiva. Sob essa 

perspectiva, a pobreza é entendida também como um fenômeno social, não podendo a 

responsabilidade pelo seu enfrentamento e sua superação ser atribuída ao indivíduo que vive 

em situação de pobreza, mas à sociedade que a produz. 

Considera-se ainda que a pobreza seja um fenômeno complexo e multidimensional, 

que não pode ser analisado e compreendido apenas como insuficiência de renda, mas também 

como o não acesso aos serviços elementares que se constituem em direitos sociais e políticos 

de qualquer pessoa. 

Além disso, entende-se que a pobreza é um fenômeno relativo, de modo que não pode 

ser interpretada apenas em termos absolutos, apenas como expressão de uma renda per capita 

inferior ao que é suposto como renda mínima necessária, mas, sobretudo, como resultado de 

uma distribuição e apropriação desigual e injusta da riqueza socialmente produzida.   

Por fim, acredita-se que a pobreza pode ser definida como um fenômeno econômico e 

social, real, concreto e relativo, que pode manifestar-se de diferentes formas, passíveis de 

serem percebidas e compreendidas subjetivamente e até mesmo mensuradas e avaliadas 

objetivamente, por meio de critérios e parâmetros técnico-científicos ou não, definidos pelos 

indivíduos, segundo suas concepções políticas e sociais e, muitas vezes, sob a influência da 

ideologia hegemônica que perpassa a vida em sociedade. No entanto, exatamente porque 

essas mensurações e avaliações sempre resultam de concepções, critérios, posições e escolhas, 

devem ser, como toda fonte, submetidas à crítica, de modo a não se naturalizar as 

interpretações e representações de que porventura sejam portadoras. 
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1.2 O Estado Capitalista: seu caráter e seus princípios 

 

 

Existem inúmeras definições de Estado, apesar de, no senso comum, normalmente, ser 

identificado e definido como uma instituição ou um conjunto de instituições políticas e 

burocráticas que se ocupam da administração dos recursos e dos interesses coletivos e 

públicos. 

Essa ideia, de certo modo simplista, sobre o Estado é uma expressão da ampla difusão 

dos preceitos liberais clássicos e contemporâneos, bem como do caráter hegemônico 

assumido pela ideologia liberal, que tem reproduzido e reiterado, desde suas origens no 

pensamento de Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau, no século XVII e 

XVIII, a ideia de que Estado representaria a materialização de um pacto social firmado, 

consensualmente, por todos os indivíduos que integram uma sociedade. Sob essa perspectiva, 

o Estado se constituiria em uma espécie de ente autônomo e politicamente neutro que se 

colocaria por fora e acima dessa sociedade, sem qualquer vínculo com os diferentes grupos 

sociais que a compõem, razão pela qual monopolizaria o poder da coerção física, que seria 

exercida sempre que a ordem estabelecida e que os direitos fundamentais da vida e da 

propriedade privada estivessem sob ameaça.  

Assim, de antemão, é importante ressaltar que esta pesquisa não se fundamenta na 

concepção liberal de Estado, por entender que a mesma impõe limites ao estudo e à 

compreensão crítica do Estado capitalista contemporâneo. Entende-se que o Estado é uma 

expressão das relações sociais vigentes, em dado momento histórico, e que, como tal, ele 

emerge em cada momento da história humana com a configuração necessária para garantir a 

continuidade da produção e da reprodução dessas relações sociais vigentes. Sob essa ótica, o 

Estado é uma produção social, resultante de disputas políticas e socioeconômicas entre 

diferentes grupos sociais que, de um modo geral, pertencem à classes antagônicas, revelando-

se, desse modo, como o fiel representante da classe dominante e hegemônica, em cada 

momento histórico. Logo, como alertado por autores como O’Donnell (1980), o Estado não 

pode ser visto como algo externo e politicamente neutro, que paira por fora e sobre a 

sociedade, mas sim como parte constitutiva da sociedade na qual está inserido.  

Partindo desse entendimento, acredita-se que a concepção marxista de Estado e, de 

modo especial, as reflexões e contribuições sobre o Estado capitalista ocidental 

contemporâneo de Antonio Gramsci e de Nicos Poulantzas, constituem-se em embasamento 

teórico fundamental e indispensável para a compreensão e análise do Estado capitalista e de 
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suas políticas na contemporaneidade. Diante disso, optou-se por apresentar, a seguir, algumas 

das principais ideias e reflexões sobre o Estado elaboradas por Marx e Engels, Lênin, Gramsci 

e Poulantzas. 

Marx e Engels afirmam, ainda, nas primeiras páginas do Manifesto Comunista, 

publicado em 1848, que “A história de todas as sociedades até agora tem sido a história das 

lutas de classe”, referindo-se aos diferentes momentos históricos nos quais existiram 

sociedades divididas em classes e subdivisões de classes, que assumiram diferentes posições 

na hierarquia socioeconômica, tais como: homens livres e escravos, senhores feudais, 

vassalos, servos; opressores e oprimidos. E acrescentam que a “moderna sociedade burguesa, 

que surgiu do declínio da sociedade feudal, não aboliu as contradições de classe. Ela apenas 

colocou novas classes, novas condições de opressão e novas formas de luta no lugar das 

antigas” (MARX; ENGELS, 2008, p. 8-9). 

Ao analisarem a sociedade moderna, Marx e Engels reconheceram que o seu 

desenvolvimento socioeconômico foi acompanhado por um longo processo político, no qual 

as relações sociais de produção e dominação feudal foram sendo substituídas, em primeiro 

lugar, pelos Estados absolutistas e, posteriormente, a partir da consolidação da grande 

indústria e da expansão do mercado internacional, pelos Estados modernos liberais que, sob o 

domínio político exclusivo da burguesia, se estabeleceram como “um comitê que administra 

os negócios comuns da classe burguesa como um todo” (MARX; ENGELS, 2008, p. 12). 

Em sua obra “A origem da família, da propriedade privada e do Estado”, publicada em 

1884, Friedrich Engels destaca que o Estado, em sua forma geral, nem sempre existiu, mas 

também não foi uma criação da sociedade burguesa. Muitas sociedades existiram e se 

organizaram sem terem a menor noção do que seria o Estado e seu poder. Contudo, toda e 

qualquer sociedade, ao atingir uma determinada fase de desenvolvimento econômico, na qual 

se torne imperativa a divisão social do trabalho, terá necessidade de um Estado, que será 

sempre a expressão do modo de produção vigente em cada sociedade. 

 

O estado não é, pois, de modo algum, um poder que se impôs à sociedade de fora 

para dentro; [...]. É antes um produto da sociedade, quando esta chega a um 

determinado grau de desenvolvimento; é a confissão de que essa sociedade se 

enredou numa irremediável contradição com ela própria e está dividida por 

antagonismos irreconciliáveis que não consegue conjurar. Mas para que esses 

antagonismos, essas classes com interesses econômicos colidentes não se devorem e 

não consumam a sociedade numa luta estéril, faz-se necessário um poder colocado 

aparentemente por cima da sociedade, chamado a amortecer o choque e a mantê-lo 

dentro dos limites da ordem. Este poder nascido da sociedade, mas posto acima dela 

[...], é o Estado (ENGELS, 1981, p. 191).   
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Esse Estado, apesar de assumir expressões diferentes em cada momento histórico, 

cumpre, em toda e qualquer sociedade cindida em classes, a função de garantir a exploração e 

dominação da classe subalterna pela classe dominante, e de servir aos interesses particulares 

desta última que, por meio do Estado, exerce seu poder político. Assim, como o Estado antigo 

representou os interesses dos senhores de escravos garantindo as condições para que estes 

explorassem os escravos, “o moderno Estado representativo é o instrumento de que se serve o 

capital para explorar o trabalho assalariado” (ENGELS, 1981, p. 194). E, mais do que isso, 

Marx e Engels (2008, p. 45-46) afirmam: “O poder político é o poder organizado de uma 

classe para a opressão de outra”.  

Como já destacou Carlos Nelson Coutinho, apesar de Marx e Engels não terem 

declarado explicitamente quais seriam as formas pelas quais o Estado exerceria o seu caráter 

de classe, ao se referirem ao Estado como um “comitê de negócios da burguesia”, como o 

“poder organizado de uma classe para opressão de outra”, e ao enfatizarem a “natureza 

burocrática do pessoal do Estado”, sinalizam que “a materialidade institucional do Estado [...] 

se expressa preponderantemente – nos aparelhos repressivos e burocrático-executivos” 

(COUTINHO, 2008, p. 20). 

A leitura das obras clássicas de Marx e Engels não deixa dúvida sobre o caráter de 

classe do Estado capitalista, nem da sua função de garantir a propriedade privada e de 

assegurar os interesses particulares da classe hegemônica, impondo-os à classe subalterna, por 

meio da coerção, como se representassem interesses comuns de toda a sociedade. 

Essa concepção “restrita” do Estado decorreu, em grande medida, do caráter real dos 

Estados capitalistas com que Marx e Engels se defrontaram, no século XIX, no auge do 

capitalismo liberal clássico, período no qual surgiu a luta de classe na sua modalidade 

moderna, como expressão dos antagonismos entre o trabalho e o capital. Apesar de ter como 

legado a livre iniciativa privada com oportunidades de negócios para todo e qualquer 

capitalista, independentemente do seu estoque de capital inicial, aquele momento também 

conhecido como “capitalismo concorrencial,11” baseou-se, fundamentalmente, na grande 

indústria e na expansão do mercado mundial. Naquele contexto, o Estado burguês tinha 

atribuições essencialmente repressivas, no sentido de proteger a propriedade privada e 

                                                 
11 Ao longo da sua existência, o capitalismo moveu-se e transformou-se continuamente, dinamizado por suas 

contradições. Com base nas características sociais, econômicas e políticas que marcaram os diferentes 

momentos do processo de desenvolvimento do sistema capital, Netto e Braz (2011) descrevem três estágios: 

(a) o estágio inicial do desenvolvimento do capitalismo, conhecido como “capitalismo comercial” ou“ 

mercantil”, ocorreu entre o século XVI até a metade do século XVIII; (b) o segundo estágio, chamado de 

“capitalismo concorrencial” ou “capitalismo liberal clássico”, compreendeu o período entre 1770 e 1870; e, 

(c) o terceiro estágio denominado “imperialismo”, que iniciou nas últimas décadas do século XIX e se 

estendeu até as primeiras décadas do século XXI, mais precisamente, até os nossos dias. 
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assegurar a ordem pública, que eram as condições indispensáveis para o processo de 

acumulação capitalista (COUTINHO, 2008; NETTO; BRAZ, 2011). 

Dessa concepção restrita de Estado decorreu a ideia de que a transição para o 

Socialismo se daria pela revolução aberta, violenta e armada. Para Marx e Engels, a 

exploração desmedida e voraz da classe trabalhadora, pelo capital, a deixaria em uma situação 

de miséria extrema. Isso demandaria intensas e permanentes intervenções de contenção social, 

por meio da coerção, de modo que a luta de classes se transformaria em uma guerra civil. Por 

isso, a superação do capitalismo somente seria possível a partir de uma ruptura brusca e 

violenta com a ordem burguesa (COUTINHO, 2008). 

Com base nisso, Wladimir Lênin, em 1917, no contexto específico da Revolução 

Russa, procurou desenvolver uma análise muito mais detalhada sobre o Estado, sobretudo, em 

relação ao seu papel no processo revolucionário, uma vez que compreender o caráter do 

Estado burguês constituía-se em uma necessidade para que fosse possível apoiar e propor 

estratégias revolucionárias que possibilitassem a transição do capitalismo para o socialismo na 

Rússia.  

Assumindo que o Estado é um órgão de dominação de classe, Lênin entende que 

embora, muitas vezes, o Estado burguês colocando-se, aparentemente, acima da sociedade, 

tente parecer um poder neutro e conciliador, necessário para moderar os conflitos entre as 

classes, não o faz por sua própria essência. Para Lênin, assim como para Marx, o Estado não 

existiria, se fosse possível reconciliar as classes sociais antagônicas. Desse modo, a sua 

estratégia para a superação do capitalismo compreendia duas etapas. A primeira consistia na 

derrubada do Estado burguês, por meio de uma revolução violenta, com confrontação direta 

da força armada burguesa (Estado) pela força armada proletária, a fim de destruir o aparelho 

de poder do Estado, criado pela classe dominante. A segunda etapa compreenderia a transição 

ao socialismo. Lênin previa uma reação da burguesia ao regime revolucionário, uma vez que 

este implicaria no fim de sua posição privilegiada. Sendo assim, a transição para o socialismo, 

seria um processo marcado pela continuidade da luta de classes, o que exigiria um Estado 

operário forte e armado, capaz de consolidar a ditadura do proletariado (LÊNIN, 1978; 

CARNOY, 1988). 

Percebe-se que Lênin também definiu o Estado de forma restrita, assumindo a 

existência de uma dualidade de poderes (burguês versus proletário) que somente seria 

superada com a destruição total de um pelo outro e que, em decorrência disso, acreditava que 

a transição para socialismo se daria a partir de um movimento breve, intenso, explosivo e 
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violento, no qual o poder proletário, organizado por fora do Estado burguês, destruiria 

completamente as instituições deste último (COUTINHO, 2008).  

Carlos Nelson Coutinho (2008) ressalta que, apesar das primeiras indicações no 

sentido de uma “ampliação” da teoria do Estado terem aparecido ainda nas últimas obras de 

Engels e de pensadores como Rosa Luxemburgo e os austro-marxistas Max Adler e Otto 

Bauer, foi Antonio Gramsci quem deu uma formulação mais sistemática à teoria do estado 

ampliado. Coutinho também acrescenta que as elaborações e reflexões de Gramsci foram 

fortemente influenciadas pelas circunstâncias históricas e geográficas em que viveu (1891-

1937) e exerceu sua militância política, período em que o “imperialismo” começava a se 

estabelecer como uma nova fase, mais adiantada e complexa do desenvolvimento capitalista.  

No entanto, cabe destacar que a partir das últimas décadas do século XIX, ao mesmo 

tempo em que, de um lado, assistia-se ao fortalecimento e à expansão sem precedentes do 

sistema capital em escala mundial, de outro lado ocorria uma intensa propagação dos ideais 

socialistas12, com o surgimento de Partidos Comunistas, de eventos e movimentos 

revolucionários em vários países. Esse acirramento dos antagonismos e das lutas de classes 

passou a representar uma ameaça ao capital imperialista, evidenciando a necessidade de um 

novo modelo de estado que não fosse apenas instrumento de coerção, mas também de coesão 

social. 

Alguns segmentos da burguesia compreendendo que não poderiam mais conter os 

movimentos operários apenas com repressão, passaram a defender ações do Estado no sentido 

de conceder garantias sociais e políticas mínimas aos trabalhadores e às classes oprimidas. No 

entanto, a despeito das frequentes crises do capital (em especial, a depressão econômica que 

se iniciou no final da década de 1920 e que se estendeu ao longo da primeira metade da 

década de 1930) colocarem sob questionamento a tese liberal clássica da autorregulação da 

economia de mercado, na medida em que as economias capitalistas avançadas, em crise, cada 

vez mais, apresentavam dificuldades para iniciar um novo ciclo de acumulação e reprodução 

                                                 
12 Diante da intensa difusão do ideário liberal que dava legitimidade ao modo de produção e exploração 

capitalista bem como do crescente quadro de degradação social vivido pelas sociedades industriais, a partir do 

início dos anos 1800, começaram propagar-se as ideias socialistas. Apesar de existirem muitas diferenças e 

discordâncias entre os autores dessas ideias, de um modo geral, elas caracterizavam-se pelo repúdio aos 

princípios liberais do Laissez-faire, Laissez - passer e da harmonia de interesses entre classes sociais diferentes 

e por defenderem as medidas coletivas e a propriedade pública dos meios de produção, seja ela empreendida 

pelo governo central, pelo governo local ou por cooperativas. Dentre os principais representantes dessas ideias 

podemos citar: Henri Comte de Saint-Simon (1760-1825), Charles Fourier (1772-1837) e Roberto Owen 

(1771-1858), todos representantes do Socialismo Utópico; Louis Blanc (1811-1882), fundador do Socialismo 

de Estado; Charles Kingsley (1819-1875), representante do Socialismo Cristão; Pierre-Joseph Proudhon (1809-

1865), defensor do Anarquismo; Karl Marx (1818-1883) e Friedrich Engels (1820-1895), fundadores do 

Socialismo Científico ou Marxismo; Georges Sorel (1847-1922) defensor do Sindicalismo; George Douglas 

Howard Cole (1889-1959), defensor do Socialismo de Guildas (OSER e BLANCHFIELD, 1989).  
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do capital, as ideias sobre um novo tipo de intervenção estatal13 na vida econômica, ainda 

enfrentavam resistência, uma vez que contrariavam os dogmas hegemônicos do pensamento 

liberal-conservador. Diante disso, tornava-se imprescindível um aporte teórico que 

legitimasse esse novo padrão de intervencionismo estatal. 

Essa base teórica veio de John Maynard Keynes14, um representante da burguesia 

inglesa, que atribuiu papel central ao Estado e às políticas sociais, enquanto indutores dos 

investimentos e da demanda agregada, sobretudo, nos momentos de crise quando, segundo o 

autor, o Estado deveria não apenas garantir as condições externas da produção e da 

acumulação capitalista, mas também intervir na dinâmica econômica, através de funções 

econômicas diretas e indiretas, que contemplassem, pelo menos parcialmente, os interesses 

sociais da classe trabalhadora, por meio da prestação de uma série de serviços públicos 

elementares financiados pelos tributos cobrados da sociedade (NETTO; BRAZ, 2011). 

Naquele contexto, Antonio Gramsci percebeu que o Estado burguês, por meio da 

coerção, não conseguia mais coibir a crescente participação política da sociedade civil que, 

cada vez mais, se organizava em partidos políticos e sindicatos profissionais e de classe, para 

lutar por suas ideias, valores e hegemonia. Percebeu também que os avanços e retrocessos 

                                                 
13 De acordo com Poulantzas (1980, p. 23), a suposta separação entre o Estado e a economia “é a forma precisa 

que encobre, sob o capitalismo, a presença constitutiva do político nas relações de produção [da existência] e, 

desse modo, também em sua produção”. O autor salienta que Estado e economia não são dois espaços 

independentes e delimitados. Portanto, a intervenção do político-Estado nas relações de produção e de 

reprodução da existência não é uma intervenção que vem de fora, como sugere a doutrina liberal do Estado. Ao 

contrário, ela decorre de uma articulada relação de interdependência e de imbricação entre as relações de 

produção e as relações de dominação político-ideológicas. Desse modo, Poulantzas (1980, p. 191) adverte que, 

a menos que se faça essa ressalva, não é recomendável usar termo ‘intervenções do Estado na economia’, sob o 

risco de sugerir que há uma relação de exterioridade entre o político e o econômico. 

 
14 John Maynard Keynes, economista e discípulo de Alfred Marshall, um dos maiores representantes do 

pensamento econômico marginalista, dedicou-se ao estudo do emprego e dos ciclos econômicos. Ele não 

estava interessado em reconstruir a teoria econômica a partir da análise do valor, mas em verificar por que 

motivo as teses do liberalismo clássico e marginalista, nas quais fora educado, conduziam a políticas 

econômicas inconsistentes. Em 1930, escreveu o ‘Treatiseon Money’, no qual trata da moeda e do nível de 

preços, preparando as bases para a sua análise do nível geral da produção, que seria abordada posteriormente, 

em seu livro ‘The General Theoryof  Employment, Interestand Money’, publicado em 1936. Contestando os 

preceitos da ortodoxia marginalista, Keynes mostra a inexistência do princípio do equilíbrio automático na 

economia capitalista. Ao analisar as variações de produção e do emprego, Keynes concluiu que o desemprego 

decorre da baixa demanda de força de trabalho ou, em outras palavras, resulta de uma demanda efetiva 

insuficiente de bens e serviços, que só pode ser dinamizada pela elevação dos investimentos. Assim, em 

momentos de crise, nos quais ocorrem reduções no consumo e no investimento e uma preferência pela liquidez 

(poupança), a economia pode encontrar seu nível de equilíbrio com uma alta taxa de desemprego, e assim 

permanecer, a menos que o governo intervenha realizando investimentos diretos e concedendo incentivos que 

estimulem o investimento e o consumo privado e, por consequência, a demanda efetiva e o pleno emprego na 

economia. Para isso, seria preciso dotar o Estado de instrumentos de política econômica que lhe permitissem 

regular a taxa de juros e a demanda agregada da economia, por meio dos gastos públicos. Observa-se que, sob 

a influência das ideias keynesianas, surge uma nova modalidade de intervenção do Estado na vida econômica 

sem, no entanto, atingir a autonomia e a liberdade da empresa privada (SANDRONI, 1987). 



56 

decorrentes dessas disputas acabavam objetivando-se no seio das sociedades políticas, à 

medida que se transformavam em normas, regras e leis.  

Ao analisar essa realidade, Gramsci (2012, p. 258) compreendeu que, com a 

socialização da política ocorrera uma ampliação do espaço público e isso o levou a identificar 

duas esferas diferentes na composição geral do Estado, que ele chamou de “sociedade 

política” (ou aparelho de governo) e de “sociedade civil” (ou aparelhos privados de 

hegemonia), afirmando que “por ‘Estado’ deve-se entender, além do aparelho de governo, 

também o aparelho ‘privado’ de hegemonia”.  

Percebe-se que, mesmo reconhecendo que ambas servem ao propósito de conservar 

uma determinada formação socioeconômica, preservando os interesses das classes 

dominantes, Gramsci as distingue e denomina segundo as funções que exercem “na 

organização da vida social” e “[...] na articulação e reprodução das relações de poder” 

(COUTINHO, 2008, p. 52-54). 

Assim, enquanto a sociedade política ou o Estado em sentido “estrito” é entendido 

como a esfera do Estado representada, especialmente, pelos aparelhos coercitivos, encarnados 

pelos grupos burocrático-executivos ligados às forças armadas e policiais e pelo sistema legal 

e normativo que exerce a dominação pela coerção, a sociedade civil compreende os aparelhos 

por meio dos quais os diferentes grupos sociais organizam suas formas de participação e 

disputa político-social, destacando os aparelhos por meio dos quais a classe dominante exerce 

sua hegemonia, obtendo o consenso e a adesão das classes subalternas ao seu projeto de 

sociedade, tais como o sistema escolar, as igrejas, os partidos políticos, as organizações 

profissionais, os sindicatos e os meios de comunicação.  

Cabe observar que, enquanto para Marx e Engels, a sociedade civil representa um 

âmbito da infraestrutura social formada pelas forças produtivas e pelas relações sociais de 

produção de uma determinada sociedade, para Gramsci, a sociedade civil é uma esfera da 

superestrutura, e como tal refere-se ao conjunto de instituições que representam os interesses 

de diferentes grupos sociais e que são responsáveis por elaborar e propagar as ideologias e os 

valores desses grupos como se fossem coletivos, disputando o consenso e a adesão majoritária 

da sociedade. 

A partir dessa perspectiva, Antonio Gramsci compreende que “Na realidade, o Estado 

deve ser concebido como ‘educador’ na medida em que tende precisamente a criar um novo 

tipo ou nível de civilização” (2012, p. 28). Isso implicaria em levar “a grande massa da 

população” a aderir e a incorporar em sua vida, “um determinado nível cultural e moral”, 
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correspondente ao estágio de desenvolvimento das forças produtivas e, portanto, aos 

interesses das classes dominantes, naquele respectivo momento histórico. 

Gramsci ainda acrescenta que “A escola como função educativa positiva e os tribunais 

como função executiva repressiva e negativa” são as instituições mais importantes nesse 

processo, uma vez que os governados não podem delas escapar, sob o risco de sofrer sanções 

impostas coercitivamente. Todavia, também existem diversas outras instituições e atividades 

chamadas “privadas” que constituem “o aparelho da hegemonia política e cultural das classes 

dominantes” (2012, p. 288), nas quais a adesão é, ao menos em tese, voluntária, e não 

decorrente da coação do Estado em sentido estrito. Mesmo assim, Gramsci ressalta a 

“dimensão pública” desses aparelhos ‘privados’ de hegemonia, “na medida em que são parte 

integrante das relações de poder em dada sociedade” (COUTINHO, 2008, p. 55). 

Não obstante, Gramsci percebe e registra que, nas sociedades capitalistas avançadas, 

por ele chamadas de “ocidentais”, não apenas as novas instituições da sociedade civil 

(partidos políticos e sindicatos), mas também as mais tradicionais (escolas e igrejas) ganham 

autonomia material e funcional com estrutura e legalidade próprias, em relação à sociedade 

política, apesar de ambas serem partes orgânicas de uma mesma unidade, o Estado 

(COUTINHO, 2008, p. 55).  

Essa compreensão sobre as mudanças ocorridas na composição e nas relações de poder 

do Estado nas sociedades ocidentais foi fundamental para que Gramsci formulasse uma nova 

teoria da revolução socialista, na qual observa que, nas sociedades orientais, onde “o Estado 

era tudo, a sociedade civil primitiva e gelatinosa”, de fato, como haviam previsto Marx, 

Engels e Lênin, o movimento revolucionário se dera como uma “guerra manobrada” ou uma 

“guerra de movimento” e fora bem sucedida. Mas nas sociedades capitalistas avançadas, onde 

existe “entre o Estado e a sociedade civil uma justa relação”, a luta de classes se daria como 

“guerra de posições”, no âmbito dos aparelhos privados de hegemonia, uma vez que seria 

imprescindível obter a direção intelectual e moral da sociedade, antes mesmo de tomar o 

poder (GRAMSCI, 2012, p. 265-266).  

Em decorrência disso, Gramsci acreditava que nas sociedades capitalistas pouco 

desenvolvidas, em que prevalecesse o Estado em sentido restrito, a revolução socialista, a 

exemplo da experiência Russa em 1917, ocorreria mediante “um ataque frontal, explosivo e 

concentrado no tempo”, enquanto nas sociedades de capitalismo avançado, onde existisse um 

certo “equilíbrio entre sociedade política e sociedade civil”, o movimento revolucionário 

socialista somente poderia se dar por meio de uma “conquista progressiva ou processual de 

espaços” e posições, “no seio e através da sociedade civil” (COUTINHO, 2008, p. 57-59). 
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Anos mais tarde, Nicos Poulantzas, um dos principais representantes do pensamento 

marxista contemporâneo, inspirado pelas formulações de Palmiro Togliatti15 e pelo Partido 

Comunista Italiano, retomou o debate sobre a teoria ampliada do Estado, desenvolvida por 

Gramsci. Após longas e profundas reflexões sobre o Estado capitalista, Poulantzas formulou a 

sua teoria do Estado e da transição para o socialismo, deixando uma das mais importantes 

contribuições teóricas para a análise e compreensão crítica do Estado contemporâneo e de 

suas políticas.  

No entanto, concordando com Coutinho (2008), entende-se que situar o contexto 

histórico-social, no qual Poulantzas viveu (1936-1979) e elaborou suas análises sobre o 

Estado capitalista, é fundamental para melhor compreender suas ideias e seu posicionamento 

político. Nesse sentido, cabe observar que, enquanto Gramsci viveu e analisou o Estado 

capitalista no momento em que eram produzidos, no campo das ideias, os fundamentos que 

dariam legitimidade e garantiriam o consenso em torno de uma nova modalidade de 

intervenção do Estado na vida econômica que se revelava necessária ao desenvolvimento do 

capitalismo, em sua fase imperialista, Poulantzas elaborou suas análises sobre o Estado (a 

partir dos anos 1960) em um período no qual tais ideias já haviam se materializado, 

constituindo o chamado Estado de Bem-Estar em algumas economias capitalistas centrais, 

mas sobretudo em um momento em que as funções econômicas do Estado, até então 

subordinadas às suas funções coercitivas e ideológicas, tornaram-se centrais e dominantes, no 

sentido de que o conjunto das operações estatais passaram a se reorganizar em torno de suas 

novas atribuições econômicas. Isso lhe permitiu compreender profundamente o Estado 

capitalista contemporâneo e suas novas funções políticas e econômicas. 

Cabe relembrar que a necessidade de uma nova modalidade de intervenção do Estado 

decorreu, principalmente, do fato de que o capitalismo imperialista precisava de uma 

intervenção direta, sistemática e contínua de um vetor extra econômico na organização e no 

funcionamento da economia, que lhe garantisse lucros econômicos extraordinários. Isso, por 

sua vez, implicou em uma multiplicidade de novas funções para o Estado, que articuladas 

organicamente com suas funções políticas (NETTO, 2001), produziram uma ampliação do 

                                                 
15 Palmiro Togliatti, político antifascista italiano, foi um dos fundadores e um dos principais líderes do Partido 

Comunista Italiano. Inspirado pelo estudo dos manuscritos dos Cadernos do Cárcere e com base em suas 

próprias análises sobre o Fascismo e sobre a Revolução Espanhola (1936-1939), Togliatti elaborou em 1944, o 

conceito de democracia progressiva afirmando que a combinação de instituições representativas tradicionais 

(como o parlamento) com os novos e numerosos organismos de democracia de base (conselho de empresas, de 

bairros, de trabalhadores, etc.) possibilitariam a construção de uma democracia progressiva que, por sua vez, 

abriria espaço para a superação gradual do capitalismo (COUTINHO, 2008). 
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Estado em si e de suas atribuições econômicas, especialmente nos países desenvolvidos, mas 

também, em certa medida, nos países periféricos. 

Essas novas funções econômicas do Estado podem ser classificadas, sob a perspectiva 

da Teoria Econômica em quatro categorias, a saber: (a) alocativa (produzir e ofertar bens e 

serviços que, supostamente, não são rentáveis e, por isso, não são produzidos pela iniciativa 

privada16, por exemplo: investimentos em infraestrutura); (b) distributiva (transferir parte da 

riqueza concentrada para as classes destituídas); (c) estabilizadora (intervir no sentido de 

amenizar as crises estruturais do capitalismo, sobretudo, por meio da implementação de 

políticas sociais); e, (d) reguladora (por meio do seu poder coercivo, legitimar jurídica e 

legalmente as relações sociais e econômicas) (NUSDEO, 2005; GREMAUD; 

VASCONCELLOS; TONETO JR, 2006). 

Naquele mesmo período, nos países imperialistas, assistiu-se a um processo de 

institucionalização de garantias e direitos aos trabalhadores com o intuito de minimizar as 

crises e instabilidades econômicas e sociais, cada vez mais frequentes. Naturalmente, isso não 

foi uma simples concessão da burguesia, mas sim o resultado da luta e das pressões da classe 

trabalhadora, organizada em fortes sindicatos de classe e em partidos políticos de massa. 

Refletindo profundamente sobre o referido momento histórico, Poulantzas 

compreendeu que, ao promover a unificação, aparente ou formal, dos agentes da produção no 

Povo Nação, o Estado capitalista os transforma em indivíduos, neutralizando a sua tendência à 

ação coletiva e promovendo o seu isolamento. Ao mesmo tempo em que impede a 

organização política das classes dominadas, permite que as classes dominantes se organizem 

politicamente invalidando, dessa forma, o seu isolamento econômico. Assim, o Estado 

capitalista permite à burguesia ocultar a divisão de classes, na medida em que isola os 

dominados para que não se identifiquem enquanto classe, mantendo-os afastados do poder 

político (POULANTZAS, 1971). 

Desse modo, o Estado capitalista, sob o comando hegemônico de uma fração da 

burguesia, representa, no longo prazo, o interesse político do conjunto da burguesia, tornando-

se, desse modo, um representante fiel dos interesses das classes dominantes na medida em 

                                                 
16 Poulantzas (1980) questiona e contesta o argumento econômico de que o Estado exerceria a função alocativa, 

ocupando-se com atividades produtivas que não fossem rentáveis para a iniciativa privada, afirmando que, 

praticamente, não existem atividades produtivas que não possam ser realizadas senão pelo Estado. O autor, 

ainda, acrescenta que a extensão do setor público e de suas funções não decorrem apenas das necessidades 

econômicas, mas trata-se de uma questão, essencialmente, política, na medida em que suas ações econômicas, 

até mesmo aquelas que decorrem de conquistas populares, servem ao propósito de assegurar a reprodução da 

força de trabalho e, portanto, da reprodução e ampliação do capital.  
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que, por meio de seus aparelhos ideológicos e de seus institutos econômicos17, dá 

legitimidade aos interesses dominantes como se fossem coletivos (POULANTZAS, 1971; 

1980).  

Verifica-se que, conforme destaca Coutinho (2008, p. 65), Poulantzas compreende que 

a ampliação do Estado não decorre apenas da presença e da atuação dos aparelhos privados de 

hegemonia, mas também do próprio aparelhamento econômico do Estado. Essa ideia é 

apresentada por Poulantzas, no seu livro O Estado, o Poder, O Socialismo, conforme pode-se 

observar no fragmento de texto apresentado a seguir: 

 

No estágio do capitalismo concorrencial, e mesmo nas primeiras fases do 

capitalismo monopolista, as funções econômicas, no sentido estrito, do Estado eram 

subordinadas às suas funções repressiva e ideológica particularmente (sem se 

reduzirem, no entanto a elas). As principais disposições do Estado consistiam em 

organizar materialmente o espaço político-social da acumulação do capital: suas 

próprias intervenções econômicas no sentido mais estrito eram facilmente 

moduláveis segundo suas necessidades. Ora, as funções econômicas detêm, 

doravante, em razão do atual papel do Estado na economia modificando o conjunto 

do espaço político, o lugar dominante no seio do Estado (POULANTZAS, 1980, p. 

192). 

 

Não apenas as funções político-ideológicas do Estado são, doravante, 

subordinadas a seu papel econômico, como também as funções econômicas estão, 

doravante, diretamente encarregadas da reprodução da ideologia dominante: 

observar especialmente a substituição da ideologia dominante pelo tecnocratismo, 

pela imagem do Estado-garantia do crescimento ou do bem-estar, em suma, a 

ideologia do Estado-Previdência (POULANTZAS, 1980, p. 194). 

 

Ainda, nesse mesmo sentido, Poulantzas afirma que apesar de sempre ter existido um 

aparelho econômico especializado no seio do Estado capitalista, ele torna-se cada vez mais 

evidente à medida que as funções econômicas do Estado passam a ser dominantes, induzindo 

“novas formas de especialização de determinados dispositivos do Estado na realização dessas 

funções”. Acrescenta ainda que, mesmo “os aparelhos que têm outro papel além da 

intervenção econômica detêm, aliás, igualmente, um papel econômico: por exemplo, a 

administração, a magistratura, o exército, a escola, a igreja, as mídias, etc.” (POULANTZAS, 

1980, p. 195). 

Não obstante, Poulantzas lembra que, por mais diversas e heterogêneas que sejam as 

intervenções econômicas do Estado, elas se articulam e operam como “recursos de contra 

tendências” à baixa tendencial da taxa média de lucros, destacando que as ações econômicas 

                                                 
17 Sob a perspectiva poulantziana, a ampliação do Estado capitalista contemporâneo “não se limita à gestação e 

difusão dos aparelhos privados de hegemonia”, mas se realiza também na presença das agências estatais na 

área econômica que, ao intervir diretamente na reprodução do capital social, em grande medida, lhe permitem 

obter legitimação e consenso (COUTINHO, 2008, p. 65).   
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mais importantes do Estado, nesse sentido, são aquelas que elevam a produtividade do 

trabalho e aquelas que, no longo prazo, garantem a elevação da taxa de mais-valia e de 

exploração do trabalho pelo capital (POULANTZAS, 1980, p. 195).  

Assim, considerando que o Estado não representa apenas os interesses da classe 

dominante e que a garantia dos interesses econômicos das classes subalternas se dá por meio 

da luta de classes, Poulantzas (1971; 1980) salienta que, em algumas situações, é conveniente 

para o Estado capitalista ceder nessa correlação de forças, pois, dessa maneira, desorganiza 

politicamente as classes dominadas e garante a sua hegemonia e o seu controle político. Por 

isso, o Estado, em determinadas circunstâncias, também concede, pela sua própria estrutura, a 

garantia de alguns interesses econômicos às classes dominadas, eventualmente, contrários aos 

interesses econômicos das classes dominantes, mas compatíveis com os seus interesses 

políticos e com a sua dominação hegemônica. Sob essa perspectiva, percebe-se que o Estado 

capitalista, considerando a correlação de forças, pode sacrificar os interesses econômicos das 

classes dominantes e, até mesmo, conceder política social em favor das classes dominadas, 

como estratégia para garantir a sua dominação e o seu poder político. 

Cabe observar que, apesar de não abordar especificamente a questão das políticas 

sociais, Poulantzas as entende como constituintes das novas funções econômicas e político-

ideológicas assumidas pelo Estado no capitalismo monopolista18. Isso fica evidente quando 

Poulantzas menciona que, com o desenvolvimento do capitalismo, ocorreram mudanças nas 

funções desempenhadas pelo Estado no processo de acumulação capitalista, de modo que uma 

série de questões (a qualificação da força de trabalho, as políticas de desenvolvimento urbano, 

os transportes, a saúde, o meio ambiente, a educação, etc.), anteriormente julgadas pouco 

importantes para esse processo, passaram a integrar o rol das novas ações do Estado, por 

serem consideradas essenciais para a reprodução da força de trabalho, para o controle social 

das classes subalternas e, consequentemente, para a reprodução ampliada do capital, em sua 

fase imperialista-monopolista (POULANTZAS, 1980, p. 191). 

Ainda, nesse sentido, Poulantzas (1980) destaca que, em um contexto em que a 

exploração extensiva da força de trabalho e da mais-valia absoluta é substituída pela 

exploração intensiva da força de trabalho e da mais-valia relativa, as ações do Estado, em seu 

conjunto, visam, em última instância, submeter a força de trabalho às novas exigências do 

capital, que incluem a permanente qualificação, a elevada produtividade do trabalho, a divisão 

                                                 
18 O período da história do capitalismo que vai do fim da II Guerra Mundial até os anos 1970 foi denominado 

como o segundo momento do capitalismo imperialista, também conhecido como “anos dourados” do 

capitalismo-imperialismo (NETTO e BRAZ, 2011, p. 202). 
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do trabalho intelectual e manual, bem como a reestruturação dos processos de trabalho 

mediante a contínua introdução de novas tecnologias, etc. O autor acrescenta que o Estado, 

cada vez mais, tem cumprido tal função por meio de intervenções não apenas no domínio das 

relações de produção, mas também das relações de troca e do consumo, sobretudo no domínio 

do “consumo coletivo” (moradia, saúde, educação, transportes, serviços e equipamentos 

coletivos), uma vez que, desse modo, atua tanto no sentido de reduzir os custos privados da 

reprodução da força de trabalho quanto de garantir o aumento da sua produtividade 

(POULANTZAS, 1980, p. 205). 

No entanto, observa que isso exige que sejam colocadas em prática novas formas de 

adestramento e de normalização dessa força de trabalho, que tendem a se realizar por meio de 

uma difusão sutil e capilar de dispositivos disciplinares menos rígidos, porém não menos 

coercitivos, nos diferentes âmbitos da vida social, nos quais os antigos dispositivos de 

isolamento e filtragem social (asilos, sanatórios, abrigos, casas de trabalho) dão lugar a novos 

mecanismos de controle social voltados ao “desenclausuramento”, tais como a assistência 

social, acompanhamento familiar, educação controlada, serviços de apoio ao trabalhador, 

agências de empregos, hospitais-ambulatórios, pronto-socorro, etc. (POULANTZAS, 1980, p. 

215). 

Contudo, Poulantzas (1980, p. 147) adverte que nem o Estado capitalista nem mesmo 

“o capital” podem ser considerados como entidades “em si”, mas que devem ser entendidos 

“como a condensação material de uma ‘relação’ de forças entre classes e frações de classe, tal 

como ele expressa, de maneira específica, no seio do Estado”. 

Analisando-se essa definição de Estado apresentada por Poulantzas, percebe-se que as 

contradições de classe constituem o Estado capitalista, em sua ossatura material e 

organização, de modo que a política do Estado é o resultado dessas contradições de classes 

inseridas na própria estrutura do estatal. Logo, o Estado não pode mais ser entendido apenas 

como um comitê de negócios da classe dominante, utilizado para a opressão das classes 

dominadas, mas também e fundamentalmente como a expressão de um equilíbrio dinâmico e 

instável entre classes dominantes e classes subalternas, no qual essas últimas podem 

conquistar importantes posições de poder no seio do Estado. Afinal, se, de um lado, as 

conquistas das classes dominadas representam concessões realizadas pelas classes 

dominantes, como estratégia de dominação, por outro lado, elas também representam o 

resultado das lutas das classes subalternas e, como tal, revelam que a luta contínua das classes 

trabalhadoras é indispensável para a superação de relações sociais vigentes.  
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Assim, conforme já destacou Coutinho (2008), observa-se que, enquanto para Gramsci 

a luta pela hegemonia e por posições no poder se processa com destaque no seio da sociedade 

civil, para Poulantzas, ela ocorre através de uma disputa processual a ser estabelecida também 

no interior do próprio Estado, em sentido restrito. 

Partindo da perspectiva de que as lutas atravessam o Estado permanentemente, 

Poulantzas (1980) acredita que a transição para o socialismo se dará por meio de uma disputa 

processual e pela via democrática. 

 

A situação de duplo poder, a da luta frontal concentrada num momento preciso, não 

é a única que permite uma atuação das massas populares no Estado. A via 

democrática para o socialismo é um longo processo, no qual a luta das massas 

populares não visa a criação de um duplo poder efetivo, paralelo e exterior ao Estado 

mas aplica-se às contradições internas do Estado. [...] Tomar o poder do Estado 

significa que seja desenvolvida uma luta de massa tal que modifique a relação de 

forças internas dos aparelhos do Estado que são, em si, o campo estratégico de lutas 

políticas (POULANTZAS, 1980, p. 295-296). 

 

Essa breve apresentação sobre as principais contribuições do pensamento marxista 

sobre Estado permite reiterar sua validade e atualidade, em especial no caso das análises e 

reflexões de Antonio Gramsci e Nicos Poulantzas, para a compreensão do Estado capitalista, 

suas metamorfoses e suas políticas sociais, inclusive, na fase mais recente do Imperialismo, 

que teve início a partir dos anos 1970 e se estende até os dias atuais, sob a direção da 

ideologia neoliberal.  

Cabe ressaltar que se, no período imediatamente posterior à Segunda Grande Guerra, o 

Estado assumiu a execução de uma série de atividades de cunho social vinculadas a direitos 

que visavam assegurar a reprodução da força de trabalho e o controle social das populações 

subalternas para, com isso, garantir a reprodução ampliada do capital. No neoliberalismo, a 

partir dos anos 1970 de um modo geral, ele deixou de executar, diretamente, uma série de 

atividades de cunho social, delegando a sua realização a seus parceiros da iniciativa privada. 

Sob a perspectiva poulantziana, percebe-se que, ao privatizar a execução de parcela 

dos serviços sociais, o Estado neoliberal, ao mesmo tempo em que amplia e oficializa a 

presença do capital hegemônico no seio do Estado e, mais precisamente, nos seus aparelhos 

econômicos, garante e viabiliza o processo de reprodução e acumulação do capital. No 

entanto, isso não significa que o Estado deixou de desempenhar um papel fundamental tanto 

na reprodução da força de trabalho quanto no controle social da classe trabalhadora. Pelo 

contrário, o Estado neoliberal segue aprimorando e operando os seus mecanismos de controle, 

adestramento e reprodução da força de trabalho. 
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Analisando essas questões à luz do pensamento de Gramsci (2012) e de Poulantzas 

(1980), observa-se que, ao conceder às organizações privadas a realização de políticas sociais 

focalizadas nos segmentos populacionais mais pobres, em especial aquelas que promovem o 

consumo individual e coletivo19, o Estado não apenas interfere na reprodução da força de 

trabalho, reduzindo seu custo e aumentando a sua produtividade, como também amplia e 

diversifica seus mecanismos de controle social, na medida em que cadastra, acompanha, 

fiscaliza e penaliza aqueles que não se adaptam ao novo modo de vida, nem às regras que o 

determinam, impondo-lhes a direção moral e intelectual dominante. Além disso, é preciso 

considerar que, ao mesmo tempo em que o Estado neoliberal financia as políticas sociais, seja 

estimulando o consumo, ou seja, contratando a iniciativa privada para executá-las, ele também 

viabiliza a constituição de novos eixos de realização do capital. 

Mas, no Estado capitalista contemporâneo, as mudanças apresentam, ainda, outras 

implicações relevantes em relação às condições e relações de trabalho, à política pública e à 

vida social. 

Em seu livro “As metamorfoses da questão social: uma crônica do salário”, Robert 

Castel (2010), tendo como referência central a sociedade francesa, volta ao passado e analisa 

a constituição das sociedades tutelares e o lugar ocupado pelos “vagabundos” e “mendigos” 

nos diferentes momentos históricos, com o intuito de mostrar que muitos daqueles que eram 

considerados vagabundos, em um determinado momento, haviam vivido em situações sociais 

“estáveis” em outros tempos, passando, posteriormente, a fazer parte de uma ampla parcela da 

sociedade exposta a todo tipo de vulnerabilidade e instabilidade. Observando o contexto 

europeu, o autor acrescenta que o enfrentamento das tensões entre as expansões econômicas e 

os quadros sociais correspondentes levou à constituição do Estado Social e à instituição da 

relação salarial como instrumento e símbolo de proteção e segurança social, à medida que, por 

meio dessa relação em constituição, passava a ser articulado um conjunto de direitos e 

proteções que visavam diminuir a vulnerabilidade de massa, tão comum na história das 

sociedades capitalistas, e “limar” as possibilidades de conflito que poriam em risco a coesão 

social. 

A crise e o desmonte desse Estado Social e dessa sociedade salarial, que outrora se 

constituíram em importantes fontes de coesão do tecido social, representariam o cerne da 

                                                 
19 Poulantzas (1980, p. 205) argumenta que, na fase imperialista do capital, na qual a exploração da mais-valia 

absoluta cede lugar à intensa exploração da mais-valia relativa, para garantir a reprodução da força de trabalho, 

cada vez mais, o Estado tende a atuar não apenas no domínio primordial das relações de produção, mas 

também no domínio das relações de troca (circulação) e do consumo. E acrescenta que é no âmbito do 

consumo coletivo (moradia, saúde, transportes, educação, serviços e equipamentos coletivos) que se situam 

maciçamente as intervenções do Estado no consumo. 
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“nova questão social” que, para Castel, caracteriza-se, ao mesmo tempo, pelo fim do caráter 

integrador exercido pelo trabalho e por profundas mudanças nas relações e condições sociais 

de trabalho. 

Antes de seguir com a apresentação das ideias do autor, é oportuno falar sobre a sua 

definição de “questão social”. Para Castel (2010, p. 30), a questão social “é uma aporia 

fundamental sobre a qual uma sociedade experimenta o enigma da sua coesão e tenta conjurar 

o risco de sua fratura. Em outras palavras, questão social seria o modo como uma sociedade 

se interroga a respeito dos problemas da vida coletiva e dos riscos fratura social a eles 

vinculados. 

Assim, ao falar dessa “nova questão social”, Castel (2010) refere-se a uma ampla 

vulnerabilidade de massa, vivenciada pelo conjunto dos trabalhadores, inclusive por aqueles 

que possuem uma aparente estabilidade em suas relações de trabalho, encontrando-se 

momentaneamente incluídos, mas que vivem sobre uma linha tênue que separa os inseguros e 

os seguros e que se traduz em números cada vez maiores de desempregados, inimpregáveis e 

precarizados que sobrevivem, muitas vezes, de políticas sociais e da assistência do Estado 

que, de certo modo, se encarrega de promover a “inclusão forçada” (FONTES, 2005, p. 20) 

desses segmentos sociais no mercado de consumo sem, no entanto, garantir-lhes o acesso e a 

participação plena nas demais esferas da atividade e da vida social.  

Portanto, mesmo que na América Latina não tenha se constituído o Estado de Bem-

Estar Social nos moldes daquele que existiu na França, acredita-se que a análise criteriosa, 

histórica e crítica de Castel sobre o Estado capitalista e sobre a política pública é de grande 

importância para compreender a reconfiguração da questão social vivenciada, a partir da 

década de 1970, pelos países de capitalismo dependente (FERNANDES, 2009). 

Especialmente na medida em que possibilita uma reflexão sobre as transformações 

econômicas, políticas e sociais produzidas pelos processos de reestruturação produtiva e de 

mundialização do capital e suas implicações sobre o mundo do trabalho a partir da 

institucionalização de novas formas de precarização das condições e das relações de trabalho, 

de desfiliação e de renovação ou intensificação dos mecanismos históricos de super 

exploração do trabalho20. 

                                                 
20 Seguimos aqui a compreensão de Fernandes, para quem “o modelo concreto de capitalismo que irrompeu e 

vingou na América Latina reproduz as formas de apropriação e expropriação inerentes ao capitalismo moderno 

com um componente adicional específico e típico: a acumulação de capital institucionaliza-se para promover a 

expansão concomitante dos núcleos hegemônicos externos e internos (ou seja, as economias centrais e os 

setores sociais dominantes). Em termos abstratos, as aparências são de que estes setores sofrem a espoliação 

que se monta de fora para dentro, vendo-se compelidos a dividir o excedente econômico com os agentes que 

operam a partir das economias centrais. De fato, a economia capitalista dependente está sujeita, como um todo, 
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Além disso, conforme foi apresentado em subseção anterior, ao investigar as 

mudanças ocorridas, a partir da década de 1970, nos métodos de intervenção no campo da 

saúde mental, Robert Castel deu importantes contribuições para a compreensão do Estado 

neoliberal e de suas políticas públicas, observando que, de modo geral, tais transformações se 

estenderam a diversos campos de atuação do Estado, que sob o estandarte da democracia 

liberal, se vê obrigado a substituir, pelo menos em parte, o seu modo repressivo e segregativo 

de operar o controle sanitário e social por novas tecnologias de gestão preventiva de riscos 

sociais junto “às populações estatisticamente assinaladas como portadoras de risco” 

(CASTEL, 1987, p. 125). 

Assim, num extremo, o Estado neoliberal, ao mesmo tempo em que desenvolveu 

novas técnicas para definir, controlar e gerir as “populações de risco”, traçando o seu perfil 

médio e o padrão social segundo o qual as mesmas deveriam se ajustar e aprimorando os 

mecanismos de controle e de avaliação de resultados em relação aos objetivos propostos, 

também transferiu inúmeras tarefas e funções à iniciativa privada sob o pretexto de que esta 

seria mais eficiente, estabelecendo uma relação entre as novas formas de controle 

centralizadas através dos complexos sistemas informatizados e o desenvolvimento do setor 

privado. Na outra ponta do elo, os profissionais dotados de saberes e competências técnicas, 

por sua vez, vendem seus serviços em um mercado de trabalho público e/ou privado onde 

sancionam e legitimam o “novo dispositivo” de controle das populações de risco. Mediante o 

emprego de novas técnicas “de caráter quase lúdico”, tais como exercícios de intensificação 

do “potencial humano”, técnicas de desenvolvimento do “capital relacional”, terapias 

alternativas, entre tantas outras, ocupam-se com a “gestão das fragilidades humanas”, no 

sentido de capacitar e mobilizar os indivíduos para enfrentar os problemas da vida em 

sociedade (CASTEL, 1987). 

Para Castel (1987, p. 122), “Esta dialética de três polos - Estado, setor privado, 

profissionais - assegura uma gestão unificada a partir de uma tomada de posição de 

diferenciação”. Além disso, essa divisão do trabalho mostra-se absolutamente funcional na 

medida em que viabiliza “um tipo particular de assistência social que cobre vastos campos de 

intervenções, dedicando-se cada vez a alvos mais específicos: doentes mentais, toxicômanos, 

deficientes, crianças em dificuldade, mães solteiras, alcoólicos, delinquentes, indigentes, etc.” 

(CASTEL, 1987, p. 123). 

                                                                                                                                                         
a uma depleção permanente de suas riquezas (existentes ou potencialmente acumuláveis), o que exclui a 

monopolização do excedente econômico por seus agentes privilegiados. Na realidade, porém, a depleção de 

riquezas se processa à custa dos setores assalariados e destituídos da população, submetidos a mecanismos 

permanentes de sobre apropriação e sobre expropriação capitalistas” (FERNANDES, 2009, p. 51-52). 
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Desse modo, a política social, no neoliberalismo, assumiu novos contornos, 

caracterizando-se não apenas pelo maior número de pessoas atingidas, mas também pela 

mobilização intensa e progressiva de novas tecnologias em rede, pela crescente especialização 

dos profissionais envolvidos, pelos complexos arranjos instalados no sistema institucional e 

pelas novas estratégias de gestão diferencial das populações, segundo as quais o poder do 

Estado sobre o indivíduo não passa mais pela coerção, mas pela sua mobilização voluntária e 

consensual. Trata-se de “mobilizar os indivíduos submetidos às imposições para que tomem, 

eles mesmos, o encargo da exigência de regulá-las” (CASTEL, 1987, p. 177). 

Naturalmente, essas estratégias também implicam em “uma recomposição profunda da 

função-pessoa”, que deve estar sempre preparada para enfrentar as adversidades da vida, 

reagindo positivamente a elas. Esse “é o perfil psicológico promovido pelos técnicos do 

trabalho sobre a normalidade, através de sua maneira de instrumentalizar a mudança pessoal”, 

afinal sujeitar-se a essa lógica significa reduzir seus afastamentos em relação a uma norma-

média. Assim, identifica que “Uma nova figura de morte social se desenha. Ela não passa pela 

exclusão brutal, a segregação, ela anula os indivíduos desconectando-os dos centros de 

decisões e dos circuitos de trocas” (CASTEL, 1987, p. 177). 

Ainda cabe salientar que se procurou apresentar uma breve síntese das contribuições 

analíticas de Robert Castel (1987) que, certamente, por sua complexidade e extensão não 

foram esgotadas que em alguma medida serão retomadas e aprofundadas no decorrer dessa 

tese. 

Concluindo essa subseção, é possível mencionar que o neoliberalismo, ao aprimorar as 

antigas formas e ao inaugurar novas estratégias de exploração, de alienação e de subordinação 

do trabalho pelo capital, cada vez mais veladas, sutis e contraditórias, não apenas vem 

ampliando as desigualdades e os níveis de destituição social das classes subalternas como 

também vem garantindo a renovação e a reprodução do capital diante de suas crises 

estruturais. Nesse contexto, dentre as inúmeras funções desempenhadas pelo Estado 

capitalista, destaca-se a execução da política econômica e social que, a despeito de seus vários 

objetivos, também visa (re)produzir as condições necessárias ao desenvolvimento do capital 

nos diferentes momentos, legitimando e naturalizando as relações sociais vigentes, obtendo o 

consenso das maiorias e assegurando a ordem e a estabilidade política e social. Desse modo, 

mediante uma suposta separação entre a política econômica e a política social, o Estado ao 

mesmo tempo em que executa políticas “sociais” dirigidas às classes subalternas, com a 

promessa de reduzir a pobreza e as desigualdades, também assegura as condições para a 

reprodução da ordem estabelecida e, consequentemente, das desigualdades. 
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1.3 Estado, política econômica e desigualdade: uma análise a partir do século XX 

 

 

Conforme foi mencionado na seção anterior, nas décadas que se seguiram ao término 

da II Guerra Mundial, a intervenção mais direta do Estado capitalista na vida econômica e 

social foi reconhecida como necessária e amplamente difundida, tanto no meio acadêmico 

quanto no ambiente político, de modo que, a partir de então, conforme observa Poulantzas 

(1980), as funções econômicas do Estado capitalista tornaram-se centrais e dominantes, no 

sentido de que o aparelho do Estado passou a se reorganizar em torno de suas novas 

atribuições econômicas. 

Com isso, o planejamento econômico central, que era uma atividade executada, quase 

que exclusivamente, pelos Estados socialistas, passou a ser realizado também pelos Estados 

capitalistas, na medida em que estes assumiram a função de elaborar e executar políticas 

públicas, sobretudo aquelas de domínio econômico. Todavia, as novas atividades econômicas 

do Estado de forma alguma significavam uma mudança do caráter do modelo econômico 

vigente, mas apenas uma adequação do Estado e de suas funções às exigências do processo de 

desenvolvimento capitalista. O fato é que, naquele contexto, o desenvolvimento capitalista 

requeria uma ampla transformação da estrutura social e do próprio Estado que incluísse, além 

das modificações institucionais básicas, também alterações na estrutura interna do aparelho 

estatal.  

Em consequência disso, segundo Poulantzas (1980), observou-se um crescente 

fortalecimento dos aparelhos técnico-burocráticos do Estado que, sob o comando das cúpulas 

do executivo, tornaram-se não apenas o espaço, mas também os principais agentes da 

elaboração da política pública. Do mesmo modo, a política econômica definida, grosso modo, 

como o conjunto de ações deliberativas de um governo no sentido de atingir objetivos 

econômicos e afins, passou a ser elaborada e executada por órgãos e equipes técnicas que, 

além de escolherem os instrumentos a serem utilizados para a sua consecução, também 

passaram a definir os objetivos e as metas econômicas entendidas como prioritárias, segundo 

critérios técnicos, porém não isentos da influência da ideologia dominante e das relações de 

poder, presentes no seio do próprio Estado.  

Assim, constata-se que, tomados em conjunto, os instrumentos, as medidas e os órgãos 

utilizados pelo Estado para interferir sistematicamente na vida econômica do país podem ser 

compreendidos “como manifestações expressivas da maneira pela qual o processo econômico 

se vincula dinamicamente ao sistema institucional” (IANNI, 2004, p. 44). 
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Diante disso, antes de continuar a discussão sobre o conteúdo ideológico e ético da 

política econômica, é necessário descrever, sucintamente, o que se pode entender por 

objetivos e instrumentos de política econômica. Depois de pesquisar a literatura econômica 

específica sobre o tema, optou-se por adotar como base teórica para essa breve discussão, as 

contribuições de Rossetti (1975a; 1975b). Quanto aos objetivos, o autor argumenta que, tendo 

em vista a complexidade dos sistemas econômicos e a diversidade de problemas estruturais 

(relacionados à disponibilidade estrutural de recursos, à produção e à repartição da renda e da 

riqueza) e conjunturais (emprego, estabilidade de preços e adequação da liquidez), há um 

grande número de objetivos que podem ser eventualmente estabelecidos pelos formuladores 

dessas políticas. Mesmo assim, autores como Jan Tinbergen (1972) 21, (1965) 22, Solomon 

Fabricant (1952)23 e Arthur Smithies (1965)24, apresentados por Rossetti (1975a), apontam 

algumas questões que, de acordo com suas pesquisas, se constituiriam nos principais objetivos 

de política econômica, conforme exposto no QUADRO 1.  

 

Quadro 1 - Comparativo das questões apontadas como objetivos primários e centrais para a política 

macroeconômica nas sociedades capitalistas 

Jan Tinbergen Donald Watson Solomon Fabricant Arthur Smithies 

1. Desenvolvimento 

econômico e bem-estar 

social; 

 2. Melhorar a repartição 

da renda nacional; 

3.  Estabilidade dos níveis 

globais de produção, meios 

de pagamento e do 

emprego;  

4. Manutenção da 

liberdade econômica.  

1.  Crescimento 

econômico;  

2.  Estabilidade 

econômica (empregos e 

preços); 

3.  Alocação ótima dos 

recursos;  

4.  Melhor distribuição 

de renda;  

 5.  Manutenção da 

liberdade econômica, 

dentro da estrutura da lei, 

da ética e dos costumes. 

1. Desenvolvimento da 

capacidade produtiva 

nacional; 

2. Promoção da atividade 

e estabilidade 

econômica;  

3. Produção para 

atendimento das 

necessidades correntes; 

3.  Melhor repartição da 

Renda Nacional;  

4.  Manutenção da ordem 

da capacidade de defesa 

nacional.  

1.  Crescimento 

econômico contínuo; 

2.  Estabilidade e 

elevado nível de 

emprego; 

3.  Ótima alocação dos 

recursos, pelos 

mecanismos do 

mercado; 

4. Repartição equitativa 

da renda e segurança 

social; 

5.  Preservação dos 

recursos materiais e das 

instituições culturais.  

Nota: Adaptado de Tinbergen (1972); Watson (1965); Fabricant (1952); Smithies (1965), 

Fonte: ROSSETTI, 1975a, p. 249-250. 

 

Analisando o QUADRO 1, observa-se que os autores indicaram aqueles que seriam os 

principais objetivos primários de política econômica nas sociedades capitalistas. Em primeiro 

                                                 
21 Tinbergen, Jan. Introdução da Teoria da Política Econômica. Rio de Janeiro: Forense, 1972. Cap. II. 

 
22 Watson, Donald Stevenson. Política económica. Madrid: Gredos, 1965. Cap. V. 

 
23 Fabricant, Solomon. The trend of government activity in the United States since 1900.New York: National 

Bureau of Economic Research, 1952. 

 
24 Smithies, Arthur. Economic Wealfare and Policy.Washington, D.C: Brookings, 1965. 
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lugar, os autores apontaram o crescimento econômico (ou o desenvolvimento econômico 

entendido como sinônimo do primeiro). Em segundo lugar, os autores, com exceção de 

Tinbergen, citam a estabilidade econômica (compreendida como estabilidade de preços, do 

emprego e de contas externas), seguida da alocação eficiente de recursos econômicos (3º 

lugar) e da distribuição da Renda Nacional (4º lugar). Por fim, apontam questões relacionadas 

à estabilidade institucional (liberdade econômica, segurança jurídica, defesa nacional, etc.) e à 

estabilidade social (ordem social e o status quo). 

Percebe-se, no entanto, que todos os autores, ao se referirem à questão distributiva 

como objetivo primário da política econômica, mencionam apenas a “distribuição da renda”, 

não fazendo qualquer menção a outras políticas redistributivas25 (tais como reforma agrária e 

a política tributária progressiva) imprescindíveis para corrigir ou reduzir as desigualdades 

históricas e estruturais que, de um modo geral, atingem as economias capitalistas, sobretudo, 

aquelas periféricas e dependentes. Isso, de certa forma, deve-se ao fato de que, sob a 

perspectiva das doutrinas econômicas liberal e neoliberal, hegemônicas na sociedade 

contemporânea, a redução da desigualdade socioeconômica pode ser atingida tanto através da 

aceleração do crescimento econômico quanto por meio de políticas redistributivas, apesar de 

uma evidente preferência pela primeira opção, sob o argumento de que a mesma representa 

uma alternativa na qual hipoteticamente ninguém perde e todos ganham. 

Quanto aos instrumentos de intervenção econômica, segundo Kirschen (1968),eles 

podem ser classificados em quatro principais categorias: instrumentos fiscais, monetários, 

cambiais e coadjuvantes. Optou-se por apresentar, no Quadro 2, uma síntese dos instrumentos 

mobilizáveis para a execução da Política Econômica, sob a perspectiva da Teoria Econômica, 

com base nas contribuições de Kirschen (1968), Rossetti (1975b) e Olivier Blanchard (2007).  

                                                 
25 De um modo geral, os autores que escrevem sobre a política econômica e a questão distributiva usam os 

termos distribuição ou repartição da renda e da riqueza. Contudo, considerando que no capitalismo o processo 

de acumulação e de concentração da renda e da riqueza, que constitui a própria essência e dinâmica do modo 

de produção, vai ocorrer de forma contínua, sistemática e persistente, independentemente da existência de 

políticas distributivas, entende-se que o enfrentamento da concentração econômica e das desigualdades 

socioeconômicas dela decorrentes requer que o Estado adote recorrentemente políticas distributivas. Desse 

modo, à medida que o sistema capital se apropriasse, indevidamente, da renda e da riqueza, o Estado atuaria 

distribuindo e redistribuindo, sucessivamente, a renda e a riqueza entre as classes expropriadas. Assim, tendo 

em vista que o verbo “distribuir” denota uma ação que se esgota em si mesma e que, de certa forma, ajuda a 

ocultar o caráter contínuo e persistente da exploração e da expropriação do trabalho humano pelo capital, 

criando uma falsa ideia de que ações distributivas esporádicas e de cunho compensatório podem dar conta de 

enfrentar e superar as desigualdades sociais, optou-se por empregar o verbo “redistribuir”, que subentende uma 

ação que pode se repetir, indeterminadamente, e que expressa o ato insistente de “distribuir de novo”, de modo 

a garantir a todos os segmentos sociais formas de participação na apropriação da riqueza que não reproduzam 

intermitentemente as formas e padrões instituídos de apropriação seletiva e concentrada por parte das classes 

dominantes. 
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Os instrumentos fiscais compreendem as ações voltadas ao manejo das despesas e das 

receitas do governo com o intuito de expandir ou restringir a atividade econômica (QUADRO 

2). Como exemplos podem ser citados: o aumento ou a redução de impostos, aumento dos 

gastos ou investimentos públicos, aposentadorias, pensões, concessão de subsídios ou 

incentivos e isenções fiscais, etc. 

 

Quadro 2 - Tipos de instrumentos de política econômica 

Instrumentos de Política 

Fiscal 

Instrumentos de Política 

Monetária 

Instrumentos de Política 

Cambial 

Instrumentos de Política 

Coadjuvante 

1. Despesas do governo 

1.1 Consumo 

1.2 Investimentos 

1.3 Subsídios 

1.4 Transferência 

2. Receitas do Governo 

2.1 Tributos Indiretos 

2.2 Tributos Diretos 

    a) Sobre a renda 

    b) Sobre a propriedade 

    c) Sobre a herança 

    d) Previdência Social 

2.3. Outras Receitas 

1. Depósitos compulsórios 

2. Sistema de Redesconto 

1.1 De liquidez 

1.2 De refinanciamento 

3. Operações de Open-

market 

4. Controle das taxas de 

juros 

1. Administração da taxa 

de câmbio 

1.1 Valorização 

1.2 Desvalorização 

2. Escolha do Regime 

cambial 

2.1 Fixo 

2.2 Variável 

2.3 Regime misto 

3. Controle de operações 

de câmbio 

 

1. Regulação da 

atividades empresarial 

1.1 Quotas de produção 

1.2 Controle de operações 

e transações 

1.3 Concorrência 

2. Regulação de preços 

3. Regulação da 

remuneração de fatores 

3.1 Salários e condições 

de trabalho 

3.2 Outras remunerações 

Nota: Informações extraídas de Rossetti, 1975b e Blanchard, 2007. 

Fonte: A autora, 2015. 

 

Quanto aos instrumentos monetários, consistem num conjunto de ações dirigidas ao 

controle da oferta de moeda, do crédito e da taxa de juros (QUADRO 2). São exemplos de 

instrumentos monetários mobilizados para a execução da política econômica a elevação ou 

redução do percentual de retenção compulsória dos depósitos à vista em favor do Banco 

Central; compra e venda de títulos públicos; elevação ou redução das taxas de juros cobradas 

pelo Banco Central nas operações de empréstimos realizadas em favor dos Bancos 

Comerciais, entre outros. 

Os instrumentos cambiais, por sua vez, abrangem o conjunto de ações voltadas ao 

controle da taxa de câmbio da moeda nacional pela moeda estrangeira e das reservas de 

moeda internacional mantidas em poder do Banco Central (QUADRO 2). Nesse caso, a 

compra e venda de moeda estrangeira no mercado de câmbio com o intuito de controlar a taxa 

de câmbio, a escolha do regime de câmbio fixo, variável ou misto/ bandas cambiais, etc.) são 

exemplos da utilização dos instrumentos cambiais. 

E, por fim, os instrumentos coadjuvantes que compreendem ações de caráter corretivo, 

compensatório, regulatório e/ou de controle direto com incidência focalizada sobre setores, 

atividades e agentes específicos, quase sempre, com duração por tempo determinado, que se 

destinam a complementar e reforçar, temporariamente, outras políticas mais abrangentes 
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sendo, muitas vezes, usados pelo governo para cumprir promessas e conceder favores 

políticos a grupos restritos ou, ainda, para atender às demandas sociais emergenciais 

(QUADRO 2). 

Esses instrumentos implicam em ações como a fixação de cotas de produção, de 

exportação ou de importação de determinados setores, a execução de uma política salarial, a 

implementação de uma política de preços mínimos, o congelamento de preços e, inclusive, as 

políticas de transferência de renda, como o Programa Bolsa Família, que é objeto de estudo 

desta tese. Essa questão será retomada no Capítulo 2, na subseção 2.2.3, que trata, 

exclusivamente, do referido programa. 

Ainda, é necessário acrescentar que os instrumentos de intervenção econômica podem 

ser utilizados e combinados com o intuito de estimular ou de reduzir a atividade econômica 

dependendo do objetivo almejado. No primeiro caso, tem-se uma política econômica 

expansionista26 e, no segundo caso, tem-se uma política econômica restritiva, contracionista 

ou recessiva27.   

Certamente, essa discussão sobre objetivos e instrumentos de política econômica não 

foi esgotada. Contudo, procurou-se apresentar as principais terminologias e definições, 

correntes na teoria econômica, e que serão utilizadas no decorrer desta tese. 

Cabe mencionar, no entanto, que apesar do planejamento e da elaboração da política 

econômica aparentarem ser atividades meramente técnicas, elas são mediadas por questões 

políticas, na medida em que buscam dar materialidade aos diversos interesses econômicos em 

disputa tanto na sociedade civil quanto no interior dos próprios aparelhos técnico-burocráticos 

da administração do Estado. 

Nesse mesmo sentido, Amaral (1996) enfatiza que o processo de formulação de 

políticas públicas depende tanto do domínio dos fundamentos teóricos e das técnicas capazes 

de captar e explicar os fenômenos e a relações socioeconômicas, quanto de um conjunto de 

                                                 
26 Uma política econômica expansionista implica no manejo dos instrumentos de política macroeconômica que 

os instrumentos monetários (aumento da oferta de moeda, redução da taxa de juros e aumento do crédito para 

os investimentos e para o consumo, etc.), os instrumentos fiscais (aumentos dos investimentos e do consumo 

do governo, redução ou isenção tributária, etc.), os instrumentos cambiais (desvalorização cambial, regime de 

câmbio flexível, etc.) e os instrumentos coadjuvantes (ganhos reais do salário, transferência de renda, 

incentivos fiscais a produção e a exportação, etc.), com o intuito de promover o crescimento econômico e a 

expansão do emprego, entre outros. 

 
27 A política econômica restritiva, contracionista ou recessiva resulta da utilização dos instrumentos monetários 

(redução da oferta de moeda, elevação da taxa de juros e redução do crédito para investimento e consumo), os 

instrumentos fiscais (redução do consumo e dos investimentos do governo, elevação da carga tributária, 

privatizações, etc.), os instrumentos cambiais (valorização cambial) e os instrumentos coadjuvantes (redução 

das transferências, dos subsídios e incentivos fiscais de estímulo à produção, às exportações e ao consumo) 

com o objetivo de frear o ritmo de crescimento da economia real, sendo recomendada para estabilizar preços e 

balanço de pagamentos, apesar de ter como principal efeito adverso, o desemprego.  
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fatores que podem condicionar e restringir as escolhas daqueles que participam do processo 

decisório e que, portanto, também podem determinar em que medida os objetivos 

estabelecidos serão alcançados. Esses fatores restritivos podem ser de dois tipos: aqueles que 

independem da vontade das autoridades e aqueles impostos pelas próprias autoridades e que 

definem e resultam do caráter político e ideológico que, necessariamente, sustenta e informa 

toda e qualquer ação política. 

Desse modo, percebe-se que, além da complexidade dos problemas econômicos e 

sociais e das limitações técnicas no sentido de apreendê-los em sua totalidade, as atividades 

de programação e planejamento econômico, inclusive a própria execução da política 

econômica são diretamente influenciadas pelas diferentes forças políticas e sociais em disputa 

no seio do próprio Estado, de modo que muitas questões e demandas podem interferir na 

formulação da política econômica (e da política pública como um todo), bem como na 

definição dos seus objetivos, sejam eles de caráter primário ou secundário (aqueles que se 

constituem em pré-requisitos para que os primeiros sejam atingidos). 

Sob essa perspectiva, observa-se que, do mesmo modo que a luta de classes e que as 

relações sociais de produção assumem configurações diferentes em cada modo de produção, a 

política econômica também se diferencia em função do modo como está organizada a 

produção e a distribuição do produto social. De acordo com Amaral (1996), enquanto nas 

economias de mercado as ações econômicas do Estado concentram-se no âmbito da produção, 

no sentido de garantir as condições econômicas e institucionais necessárias para o 

crescimento econômico, nas economias socialistas as políticas distributivas tendem a assumir 

um papel central na política econômica, de forma que os esforços do Estado concorrem, 

conjuntamente, para esse fim. Ainda com relação a essa questão, Rossetti (1975a) acrescenta 

que, inclusive quando os objetivos de política macroeconômica das economias capitalistas e 

socialistas guardam alguma semelhança, as prioridades eleitas e os instrumentos empregados 

na sua execução tendem a não ser os mesmos, uma vez que as posições doutrinárias 

conflitantes produzem consequências de ordem prática. 

Com relação ao suposto e controverso potencial distributivo do crescimento 

econômico, cabe ressaltar que não se trata de afirmar que o crescimento econômico não é 

necessário ou que não gera benefícios para a sociedade, mas de reconhecer que enquanto o 

crescimento da riqueza é um processo inerente à dinâmica de expansão do capital, que se 

caracteriza pelo aumento cíclico da produção e pela aceleração do seu ritmo de reprodução e 

acumulação, a distribuição de renda e riqueza requer esforços contrários ao próprio caráter do 

modo de produção capitalista que é, essencialmente, concentrador e acumulador. Por isso, 
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acredita-se que se o crescimento não for acompanhado por um conjunto de medidas 

redistributivas amplas, permanentes e estruturais, que combinem a redistribuição da 

propriedade dos meios de produção, a tributação direta e progressiva e as políticas de renda 

(transferência e correção da renda), dificilmente as desigualdades socioeconômicas serão 

reduzidas em níveis significativos. Mesmo assim, nas sociedades capitalistas, essas políticas 

redistributivas normalmente são relegadas a uma esfera não prioritária de ação do Estado, por 

infringirem alguns de seus princípios basilares (a propriedade privada, a livre iniciativa, a 

meritocracia, entre outros), contrariando diretamente os interesses das classes detentoras do 

capital. 

No entanto, relembrando Poulantzas (1980), em alguns casos, em que se acirram as 

disputas da classe trabalhadora ou que as suas frações mais pobres atingem níveis extremos de 

destituição, pode tornar-se conveniente e necessário que a classe dominante faça concessões 

em favor das classes dominadas, a fim de assegurar a sua condição hegemônica e dominante. 

Nessas circunstâncias, o Estado capitalista normalmente opta pelas políticas de renda, seja 

mobilizando instrumentos coadjuvantes (concessão de abonos, criação de programas 

emergenciais, programa de transferência direta de renda, etc.) ou instrumentos fiscais 

(auxílio-doença, salário-desemprego, política de salário mínimo, etc.). Essas ações executadas 

pelo Estado são denominadas como políticas sociais. 

Não obstante, apesar dessas políticas representarem importantes conquistas das classes 

populares e de serem bastante relevantes e apropriadas para momentos de crise e para 

situações emergenciais, uma vez que podem proporcionar alívio praticamente instantâneo nos 

casos extremos de privação e indigência, bem como produzir efeitos quase imediatos sobre a 

demanda agregada, de modo geral, possuem potencial redistributivo bastante limitado, no 

sentido de que não atuam sobre a causa principal das crises de superprodução e da pobreza, 

que é a concentração da propriedade, da riqueza e do poder econômico. 

Uma análise mais atenta sobre a história econômica da América Latina revela que, na 

maioria dos países da região, com exceção de Cuba e, mais recentemente, da Venezuela, as 

políticas voltadas ao crescimento econômico ou à obtenção da estabilidade (social, econômica 

e institucional) foram priorizadas, em detrimento das políticas redistributivas. Além disso, nas 

ocasiões em que a questão distributiva foi de alguma forma contemplada pela política 

econômica nesses países, de um modo geral, foi abordada apenas por ações de caráter 

complementar, pontual, compensatório e corretivo voltadas ao atendimento das demandas 

sociais dos movimentos e das lutas populares e sindicais ou com o intuito de produzir as 

condições necessárias para que outros objetivos, definidos como primários, pudessem ser 
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atingidos. Isso explica, em grande medida, a persistência dos elevados índices de 

desigualdade socioeconômica nos países latino-americanos, apesar dos períodos de 

significativo crescimento da produção, da renda e do emprego. Cabe mencionar, todavia, que 

essa discussão, sobre a América Latina, será retomada na próxima seção (1.4) deste mesmo 

capítulo, no qual se pretende abordar, sob uma perspectiva histórica, a experiência dos países 

da região, enquanto economias dependentes. 

Com isso, não se quer dizer que, em uma sociedade capitalista, não possam ser 

adotadas políticas redistributivas mais amplas. De fato, dependendo do estágio de 

desenvolvimento do modo de produção e da configuração das forças em disputa, podem 

ocorrer avanços e conquistas significativas para as classes subalternas, inclusive no que diz 

respeito à redistribuição. No entanto, de um modo geral, essas ações tendem a ser pontuais e 

esporádicas, tendo em vista que a adoção mais regular dessas políticas poderia ferir os 

princípios básicos de sustentação do capitalismo, produzindo condições bastante favoráveis 

para uma transição ao socialismo. Além disso, essas conquistas tendem a ser transitórias e 

instáveis, no sentido de que tanto uma desarticulação política dos movimentos sociais quanto 

um arrefecimento das lutas populares podem implicar na perda do que foi conquistado por 

meio de lutas históricas. Como exemplo disso, podem ser citados os direitos sociais 

conquistados, no Brasil, nos anos 1980, às custas de muitas lutas e que, a partir dos anos 

1990, começaram a ser revogados ou definidos de forma redutora, enquanto a classe 

trabalhadora debatia-se para sobreviver em uma economia recessiva e neoliberal. Ainda, 

pode-se mencionar, a título de exemplo, a irregularidade com que a política de redistribuição 

de terras tem sido realizada no Brasil, mesmo durante os governos considerados mais 

progressistas e a despeito dos importantes movimentos de luta pela terra existente no país.28 

Percebe-se, então, que o Estado capitalista, independentemente do seu momento 

histórico, sempre deteve os meios para promover a distribuição de renda e riqueza e combater 

as desigualdades socioeconômicas estruturais e a pobreza que assola nações do mundo inteiro. 

Não obstante, para não ferir os princípios fundamentais de sustentação do sistema capital, tem 

adotado apenas medidas destinadas a melhorar a distribuição da renda, cumprindo desse 

modo, ao menos sob a perspectiva hegemônica, a sua função distributiva. Esse modo de ação 

do Estado capitalista ganhou mais evidência e ênfase sob o domínio da ideologia neoliberal, 

quando os direitos sociais elementares e universais foram sendo substituídos, de forma 

                                                 
28 Para obter mais informações sobre a questão agrária no Brasil e sobre a política de assentamentos no período 

de 1985 a 2012, consultar o Relatório Banco de Dados da Luta pela Terra – Brasil/2012, publicado pela 

REDELUTA, em 2013. Disponível em: http://www.lagea.ig.ufu.br/rededataluta/relatorios/ 

brasil/dataluta_brasil_2012.pdf. 
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gradativa e quase imperceptível, por políticas compensatórias dirigidas a grupos 

populacionais, considerados em situação de “risco social”. Nesse caso, é possível destacar, 

como um exemplo emblemático, as políticas de transferência de renda condicionadas à 

educação e à saúde.  

Para compreender tal contradição, mais uma vez torna-se fundamental recorrer ao 

pensamento de Engels (1981) e de Marx e Engels (2008) sobre o Estado. Observa-se que, se o 

Estado é a expressão do modo de produção vigente em cada sociedade, constituindo-se no 

poder organizado da classe dominante para a opressão da classe subalterna, então o Estado 

capitalista, antes de qualquer outra coisa, é um Estado burguês e, como tal, constitui-se em 

“um órgão de capitalização do excedente econômico” (IANNI, 2004, p. 18), na medida em 

que, utilizando os instrumentos de intervenção econômica (fiscais, monetários, cambiais e 

coadjuvantes), estimula, favorece, autoriza e controla a vida social e econômica, de acordo 

com os interesses das classes dominantes e com as necessidades de cada estágio de 

desenvolvimento das forças produtivas capitalistas, garantindo a sua reprodução. 

Diante disso, segundo Poulantzas (1980), a justificativa econômica, normalmente, 

apresentada para referendara intervenção mais direta do Estado na economia (de que o Estado 

passou a ocupar-se de atividades que não podem ser realizadas ou que não são rentáveis para 

a iniciativa privada), revela-se incapaz de explicá-la em sua totalidade. Primeiro porque, 

praticamente, não existem atividades que não possam ser executadas pela iniciativa privada, 

uma vez que, em diferentes formações sociais e momentos históricos, essas atividades foram 

desempenhadas ora pelo Estado, ora pela iniciativa privada ou, ainda, por ambos. Em segundo 

lugar, porque o Estado não atua apenas em atividades que não são rentáveis para a iniciativa 

privada.  

O que ocorre, na verdade, segundo o autor, é que somente o Estado, concebido 

ideologicamente como representante do interesse geral e do bem-estar comum, pode ocupar-

se diretamente dessas funções econômicas, sem revelar às classes populares o seu verdadeiro 

conteúdo de classe. Desse modo, o cumprimento dessas funções, pelo Estado, para a 

burguesia, como se fossem de interesse geral, é uma necessidade política, uma vez que todas 

as ações estatais, até mesmo aquelas impostas pelas classes populares, em longo prazo, 

tendem a constituir-se em estratégias favoráveis à expansão do capital, sobretudo, quando são 

utilizadas, pelo Estado, para ampliar o seu controle sobre a força de trabalho e para garantir a 

sua reprodução. Portanto, apesar do grau, da intensidade e do foco de suas ações poderem 

variar segundo a conjuntura econômica e política vigente e/ou com o próprio estágio de 
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desenvolvimento do capital, o Estado capitalista não irá, nem poderá abster-se de exercê-las 

(POULANTZAS, 1980). 

Fazendo um breve retrospecto histórico sobre o capitalismo, percebe-se que, a 

despeito de variarem a intensidade e as formas de intervenção do Estado na vida econômica e 

social, ele sempre desempenhou funções no sentido de assegurar a reprodução da força de 

trabalho e de garantir o processo de reprodução e acumulação do capital.  

No capitalismo concorrencial, o Estado, aparentemente, tinha funções econômicas e 

sociais muito restritas e as ações na área social, normalmente, eram realizadas por instituições 

religiosas, assumindo um caráter assistencialista e caritativo. Apesar disso, observa-se que, 

mesmo naquele contexto, as instituições religiosas, enquanto representantes da sociedade 

civil, constituíam-se em um braço do Estado, desempenhando um papel fundamental no 

controle social, não apenas por suas práticas coercitivas, mas também por serem as principais 

responsáveis pela produção do consenso e da coesão social. 

Mais tarde, já na fase monopolista do capital, após a Segunda Guerra Mundial, o 

Estado passou a ter novas funções econômicas, entendidas como essenciais para a retomada 

do crescimento capitalista mundial naquele momento, que resultaram na adoção de um 

conjunto de medidas econômicas voltadas à expansão do emprego, da renda e do consumo, 

que foram dirigidas não apenas ao setor produtivo, mas também à classe trabalhadora e à 

população em geral. Apesar disso não ter representado uma mudança da essência do Estado 

capitalista e da sua política, acredita-se que foi fundamental para instituir e legitimar uma 

modalidade de intervenção econômica de feições aparentemente mais humanas e sociais que 

passou a ser, comumente, denominada como política social. 

Essa denominação, a despeito de ser utilizada para fazer referência a ações e medidas 

que, realmente, foram dirigidas às classes populares, parece ter servido, claramente, ao 

propósito de ocultar o caráter de classe do Estado, reiterando a ideia de que o mesmo é um 

ente neutro que paira por fora e acima da sociedade e que, como tal, representa e zela pelo 

interesse comum e coletivo da mesma. 

Todavia, a partir dos anos 1970, sob a influência do pensamento neoliberal, o Estado 

capitalista é chamado a redefinir seus mecanismos de intervenção econômica e a adotar um 

novo modelo de política econômica, capaz de garantir as condições econômicas, políticas e 

institucionais necessárias ao processo de reprodução do sistema capital. É possível falar de 

uma política econômica de novo tipo porque apesar do neoliberalismo, grosso modo, 

representar uma retomada dos princípios liberais, traz novos elementos que o diferenciam, 

significativamente, do liberalismo clássico. 
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Nesse sentido, é possível destacar que enquanto no liberalismo clássico, as ideias de 

liberdade econômica e de estado mínimo correspondiam, de fato, a um Estado que intervinha, 

minimamente, na vida econômica e, menos ainda, na vida social, no neoliberalismo, a 

recomendação de “estado mínimo” refere-se, basicamente, à redução das ações do Estado 

naquelas atividades que se constituem em direitos sociais universais, ao mesmo tempo em que 

as suas intervenções em favor do capital foram mantidas e, até mesmo, ampliadas, por meio 

de uma política monetária restritiva baseada na elevação da taxa de juros e na restrição de 

crédito combinada com um intenso processo de desregulamentação dos mercados de bens, de 

serviços e de capitais. 

Porém, a despeito dos adeptos do neoliberalismo defenderem e recomendarem a 

adoção de uma política econômica restritiva, também reconhecem os riscos de crise e de 

ruptura social na medida em que se intensifica o processo de acumulação capitalista. Assim, 

para garantir a coesão e a ordem social, sem comprometer as condições favoráveis ao 

processo de acumulação, preconizam que o Estado capitalista passe então a adotar uma 

política fiscal restritiva, substituindo os gastos e os investimentos de grande alcance social em 

atividades vinculadas a direitos universais, por políticas focalizadas, dirigidas às populações 

em situação de extrema destituição. 

Contudo, os antagonismos e as contradições que caracterizam a sociedade e o Estado 

capitalista, muitas vezes, têm levado as pessoas a pensarem, equivocadamente, na política 

econômica e na política social como dois campos opostos e independentes da política pública, 

quando são, na verdade, profundamente implicadas entre si, a ponto de ser praticamente 

impossível classificar determinadas ações governamentais como uma ou outra. Diante disso, 

parece imprescindível e oportuno retomar a discussão sobre a política social, definida, 

sumariamente, como o conjunto de ações com vistas a incidir sobre variados aspectos das 

condições de vida coletiva em uma sociedade (renda, educação, saúde, habitação, assistência) 

dentre outros âmbitos e aspectos e seus nexos com a política econômica. 

Considerando as reflexões até aqui apresentadas sobre o Estado capitalista e a política 

econômica, percebe-se que se, por um lado, a política social representa uma conquista das 

lutas das classes trabalhadoras, por outro lado, ela também se revela como algo que constitui 

organicamente as funções econômicas do Estado burguês, no sentido de que, ao mesmo tempo 

em que é estruturada pela política econômica, tendo o seu escopo e seu caráter determinados 

pela mesma, a política social também constitui-se em um elemento estruturante da política 

econômica, na medida em que visa lhe dar feições, aparentemente, mais humanas, a partir de 

ações que se destinam a compensar e, até mesmo, ocultar as formas, cada vez mais perversas 
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e brutais, de exploração da força de trabalho, assegurando, desse modo, a ordem, a coesão e a 

estabilidade social necessárias ao processo de reprodução e ampliação do capital. Sob essa 

perspectiva, verifica-se que a política social é o mecanismo usado pelo Estado capitalista para 

driblar e controlar as lutas e resistências da classe trabalhadora, diante das investidas do 

capital. Logo, a organização política e a luta permanente da classe trabalhadora tornam-se 

imperativas para avançar no sentido de uma possível superação desta realidade, mesmo que 

seja de modo lento e gradual. 

Para finalizar essa discussão sobre o Estado capitalista e suas funções econômicas, é 

importante destacar, sinteticamente, algumas questões entendidas como aquelas que deverão 

nortear as análises desta pesquisa. 

Em primeiro lugar, é possível ressaltar que apesar de, aparentemente, mostrar-se como 

um ente autônomo e livre das mediações do capital, o Estado capitalista, a qualquer tempo, 

tem grande parte de suas ações políticas e econômicas organizadas e implicadas com o 

processo de acumulação capitalista. Mesmo quando as suas intervenções na vida econômica, 

aparentemente, contrariam os interesses das classes dominantes e beneficiam as classes 

dominadas, o seu objetivo primordial, parafraseando Poulantzas (1980), é preservar a coesão 

social necessária à manutenção do status quo, assegurando a reprodução e a expansão do 

sistema capital. Portanto, cabe salientar que essas funções econômicas nunca deixaram de ser 

exercidas pelo Estado, nem mesmo naquele contexto em que a ideologia liberal clássica era 

hegemônica e que, aparentemente, o Estado não intervinha na economia. Dada a sua condição 

de classe, o Estado burguês, nunca se absteve, nem poderá abster-se de cumpri-las. Contudo, 

em cada momento histórico, dependendo da fase de desenvolvimento das forças produtivas 

capitalistas, essas funções podem mudar, não quanto ao seu objetivo principal, mas podem ser 

intensificadas, reduzidas ou metamorfoseadas, ora assumindo um caráter mais racionalista e 

técnico, ora com feições aparentemente mais humanas, com ações dirigidas às classes 

subalternas, que recebem a denominação de políticas sociais. Diante disso, é possível afirmar 

que a política social é uma função econômica do Estado burguês e que, como tal, constitui-se, 

organicamente, como um mecanismo de realização da sua política econômica, de modo que, 

ao mesmo tempo em que é estruturada por esta última, também é um elemento estruturante da 

mesma. 

Em segundo lugar, parece oportuno destacar que a definição tecnicista, de que a 

política econômica é “a atuação deliberada sobre variáveis e expressões de natureza 

econômica ou não, com o objetivo de alcançar resultados que podem ser ou não de caráter 

econômico” (ROSSETI, 1975a, p. 44) pode levar ao equívoco de uma interpretação 
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superficial sobre a questão, que desconsidere sua totalidade complexa, seus nexos e suas 

dinâmicas. Partindo-se desta intelecção, num exercício de síntese, buscou-se apresentar uma 

definição de política econômica, levando em conta não apenas os fundamentos da Teoria 

Econômica, mas também as reflexões expostas anteriormente nesse capítulo. Isso posto, 

acredita-se que a política econômica pode ser entendida como o conjunto de atividades 

deliberativas e discricionárias, executadas por um governo que, dependendo da correlação de 

forças em disputa no Estado, podem atuar e influir sobre as condições reais de produção, 

distribuição e consumo da riqueza social, seja no sentido de superá-las, transformá-las ou, 

simplesmente, de preservá-las, constituindo-se, dessa forma, em uma expressão das relações 

de poder e dominação entre as classes antagônicas de uma determinada sociedade.  

A terceira questão que merece ser salientada é que, no capitalismo, a despeito das 

desigualdades socioeconômicas que o caracterizam, a redistribuição, normalmente, não é 

tratada como um objetivo central e prioritário da política econômica. Quando a questão, de 

alguma forma, é contemplada no planejamento e na programação desta política, de um modo 

geral, ela assume papel secundário e complementar, no sentido de que, quase sempre, serve ao 

propósito de criar as condições necessárias e suficientes para que outros objetivos, definidos 

como primários e quase sempre relacionados ao crescimento econômico e/ou à estabilidade 

(econômica, social ou institucional), sejam atingidos. 

Desse modo, partindo do entendimento de que a pobreza é uma expressão das 

desigualdades socioeconômicas e, portanto, o resultado de uma (inexistente) política 

distributiva, é possível afirmar também que a pobreza é uma questão de política econômica 

embora, normalmente, não tenha sido priorizada nem abordada como tal. Percebe-se que, para 

o Estado capitalista, especialmente o neoliberal, as políticas redistributivas e de combate à 

pobreza são denominadas de “política social”. De forma alguma, pretende-se negar que a 

pobreza é um fenômeno social, muito menos afirmar que tais políticas são destituídas de 

conteúdo social e humano. Entretanto, parece fundamental refletir sobre o discurso 

hegemônico neoliberal que tem enfatizado uma suposta separação entre a política econômica 

e a política social, dificultando uma possível vinculação entre o intenso processo de 

empobrecimento e de destituição social das classes subalternas e o modelo de gestão 

macroeconômica adotada, como se esse último não fosse determinante tanto para o 

agravamento quanto para uma possível superação do primeiro; mais do que isso, como se nas 

sociedades capitalistas, o processo de escolha e de definição dos princípios norteadores da 

vida e da política econômica não fosse portador de uma ética distributiva dominante e 
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hegemônica que desqualifica o humano, mas que garante a concentração da renda e da riqueza 

por meio da exploração do seu trabalho.  

Inclusive, cabe acrescentar que essa suposta separação da política econômica e social 

tem sido, estrategicamente, utilizada para ampliar o consenso coletivo em torno da ideologia 

neoliberal, na medida em que o Estado capitalista, por meio da implementação de “políticas 

sociais” de caráter focalizado e compensatório, pode cooptar e controlar as classes populares, 

em especial os segmentos mais pobres e destituídos ao mesmo tempo que por meio de uma 

política econômica neoliberal dá continuidade ao sequestro dos direitos sociais elementares e 

universais outrora conquistados pelas classes subalternas ou em vias de conquista e 

consolidação. 

 

 

1.4 O Estado neoliberal e as políticas de enfrentamento da pobreza na América Latina 

 

 

Partindo do pressuposto de que é fundamental entender como se constituiu o 

capitalismo na América Latina para compreender porque os países latino-americanos (que, 

historicamente, caracterizaram-se por profundas desigualdades socioeconômicas e por 

manterem grandes contingentes populacionais vivendo em situação de extrema pobreza, 

mesmo sem enfrentarem situações graves de escassez de recursos) continuam tão desiguais e 

socialmente injustos, optou-se por iniciar essa subseção com uma breve revisão dos principais 

argumentos teóricos que, ao longo do tempo, embasaram os discursos e as práticas políticas 

na região.  

Cabe destacar que as teorias sobre o subdesenvolvimento, até os anos 1950, 

profundamente influenciadas pelo pensamento social e econômico liberal, marginalista, 

neoclássico e keynesiano, sustentavam a tese de que as nações poderiam ser classificadas 

como modernas (industrializadas) ou atrasadas (pré-industriais), sendo que as últimas, para 

superarem o seu atraso, deveriam trilhar um itinerário semelhante ao percorrido pelas nações 

industrializadas.  

Em meados do século XX, passou-se a destacar, sobretudo nos países da América 

Latina, o pensamento dos representantes da Comissão Econômica para a América Latina e 

Caribe (CEPAL), que partiam do pressuposto de que subdesenvolvimento decorria do 

desequilíbrio e das desigualdades entre as economias centrais e periféricas, que 

comprometiam a capacidade de acumulação de capital na periferia. O pensamento cepalino, 
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apesar de ter reconhecido a dimensão social do desenvolvimento, de um modo geral, deu 

grande ênfase ao crescimento econômico sob o argumento de que, por meio deste, os países 

latino-americanos poderiam superar a sua condição de economias subdesenvolvidas, dando 

continuidade, desse modo, à lógica desenvolvimentista que salientava o papel da tecnologia e 

da industrialização na solução da pobreza e da desigualdade entre as nações.  

Percebe-se que, sob essas perspectivas, o termo subdesenvolvimento passou a designar 

uma concepção específica da hierarquia de posições dos países em um sistema capitalista 

estruturado em escala mundial. Essas posições, nessa hierarquia, correspondiam aos estágios 

de organização econômico-sociais alcançados pelos diferentes países e a superação das 

posições inferiores (subdesenvolvimento) via de regra implicaria a adoção de políticas de 

desenvolvimento coadunadas com a perspectiva econômica hegemônica.  

Contudo, autores como Florestan Fernandes (2005; 2009) e Francisco de Oliveira 

(2003), entendendo que o subdesenvolvimento é, em si, uma condição fundamental para a 

sobrevivência do próprio sistema capitalista, refutam a ideia de que o mesmo seria um estágio 

do desenvolvimento capitalista que resulta da existência do “arcaico” que se opõe e impede o 

desenvolvimento do moderno, mostrando a relação dialética existente entre o atrasado e o 

moderno.  

Francisco de Oliveira (2003), ao analisar o processo de desenvolvimento capitalista no 

Brasil, em seu ensaio “Crítica à razão dualista”, publicado em 1972, mostrou que, na verdade, 

o subdesenvolvimento constituía-se em uma condição fundamental para a sobrevivência do 

próprio sistema capitalista, destacando que “[...] o ‘subdesenvolvimento’ é precisamente uma 

‘produção’ da expansão do capitalismo”, e que não admitir isso contribuía apenas para desviar 

a atenção teórica e a ação política de questões fundamentais como a luta de classes internas. 

Portanto, ao contrário do que afirmavam os estudiosos do subdesenvolvimento, Oliveira 

(2003) acreditava na existência de uma relação simbiótica e uma composição orgânica entre 

“atrasado” e “moderno”, que impulsionava a modernização em conformidade com os 

interesses das classes políticas e econômicas dominantes. Segundo o autor, essa composição 

entre o atrasado e o moderno não caracterizava apenas os processos econômicos, mas também 

os processos políticos, que garantiam a conciliação de tais forças e interesses (OLIVEIRA, 

2003, p. 32-33).  

Florestan Fernandes, por sua vez, ao analisar o processo de inserção dos países latino-

americanos num modelo de capitalismo forjado interna e externamente e que se revelava 

incapaz de proporcionar o desenvolvimento socioeconômico igualitário da região em sua obra 

intitulada como “Capitalismo dependente e classes sociais na América Latina,” publicado em 
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1973, conclui que por trás da grande desigualdade socioeconômica e da extrema pobreza que 

caracterizam a região, existem países capitalistas que se desenvolveram tardiamente, de forma 

desigual, pelas relações que estabeleceram com as nações hegemônicas, segundo as quais 

assumiram, enquanto nações periféricas, a produção de excedentes econômicos para as nações 

capitalistas centrais através de um processo que exclui a imensa maioria da população e que 

garante o crescimento subordinado, não no sentido de uma imposição vinda de fora, mas 

como algo que se articula ao próprio interesse da burguesia industrial que, pactuada com o 

setor agrário, busca reproduzir internamente as relações de dominação ideológica e de 

exploração econômica exercida pelos países hegemônicos (FERNANDES, 2009). 

Em 1975, Florestan Fernandes publicou o livro “A Revolução Burguesa no Brasil,” no 

qual discute, mais especificamente, o processo de formação capitalista dependente no Brasil, 

mostrando que a formação da burguesia brasileira não havia se dado por meio de disputas e 

rupturas substanciais com as antigas oligarquias, mas praticamente como um desdobramento 

dessas classes. Por isso, a recomposição das estruturas de poder, a partir da consolidação do 

capitalismo no Brasil, não evidenciou mudanças econômicas e políticas capazes de alterar as 

relações de poder instituídas pelas formas antigas de domínio e subordinação, inclusive em 

relação aos núcleos hegemônicos externos. O autor ressalta que, por um lado, a burguesia 

articulada com a velha oligarquia nacional mostrou-se incapaz de promover as transformações 

que concretizariam a revolução liberal democrática no país. Assim, as classes dominantes se 

apropriaram do Estado, instaurando uma ditadura opressora com o objetivo de ampliar o seu 

domínio e poder e, ao mesmo tempo, de reduzir a mobilidade política e social das classes 

subalternas. Isso demonstra que a aliança da burguesia emergente com a classe oligárquica foi 

funcional às intenções de ambas as classes, uma vez que a primeira dependia do suporte 

estatal para afirmar-se como classe dominante e a segunda para manter os privilégios que já 

desfrutava. Por outro lado, a aliança com o capital imperialista, não apenas aprofundou o grau 

de dependência da economia nacional em relação às nações e ao capital hegemônico, como 

também promoveu a coexistência do moderno e do atrasado no seu interior (FERNANDES, 

2005). 

Por fim, de acordo com Florestan Fernandes, em um contexto social, econômico e 

político, no qual a dependência e o subdesenvolvimento interessam tanto às elites nacionais 

quanto aos grupos hegemônicos externos,  

 

[...] a degradação material e moral do trabalho persiste e com ela o despotismo nas 

relações humanas, o privilegiamento das classes possuidoras, a superconcentração 
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da renda, do prestígio social e do poder, a modernização controlada de fora, o 

crescimento econômico dependente [...] (FERNANDES, 2009, p. 49).    

 

Os estudos e análises desses autores fornecem uma base teórica fundamental para a 

compreensão, tanto das especificidades que caracterizaram e constituíram o processo 

particular de formação social capitalista dependente que, de modo geral, se desenvolveu nos 

países latino-americanos, quanto das raízes do padrão de desenvolvimento e das 

desigualdades socioeconômicas que fazem da América Latina uma das regiões mais desiguais 

do mundo e com grande concentração da pobreza em pleno século XXI. 

Assim, partindo do que foi exposto até aqui, entende-se que nenhuma análise da 

pobreza e da indigência na América Latina pode desconsiderar que ambas decorrem das 

desigualdades socioeconômicas existentes dentro de seus países e entre os mesmos e os países 

capitalistas centrais e que, portanto, o projeto neoliberal imposto pelas economias capitalistas 

hegemônicas às economias dependentes, com a conivência, o apoio e a participação das elites 

econômicas e políticas da região, produziu um conjunto de condições que acirraram ainda 

mais essas desigualdades socioeconômicas e a pobreza há muito existentes.  

Tendo essas considerações como base, pretende-se nesta subseção discutir o processo 

histórico de instauração e consolidação do neoliberalismo na economia capitalista dependente 

latino-americana. Entretanto, para isso, faz-se necessário retornar ao período que antecedeu a 

implementação das políticas neoliberais na América Latina a fim de compreender o contexto 

econômico e político, no qual tais ideias foram gestadas, bem como, os principais 

determinantes que contribuíram para esse processo. 

Conforme foi mencionado nas seções anteriores deste texto, após a Segunda Guerra 

Mundial, nas economias capitalistas centrais da Europa, o Estado passou a assumir novas 

funções que incluíam tanto a implementação de políticas de investimento público, sobretudo, 

aquelas voltadas à promoção do crescimento da produção e do consumo em massa, quanto a 

regulação direta e indireta das questões salariais e dos direitos trabalhistas, sendo, por isso, 

chamado de Estado de Bem-Estar Social (PERONI, 2003, p. 22).  

Isso, de modo algum, quer dizer que o Estado capitalista, naquele contexto, deixou de 

cumprir a sua função econômica e política primordial de garantir a reprodução do capital. Na 

verdade, à luz do pensamento de Poulantzas (1980), percebe-se que as políticas sociais 

voltadas ao atendimento de demandas das diferentes frações da classe trabalhadora serviam de 

diferentes modos a esse propósito, na medida em que desoneravam o capital de parte dos 

custos da reprodução da força de trabalho, favoreciam a expansão do capital por meio da 

habilitação econômica de novos segmentos de consumidores e reduziam potencialmente a 



85 

possibilidade do conflito de classes ao incorporar, subordinadamente, ao projeto econômico-

social dominante, as demandas de diferentes frações da classe trabalhadora. Além disso, a 

habilitação de novos segmentos sociais para o consumo e a incorporação subordinada de suas 

demandas ao projeto dominante concorriam, como mostra Gramsci (2012), a respeito de 

processos similares, para que tal projeto se tornasse também hegemônico, propiciando a 

direção intelectual e moral da sociedade e, com isto, condições de efetiva legitimação do 

poder instituído. 

De qualquer forma, não se pode negar que a relação salarial e todo o conjunto de 

direitos e proteções a ela vinculados, a despeito dos seus limites, constituíram-se em um 

importante instrumento de proteção e segurança social naquelas sociedades. Se o modelo de 

relação salarial que passou a vigorar após a Segunda Grande Guerra, por um lado, retomou 

antigas e instituiu novas formas de controle social das classes subalternas (na medida em que 

acentuou a separação entre os que trabalhavam e os que não estavam trabalhando, que fixou o 

trabalhador em seu posto de trabalho, intensificando a racionalização do processo de trabalho 

e que, de certo modo, procurou integrar os desocupados ou inativos por meio de formas 

regulamentadas de controle social), por outro lado, permitiu o ingresso das classes 

trabalhadoras em “um novo registro de existência”, promovendo o seu acesso não apenas ao 

consumo de massa, mas também à propriedade social e aos bens e serviços públicos, 

inscrevendo-a em um “direito do trabalho” que reconhecia“ o trabalhador como membro de 

um coletivo dotado de um estatuto social” (CASTEL, 2010, p. 432-434). 

Nas economias dependentes, em especial na América Latina, de acordo com os 

estudos realizados por Florestan Fernandes (2005; 2009) e Francisco de Oliveira (2003), os 

anos 1950 e 1960 também foram marcados por um importante processo de crescimento 

econômico, impulsionado pela expansão da economia mundial e pelo concomitante 

crescimento da demanda de produtos primários e industrializados produzidos pelos países 

periféricos. Segundo Cardoso e Helwege (1990), a economia da América Latina cresceu, em 

média, 3% ao ano no referido período. Isso contribuiu para que o emprego formal crescesse 

mais do que a população economicamente ativa na maioria dos países, mas também resultou 

em uma significativa expansão da população urbana e da demanda por serviços sociais 

elementares tais como moradia, educação e saúde, em toda região. Em consequência disso, a 

economia dos países latino-americanos continuou crescendo, impulsionada pelos gastos 

sociais e pelos investimentos públicos em infraestrutura urbana básica, normalmente 

financiados pelo capital externo até meados dos 1970, quando a economia mundial já dava os 

primeiros sinais de desaceleração. Contudo, a população pobre da região, de um modo geral, 
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foi muito pouco beneficiada por esse processo de crescimento econômico, justamente porque 

não foram adotadas políticas redistributivas capazes de corrigir as profundas desigualdades 

sociais existentes. 

Mas as críticas a essa forma de organização e funcionamento do Estado não tardaram. 

Vieram ainda na segunda metade dos anos 1970, com a crise estrutural do capitalismo que se 

estendeu pela economia internacional, produzindo desequilíbrios macroeconômicos no 

mercado produtivo, monetário e financeiro e marcando o fim da “Era de Ouro” da economia 

mundial, que iniciou após a II Grande Guerra (HOBSBAWM, 1995, p. 253). Naquela 

circunstância, as economias desenvolvidas passaram a enfrentar uma diminuição do 

crescimento econômico seguida de reduções dos investimentos produtivos, da elevação do 

nível geral de preços e do endividamento público. A crise que se delineava anunciava a 

falência do modelo fordista de acumulação capitalista, bem como, a crise do Estado de Bem-

Estar Social e da “sociedade salarial” (CASTEL, 2010). 

As ações para o enfrentamento dessa crise implementadas por muitos países, ainda nos 

anos 1970, basearam-se no “retorno à ortodoxia” liberal e na adoção de políticas 

macroeconômicas monetaristas,29 que culminaram com a emergência de um novo padrão de 

acumulação capitalista caracterizado pelo acirramento da competição, pela introdução de 

novos padrões tecnológicos na produção, por formas mais flexíveis de organização do 

trabalho, bem como pela diminuição do tempo para a realização de tarefas produtivas e para o 

giro do capital (BENKO, 1999; CHESNAY, 1996). 

Contudo, sob a perspectiva do capital, esse novo modelo de acumulação exigia uma 

redefinição do Estado e de suas funções econômicas. Porém, para que todas essas mudanças, 

tanto no modo de produção e acumulação capitalista quanto no Estado e em suas funções, 

pudessem ser aceitas e incorporadas pela sociedade era necessária uma ideologia que 

justificasse e legitimasse tais mudanças. Com esse objetivo, difundiu-se a ideia de que as 

crises estruturais não são expressões próprias do sistema capitalista, mas sim resultantes da 

forma como o Estado está organizado. Em outras palavras, propagou-se a ideia de que a 

reforma do Estado era indispensável para que os países, inclusive os periféricos, pudessem 

retomar o crescimento econômico (PERONI, 2003). 

                                                 
29 Monetarismo, em linhas gerais, pode ser definido como um conjunto de ideias econômicas que defendem a 

possibilidade de manter a estabilidade de uma economia capitalista através do controle do volume 

de moeda disponível e de outros meios de pagamento. Suas formulações teóricas, em geral, são associadas à 

teoria neoclássica da formação de preços e ao liberalismo econômico, adotam o fundamentalismo de livre 

mercado como sua ideologia e refutam o Keynesianismo e sua ênfase na política fiscal. 
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Não obstante, cabe observar que, enquanto nos países centrais a difusão das ideias 

neoliberais surgiu em resposta à crise do Estado de Bem-Estar e ao keynesianismo, nos países 

periféricos, mais especificamente na América Latina, a adoção desse ideário ocorre com a 

crise do modelo de desenvolvimento realizado via endividamento externo. Nos anos 1970, 

esse modelo deu os primeiros sinais de esgotamento, cedendo espaço para as primeiras 

experiências na implementação das ideias neoliberais na região. Ainda, na primeira metade da 

década 1970, o governo do ditador Augusto Pinochet deu início à implementação das políticas 

neoliberais no Chile, promovendo a desregulamentação da economia, uma forte repressão 

sindical, maciças privatizações do patrimônio público e políticas recessivas que produziram 

desemprego e concentração de renda e riqueza (ANDERSON, 2003, p. 19). 

Logo em seguida foi a vez da Argentina quando, diante de um quadro de insatisfação 

social e política em relação ao governo do peronista Héctor Cámpora (1973-1976), os 

neoliberais tentaram impor ao país o novo modelo de acumulação através de uma ditadura. A 

política econômica adotada no país, depois do golpe de Estado de 1976, foi de cunho 

liberalizante (VADELL, 1997), executada por representantes da “tecnocracia neoliberal” que 

assumiram os altos cargos do governo militar e passaram a “dirigir ideologicamente” a 

política econômica nacional, sob a promessa de realizar os ajustes e as reformas que 

promoveriam a eficiência, a competitividade e a estabilidade (O’DONNELL30 apud 

VADELL, 1997, p. 114).  

Todavia, no caso argentino, a reforma neoliberal não se concretizaria plenamente pela 

“via autoritária”, mas sim, “pela persuasão”. Assim, como sucessor do governo de transição 

do presidente Raúl Ricardo Alfonsín Foulkes (1983-1989), foi eleito presidente da Argentina 

o peronista Carlos Saúl Menem que, em meio a uma crise hiperinflacionária em seu país, 

diante de um clima internacional favorável ao capital, em decorrência da queda do Muro de 

Berlin e sob a pressão política dos segmentos liberais-conservadores, implantou um conjunto 

de medidas e reformas neoliberais (VADELL, 1997, p. 117).  

Cabe observar que se o modelo de democracia liberal que passou a se instaurar na 

América Latina, a partir dos anos 1980, possibilitou o recrudescimento dos movimentos 

sociais que foram responsáveis por inúmeras conquistas e avanços no campo político e social 

em toda a região, também consolidou as condições institucionais básicas para o grande e bem-

sucedido “golpe do capital”, mediante a difusão da ideologia e da implementação das políticas 

neoliberais.  

                                                 
30 O’DONNELL, Guilhermo. Las Fuerzas Armadas y el Estado Autoritário del Cono Sur en América Latina. In: 

LECHNER, Norbert. Estado y Política en América Latina. México. Signo XXI. 1985,  p. 209. 
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Do mesmo modo, a maioria dos países latino-americanos começou a adotar o 

receituário neoliberal durante a década de 1980, no momento em que enfrentava crises 

econômicas marcadas por uma profunda recessão, muitas vezes, combinada com um processo 

hiperinflacionário. Com isso, tinham dificuldades para manter os investimentos, para conter a 

crescente fuga de capitais nacionais e estrangeiros e, consequentemente, para manter o 

pagamento da dívida externa. Essa crise, ao reduzir a capacidade latino-americana de importar 

bens e serviços e de pagar os serviços da dívida externa, passou a ameaçar os interesses 

econômicos dos credores internacionais que propuseram então medidas de ajuste 

macroeconômico para a superação da crise da dívida na América Latina. Naquela ocasião, 

foram apresentadas dez propostas31 de reforma econômica, na forma de um “acordo” também 

conhecido como o Consenso de Washington, que apontava as diretrizes de uma política 

econômica elaborada em consenso pelos credores internacionais e pelas agências bilaterais e 

multilaterais localizadas na capital norte-americana (BANDEIRA, 2002, p. 135).  

Assim, ao recorrerem às agências financeiras multilaterais – Banco Mundial e Fundo 

Monetário Internacional – para renegociarem o pagamento da dívida externa vencida e para 

obterem novos empréstimos necessários para reverter os efeitos da recessão, os governos 

latino-americanos, como contrapartida, tiveram que aderir às reformas estruturais de cunho 

neoliberal. E, dessa maneira, a ortodoxia neoliberal foi sendo assumida pelas elites políticas e 

econômicas desses países como a única fórmula válida para superar o déficit público e para 

estabilizar a economia em crise, enquanto o receituário neoliberal, bem como a retórica que 

lhe dá sustentação e legitimidade, “foi penetrando capilarmente no senso comum” (GENTILI, 

2002, p. 13-14). 

Nas palavras de Chossudovsky (1999, p. 43), os empréstimos condicionados à política 

tinham como objetivo legitimar uma situação sine qua non, “na qual o dinheiro só era 

garantido se o governo concordasse com as reformas de ajuste estrutural e, ao mesmo tempo, 

respeitasse os prazos precisos para sua implementação.” O autor, ainda, acrescenta que adotar 

o receituário neoliberal não era apenas condição para refinanciar a dívida externa junto às 

instituições multilaterais, mas era o “sinal verde” para os Clubes de Paris e de Londres32, para 

                                                 
31 Essas medidas consistiam em: disciplina fiscal com superávit primário, priorização dos gastos públicos, 

reforma fiscal com a ampliação da base tributária e a redução de alíquotas, liberalização do financiamento a 

taxa de juros de mercado, unificação da taxa de câmbio em níveis competitivos, liberalização comercial, 

abolição das barreiras ao investimento externo direto, privatização de empresas estatais, desregulamentação do 

mercado e garantia do direito de propriedade, através da melhoria do sistema judiciário (FERRAZ; PAULA; 

KUPFER, 2002).  

 
32 O Clube de Paris é um grupo informal, criado em 1956, que reúne governos de países credores, na maior parte 

das vezes membros da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE, com a 



89 

os investidores, bancos internacionais e doadores bilaterais. Os países que se recusassem a 

acatar as prescrições do FMI passavam a ter sérias dificuldades para obter crédito de curto 

prazo e qualquer tipo de ajuda financeira internacional. Com isso, colocava-se as nações 

devedoras em uma “camisa-de-força”, impedindo-as de lançarem mão de políticas 

econômicas independentes e soberanas (CHOSSUDOVSKY, 1999, p. 43). Foi assim que um 

pequeno grupo de países capitalistas centrais consolidou a sua posição e a sua condição 

hegemônica no âmbito do capitalismo financeiro. 

No entanto, o historiador inglês Perry Anderson ressalta que as ideias neoliberais não 

podem ser analisadas apenas por seu conteúdo economicista, mas devem ser compreendidas, 

em seu conjunto, como uma reação teórica e política, veemente, contra o Estado Keynesiano; 

mais do que isso, o autor alerta que tais ideias trazem em seu bojo, “como componente 

central, o anticomunismo mais intransigente de todas as correntes capitalistas do pós-guerra” 

(ANDERSON, 2003, p. 11). 

Nesse mesmo sentido, Peroni (2003) destaca que os defensores e adeptos da doutrina 

neoliberal, considerando que os governos são transitórios, mas que o Estado é permanente, 

passaram a propor a recuperação da ética pré-keynesiana, no plano político, recomendando 

tanto medidas austeras de controle fiscal, baseadas no corte dos gastos e dos investimentos 

sociais do governo, com o intuito de cumprir as metas de superávit fiscal impostas pelas 

agências internacionais e pelo sistema financeiro, quanto ações que promovessem o 

fortalecimento do mercado, ampliando o seu poder de regular as relações de produção de 

forma garantida e legitimada na legislação. 

Evidentemente, esse processo de implementação de políticas neoliberais iniciado nos 

anos 1980 e que se consolidou nos anos 1990, produziu graves desajustes sociais, 

especialmente nos países capitalistas dependentes, agravando ainda mais o seu quadro social, 

historicamente, marcado por profundas desigualdades socioeconômicas e por elevados índices 

de exclusão e destituição social. 

                                                                                                                                                         
finalidade de renegociar a dívida de países em dificuldades financeiras. Tradicionalmente, as negociações se 

realizam em Paris, patrocinadas pelo Tesouro Nacional da França e presididas pelo seu diretor. A mais 

importante condição para um país devedor pleitear a negociação da sua dívida externa perante o Clube de Paris 

é a adoção de um programa de estabilização aprovado pelo FMI, pois com isso, os credores livram-se do 

encargo de supervisionar o desempenho econômico do país devedor, bem como, do consequente ônus político 

dessa operação. Essas renegociações podem resultar no reescalonamento das dívidas e, em casos extremos, na 

redução das obrigações do serviço da dívida durante um determinado período (CERQUEIRA, 2003). A 

exemplo do Clube de Paris, o Clube de Londres também é um grupo informal composto por credores privados, 

em geral, bancos comerciais internacionais, que se reúnem para renegociar a dívida junto com os governos dos 

países devedores.  
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Cardoso e Helwege (1990) corroboram essa ideia enfatizando que, apesar da 

população pobre da América Latina praticamente não ter sido beneficiada pelo crescimento 

econômico ocorrido durante os anos 1960 e 1970, justamente pela ausência de políticas 

redistributivas33, foi muito castigada pela recessão econômica que marcou as décadas de 1980 

e de 1990, na medida em que as políticas neoliberais produziram o desemprego em massa, 

retirando de grandes parcelas da classe trabalhadora o direito de produzir, em condições 

minimamente dignas, a sua própria existência, submetendo-as a condições cada vez mais 

degradantes de sobrevivência e ampliando o poder do sistema “capital” de explorar o trabalho 

humano e de apropriar-se da riqueza por ele produzida. 

Para melhor compreensão tanto da política recessiva implementada nos países 

periféricos quanto de seus efeitos sobre a renda dos seus trabalhadores, optou-se por 

apresentar a Tabela 1, apesar da mesma não mostrar informações sobre todos os países da 

América Latina. 

De acordo com os dados apresentados na Tabela 1, observa-se que, a partir dos anos 

1980, houve uma desaceleração da atividade econômica na maioria desses países, com a 

concomitante redução do déficit público, potencializado por uma drástica diminuição dos 

gastos sociais e dos investimentos produtivos. Além disso, em quase todos os casos 

apresentados, o poder de compra do salário mínimo se deteriorou, em função da hiperinflação 

e da ausência de uma política salarial capaz de garantir a reposição das perdas que foram se 

acumulando ao longo da década34. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 Um estudo realizado por Sergio Molina (1982) apud Cardoso e Helwege (1990, p. 116) sobre a distribuição de 

renda em países latino-americanos mostra que, a despeito das significativas taxas de crescimento econômico, 

registradas nas décadas de 1960 e 1970, a maioria dos países da região continuou a ter grandes parcelas da sua 

população vivendo abaixo da linha de pobreza, ou seja, em situação de indigência ou de extrema pobreza. Esse 

foi o caso do Brasil que apesar de ter apresentando a maior taxa média anual de crescimento econômico (9,4% 

a.a), no período de 1970 a 1980, chegou ao início da década de 1980 com mais de 40% da sua população 

vivendo em situação de indigência. 

 
34 Para obter mais informações, consultar BAER (2002, p. 139-240); GREMAUD, VASCONCELLOS e 

TONETO JUNIOR (2006, p. 80-130). 
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Tabela 1 -  Indicadores de crescimento econômico em países Latino-americanos 

 Ano da 

Libera-

liz. (1) 

Cresc. 

do  

PIB 

1970-

1980 (2) 

Cresc. 

do 

PIB 

1980-

1990 (3) 

Déficit 

Orçamento (4) 

Cresc.  

dos  

Gastos 

Soc. (5) 

Cresc. do 

Investi-

mento (6) 

Cresc. 

do Sal. 

Mín. (7) 

Cresc. 

do Sal.  

Méd. (8) 1981 1991 

Argentina 1988 2,5 -0,9 -5,3 -0,1 -4,8 -2,6 -42,9 -35,4 

Brasil 1990 9,4 1,4 -2,2 -0,5 11,3 -0,03 -39,4 -16,2 

Chile 1976 2,7 3,1 3,1 1,4 -19,8 9,20 -3,0 13,4 

Colômbia 1989 5,5 3,7 -1,2 -0,8 -1,3 0,80 6,1 13,4 

México 1986 6,6 1,7 -6,5 -3,2 -25,6 -0,80 -56,0 10,7 

Peru  1990 3,7 -1,2 -4,0 -1,5 -56,5 -3,00 -73,4 n.d 

Venezuela 1989 3,6 1,1 2,2 2,8 -27,0 -1,9 -36,0 -54,8 

Legenda: (1) Ano em que foram iniciadas as políticas liberalizantes; (2) Crescimento médio anual do PIB real, 

IDB (1995, p. 263); (3) Crescimento médio anual do PIB real, IDB (1995, p. 263); (4) Déficit 

Orçamentário como fração do PIB, IDB (1995); (5) Crescimento dos Gastos Sociais como % do PIB, 

(1980-81 a 1990-91), Cominetti (1994); (6) Crescimento do Investimento Doméstico Total, (1980-

1992) World Bank, World Development Report; (7) Crescimentos dos Salários Reais, (1984-91) 

United Nations (1992, p. 87); (8) Crescimento do salário mínimo real, (1981-1991), Peru (1981-89) 

Moreley (1994, p. 32-33), United Nations (1994, p. 90). 

Fonte: Baer e Mloney, (1997, p. 40). 

 

Considerando que esses números contam apenas a história daqueles que conseguiram 

manter os seus empregos, parece ser fundamental falar também nos efeitos das políticas 

neoliberais, em especial daquelas de ajuste fiscal, sobre o desemprego dos trabalhadores. 

Duas décadas depois do início da sua implantação são inegáveis os efeitos nefastos de tais 

políticas sobre o mundo do trabalho nos países capitalistas dependentes. O sequestro dos 

direitos sociais dos trabalhadores e o esfacelamento do sistema de proteção social criado na 

sociedade salarial, além de produzir desemprego ampliou as possibilidades de exploração dos 

trabalhadores por meio de medidas que flexibilizaram e precarizaram as relações e condições 

do trabalho. 

Na América Latina e Caribe, entre os anos 1990 a 1999, a taxa de desemprego média 

anual foi de, aproximadamente, 10% ao ano (CEPAL, 2006a), mantendo-se em torno desse 

valor até 2005 (CEPAL, 2006). No período de 2006 a 2012, a taxa média de desemprego na 

região voltou a cair para, aproximadamente, 7,5% ao ano (CEPAL, 2012). Contudo, se forem 

analisados os dados sobre o desemprego em cada um dos países da América Latina e Caribe, 

observa-se que, na primeira metade dos anos 2000, alguns países atingiram índices de 

desemprego muito superiores a 10% ao ano. 

É importante ressaltar a impossibilidade de compararmos as taxas de desemprego dos 

diferentes países e, inclusive, do mesmo país em diferentes períodos, por terem sido utilizadas 

metodologias estatísticas e critérios diferentes na sua elaboração. Por exemplo, alguns países 

estimaram a taxa de desemprego apenas nas áreas urbanas, outros apenas em regiões 



92 

metropolitanas e outros em todo o território nacional. Contudo, entende-se que esses dados 

são bastante ilustrativos e nos permitem melhor identificar os efeitos das políticas neoliberais 

sobre o mundo do trabalho na América Latina. Sendo assim, optou-se por destacar a situação 

de alguns países que tiveram as maiores taxas de desemprego, durante os anos 1990 e 2000, 

no auge da implementação das políticas neoliberais. 

A Argentina, por exemplo, durante quatro anos consecutivos (1995-2004), manteve 

taxas de desemprego iguais ou maiores que 13% ao ano, nas áreas urbanas, chegando a ter 

19,7% da sua população urbana desempregada no ano de 2002. Esse também foi o caso do 

Uruguai que, entre 1990 e 2006, registrou taxas de desemprego superiores a 10% ao ano, nas 

áreas urbanas, atingindo 17% em 2002. Na Colômbia, os dados apontam uma taxa de 

desemprego urbano elevadíssima, no período entre 1990 e 2000, que variou entre 10,5% e 

17,2% ao ano (CEPAL, 2006). Na primeira metade dos anos 2000, estimativas para treze 

áreas metropolitanas mostram que as taxas de desemprego, na Colômbia, continuaram 

superiores a 13% ao ano, atingindo 18,2% em 2001. Na Venezuela, os índices de desemprego 

calculado para todo o território nacional variaram entre 12,4% e 18% ao ano, no período de 

2000 a 2005 (CEPAL, 2012).  

De acordo com dados do relatório Panorama Social da América Latina, de 2012, 

publicado pela CEPAL (2013), apresentados na tabela 2, observa-se que, em 1980, mais de 

40% da população latino-americana vivia em situação de pobreza, sendo que 18,6% desta 

encontrava-se abaixo da linha de indigência. Além disso, naquele mesmo ano, 

aproximadamente 30% da população urbana vivia em situação de pobreza, sendo que 10,6% 

subsistia em condições de pobreza extrema. O quadro da pobreza e da pobreza extrema na 

região, no entanto, mostrava-se ainda mais grave no meio rural, onde aproximadamente 60% 

da população vivia em condições de pobreza, sendo que, praticamente, 33% desta vivia em 

situação de indigência. 

Ainda segundo os dados mostrados na Tabela 2, em 1990, a situação havia se 

agravado ainda mais, e quase a metade da população latino-americana vivia em situação de 

pobreza (48,5%), sendo que 23% dessa população era extremamente pobre. Do mesmo modo, 

o percentual da população urbana vivendo em situação de pobreza e indigência expandiu-se, 

passando para 41,4% e 15,3%, respectivamente. No meio rural, a situação seguiu a mesma 

tendência e cerca de 65% da população regional residente na zona rural vivia em condições de 

pobreza, sendo que, desta, 40% vivia em extrema pobreza (CEPAL, 2013). 
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Tabela 2 -  Porcentagem da população latino-americana vivendo em situação de pobreza e extrema pobreza no 

período de 1980 a 2011 (em %). 

 População abaixo da linha de pobreza  População abaixo da linha de extrema pobreza 

Ano Total da Região Zona Urbana Zona Rural Total da Região Zona Urbana Zona Rural 

1980 40,5 29,8 59,8 18,6 10,6 32,7 

1986 43,3 35,5 59,9 20,7 13,5 36,0 

1990 48,4 41,4 65,2 22,6 15,3 40,1 

1994 45,8 38,8 64,4 20,9 13,7 40,1 

1997 43,5 36,4 63,8 19,0 12,2 38,3 

1999 43,8 37,1 64,1 18,6 12,0 38,7 

2002 43,9 38,3 62,4 19,3 13,4 38,4 

2005 39,7 34,0 59,8 15,4 10,3 33,3 

Nota: Informações retiradas de Panorama Social da América Latina 2012 – Anexos Estatísticos- CEPAL (2013). 

Fonte: A autora, 2015. 

 

No decorrer da década de 1990 e na primeira metade dos anos 2000, verificou-se uma 

redução percentual da população latino-americana que vivia em situação de pobreza e 

extrema pobreza, em relação aos índices recordes de 1990, mas mantendo-se muito próximo 

dos índices que prevaleceram no ano de 1980 (CEPAL, 2013). 

Contudo, como Sader (2009, p. 65) ressalta, ao longo da década de 1990 até meados 

dos anos 2000, Bill Clinton (Presidente dos Estados Unidos da América - 1993 a 2001) e 

Tony Blair (Primeiro-ministro britânico - 1997 a 2007) passaram a adotar uma “versão 

supostamente mais light do neoliberalismo”, uma vez que as medidas neoliberais mais 

pesadas, tais como as privatizações, a liberalização e abertura dos mercados, já haviam sido 

iniciadas, ainda nos anos 1980, sob o comando de Ronald Reagan (Presidente dos Estados 

Unidos - 1981 a 1989) e Margaret Thatcher (Primeira-ministra britânica 1979 a 1990). 

Conseguiu-se, desse modo, expandir a hegemonia neoliberal nas economias centrais, com a 

adesão de governos social-democratas de vários países europeus. 

Em seguida foi a vez dos governos latino-americanos – como Carlos Salinas de 

Gortari (Presidente do México de 1988 a 1994) e Carlos Menem (Presidente da Argentina de 

1989 a 1999), ambos representantes de nacionalismo latino-americano que se juntaram aos 

governos de Víctor Paz Estenssoro e Gonzalo Sánchez de Lozada (Presidentes da Bolívia de 

1985-1989, 1993-1997 e 2002-2003), aos governos social-democratas como Fernando 

Henrique Cardoso (Presidente do Brasil – 1995-2003), Carlos Andrés Pérez (Presidente da 

Venezuela de 1974-1979 e 1989-1993) e Alberto Fujimori e de Alejandro Toledo (Peru 1990-

2000 e 2001-2006) – aderirem ao projeto neoliberal, sob a promessa de que tais políticas 

compatibilizariam estabilidade com a retomada do crescimento econômico na região 

(SADER, 2009).  

Afinal, em um contexto “democrático”, o agravamento sem precedentes da pobreza e 

da miséria passou a representar maiores riscos ao poder estabelecido, na medida em que 
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poderia produzir instabilidades políticas, comprometendo a governabilidade e a coesão social. 

Essa ideia de que a pobreza aumenta os riscos de conflitos, de violência e de instabilidades 

diversas que ameaçam a ordem estabelecida e a propriedade privada, aparece claramente nos 

documentos dos organismos internacionais e nos discursos dos governos dos países 

dominantes. De acordo com Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (2005), 

 

É mais provável que os países pobres tenham governos fracos, tornando mais fácil 

para os possíveis rebeldes se apossarem de terras e recursos vitais. A escassez de 

recursos pode provocar migrações e deslocamentos da população que resultam em 

conflitos entre grupos sociais, [...]. Sem alternativas produtivas, os jovens podem se 

voltar para a violência para obter ganho material, ou serem tomados por depressão, 

desespero e raiva (PNUD, 2005, p. 08).  

 

Ainda, no referido relatório produzido pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento, são apresentadas algumas declarações de líderes mundiais com o intuito de 

reiterar a existência de um amplo consenso acerca da relação entre redução da pobreza e a 

expansão da segurança global. Algumas dessas declarações ilustram com clareza o que 

afirmamos anteriormente. 

 

Gerhard Schröeder, Chanceler da Alemanha, 2001[...] A extrema pobreza, a 

desigualdade crescente não só entre países, mas também dentro dos próprios países, 

são o grande desafio do nosso tempo, porque são um terreno fértil para a 

instabilidade e o conflito. Portanto, reduzir a pobreza em todo o mundo é essencial 

para garantir a paz e a segurança [...] George W. Bush, Presidente dos Estados 

Unidos, 14 de março de 2002 [...] A pobreza impede que os governos controlem 

suas fronteiras, policiem seu território e apliquem suas leis. O desenvolvimento 

fornece os recursos para construir a esperança, a prosperidade e a segurança. O 

desenvolvimento bem sucedido também requer que os cidadãos sejam alfabetizados, 

tenham saúde e estejam preparados e capacitados para trabalhar. A assistência ao 

desenvolvimento pode ajudar as nações pobres a atender essas necessidades 

educacionais e de saúde [...] Jacques Chirac, Presidente da França, 26 de maio 

de 2004: A economia mundial como um todo fica paralisada quando a falta de 

desenvolvimento condena regiões inteiras à pobreza e a uma aparente falta de 

perspectivas. Esta é também uma necessidade política, porque a segurança e a 

estabilidade do mundo estão sob a ameaça das reações das populações privadas de 

seus direitos básicos (PNUD, 2005, p. 07). 

 

No âmbito da política internacional, essa ameaça levou as agências multilaterais, sob a 

direção hegemônica do grande capital, a proporem uma mudança nas matrizes de orientações 

macroeconômicas, no sentido de dar às bases ideológicas neoliberais um aspecto mais 

“democrático” e “humano”. Em outras palavras, conforme salienta Motta (2008), para 

viabilizar as políticas necessárias para a superação das sucessivas crises enfrentadas pelo 

capitalismo, sob a vigência do neoliberalismo, bem como os seus efeitos sobre a pobreza, 

sobretudo nos países dependentes, as agências multilaterais passaram a recomendar uma nova 
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reforma do Estado, no sentido de situá-lo entre o modelo do Estado planejador keynesiano e o 

Estado mínimo neoliberal (MOTTA, 2008).  

Assim, as mesmas instituições que até o início dos anos 1990, reproduziram, 

legitimaram e impuseram, aos países dependentes, as políticas de cunho neoliberal, 

recomendando a desresponsabilização do Estado com problemas sociais e com a 

regulamentação da atividade econômica, sob o argumento da ineficiência e ineficácia do 

aparelho estatal, ao final da mesma década, passaram a preconizar o retorno do Estado como 

agente de desenvolvimento econômico e social, ao lado do mercado e da sociedade civil.  

 

A ação pública é essencial para expandir os recursos dos pobres e reduzir as 

desigualdades, particularmente na distribuição de recursos humanos. O uso efetivo 

do poder de redistribuição do Estado e o envolvimento de múltiplos agentes 

(sociedade civil, mercados e Estado) e de partes interessadas na provisão de 

serviços são essenciais para esse fim. A expansão dos recursos dos pobres é 

central para que os benefícios do crescimento atinjam mais rapidamente os pobres 

(BANCO MUNDIAL, 2001, p. 100). 

Quando apropriadamente providos de capital humano, infraestrutura e direitos 

humanos básicos numa economia baseada em mercado, mulheres e homens podem 

conseguir emprego produtivo e decente através de iniciativa pessoal. Quanto a 

infraestrutura, a saúde e a educação são disponibilizados amplamente, os países 

pobres podem integrar a divisão do trabalho global de maneira que promovam o 

crescimento econômico, melhorem o padrão de vida e aumentem a sofisticação 

tecnológica. No entanto, quando indivíduos e economias inteiras carecem até de 

infraestrutura, serviços de saúde e educação básicos, as forças de mercado por si só 

não conseguem realizar muito. Famílias e economias inteiras permanecem 

prisioneiras da pobreza, e não usufruem dos benefícios da globalização (PNUD, 

2005, p. 13). 

 

Contudo, para que “o capital-imperialismo em sua forma cosmopolita”35, agindo no 

espaço global, consiga ampliar os seus mercados, precisa de referências culturais 

supranacionais. Isso, por sua vez, requer a internacionalização das políticas públicas36, dos 

processos de gestão, das regras e das normas funcionais aos sistemas de produção e de 

consumo em todo o território que atinge ou pretende atingir, de forma integrada ao conjunto 

de necessidades do modo de produção que ele próprio constitui. Essa é uma condição 

imprescindível para manter as velhas e viabilizar novas estratégias de exploração do trabalho, 

                                                 
35 Ver artigo de FONTES, V. O Brasil e o capital-imperialismo. Teoria e história. Rio de Janeiro: 

FIOCRUZ/UFRJ Editora. 2010. 

 
36 Essas políticas, segundo as autoras, baseiam-se, em geral, na pedagogia das competências, que se constitui em 

uma referência central na definição de políticas tanto de formação quanto de gestão, na esfera educacional e 

administrativa da força de trabalho. As autoras acrescentam que, a esse princípio educativo neoliberal, soma-se 

outro: o empreendedorismo, que consiste em uma “estratégia de convencimento do trabalhador de modo a 

fazê-lo perceber-se, ilusoriamente, ele próprio como um capitalista [...], o que é corroborado com a difusão das 

teses do fim das classes e do trabalho sob a forma histórica do emprego” (RUMMERT, ALGEBAILE e 

VENTURA, 2011, p. 12). 
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bem como para garantir o intenso e permanente controle social sobre as populações 

expropriadas (RUMMERT; ALGEBAILE; VENTURA, 2011). 

Foi assim que, ainda nos últimos anos do século XX, a questão da pobreza “roubou a 

cena”, tornando-se o objeto principal das políticas sociais propostas pelas agências 

multilaterais e implementadas pelos governos nacionais, sobretudo nos países dependentes.  

Em 2000, a ONU realizou uma reunião conhecida como Cúpula do Milênio, da qual 

participaram as principais agências multilaterais, o BM e o FMI, além de chefes de Estado e 

de Governo de 189 países. Naquela ocasião foram discutidas e elaboradas as Metas de 

Desenvolvimento do Milênio (MDMs) que, ainda, constituem o eixo central dos debates, dos 

investimentos e das políticas engendradas pelos Organismos Internacionais que, de um modo 

geral, são dirigidas às áreas sociais prioritárias, partindo do pressuposto de que a pobreza e a 

miséria se manifestam de diferentes modos e assumem diferentes faces e dimensões 

(CORRÊA; ALVES, 2005). 

As agências multilaterais, o BM, o BID e, inclusive, o FMI inspirados em Amartya 

Sen, partem do entendimento de que a pobreza não se refere apenas à limitação de renda e de 

consumo, mas que implica também em “privação” de acessos aos “ativos sociais” tais como: 

educação, saúde, participação social e política, segurança, entre outros (SEN, 2010) e, com 

base nisso, elencaram as questões sociais por eles consideradas prioritárias: 1) Erradicar a 

extrema pobreza e a fome; 2) Atingir o ensino primário universal; 3) Promover a igualdade 

entre os sexos e a autonomia das mulheres; 4) Reduzir a mortalidade infantil; 5) Melhorar a 

saúde materna; 6) Combater o HIV/AIDS, a malária e outras doenças; 7) Garantir a 

sustentabilidade do meio ambiente; 8) Estabelecer uma parceria mundial para o 

desenvolvimento (PNUD, 2011). 

Independentemente da preocupação com a miséria humana e social, parece bastante 

evidente que os objetivos dos governos e das agências multilaterais são, primordialmente, 

garantir a reprodução da força de trabalho, a expansão da economia de mercado e a 

manutenção da ordem estabelecida. Afinal, se por um lado é verdade que em uma democracia 

liberal a pobreza extrema e a miséria, a partir de um certo limite, podem ameaçar a 

estabilidade política, a coesão e a paz social, comprometendo a ordem estabelecida e o 

equilíbrio de forças em disputa, por outro lado, também é fato que o novo ciclo de expansão 

do capital em sua fase imperialista depende não apenas do crescimento do consumo dos 

pobres, mas também de políticas públicas capazes de reinseri-los no mercado de trabalho e no 

mercado consumidor. 
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Para Motta (2012, p. 20), as políticas de desenvolvimento do milênio representaram 

“um novo marco de ajustes na dinâmica de hegemonia do projeto neoliberal para o novo 

milênio, no âmbito superestrutural”, na medida em que introduziram novos mecanismos 

hegemônicos de direção intelectual e moral com o intuito de “educar para o conformismo” e 

de produzir a “naturalização” do quadro social lastimável existente no atual estágio do 

capitalismo mundial, caracterizado pelo agravamento, sem precedentes, da pobreza, da 

desigualdade social, do desemprego e da precarização do trabalho. Destacam-se, como 

instrumentos de implementação desses ajustes, o Estado (stricto), a sociedade civil e a 

educação. 

Enquanto o papel do Estado continuou minimizado, sendo dele exigido apenas um 

melhor desempenho institucional na condução das políticas sociais, com o intuito de garantir 

a coesão social e a estabilidade política necessária para atrair capitais e investimentos 

externos, “a função ideológica atribuída à educação e à sociedade civil foi ampliada” (MOTA, 

2012, p. 22). À sociedade civil não cabe somente atender as demandas sociais fazendo 

caridade, mas também lhe cabe difundir os valores da solidariedade e cooperação, 

capacitando as camadas mais pobres da população para o enfrentamento da realidade posta. A 

educação não deve mais produzir apenas capital humano, mas também capital social. Na 

educação escolar, a ideologia do capital social passa a ter a função de legitimar o modelo 

educacional baseado na concepção de capital humano, já desgastado e desacreditado, diante 

de grande parcela da classe trabalhadora descartada da vida social capitalista (MOTTA, 

2012).  

Nesse sentido, constata-se que a “Cúpula do Milênio” teve como objetivo materializar 

e difundir ideias que já estavam sendo postas em prática anteriormente, em resposta à série de 

crises econômicas que vinham ocorrendo nos anos finais da década de 1990, principalmente 

nos países dependentes, em decorrência das estratégias econômicas orientadas pelo FMI. 

Foi nesse contexto que a maioria dos países latino-americanos e caribenhos37 ratificou 

seu compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e implementou 

programas de transferências de renda às famílias pobres e extremamente pobres, em alguns 

casos, condicionando à obrigatoriedade de frequência escolar das crianças e adolescentes, 

cumprindo assim, as exigências e acordos firmados com o BM, com o FMI e com a ONU e de 

                                                 
37 Entre os anos de 1990 e de 2010, a Argentina, a Bolívia, o Brasil, o Chile, a Colômbia, a Costa Rica, o 

Equador, El Salvador, a Guatemala, Honduras, a Jamaica, o México, a Nicarágua, o Panamá, o Paraguai, o 

Peru, a República Dominicana, Trinidad Tobago, o Uruguai (CECCHINI; MADARIAGA, 2011) e a 

Venezuela (ALMEIDA FILHO et al. 2007; COUTINHO e SANT’ANNA, 2008) implementaram políticas de 

transferência condicionada dirigidas às suas populações extremamente pobres e, em alguns casos, também as 

populações pobres. 
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suas agências de cooperação internacional, tendo em vista que esta se tornou a política oficial 

dessas agências internacionais, a partir dos anos 1990 (ALMEIDA FILHO et al., 2007). 

Contudo, cabe salientar que a questão dos programas de transferência de renda 

condicionada não será tratada neste capítulo. Os programas implementados nos países latino-

americanos e caribenhos serão apresentados e discutidos no próximo capítulo desta tese, que 

será dedicado exclusivamente à exposição e análise dessa modalidade de política social, com 

ênfase no Programa Bolsa Família, que é objeto desta pesquisa.  

Parece fundamental registrar que, apesar do neoliberalismo ter se disseminado como 

modelo hegemônico em toda a América Latina, que foi uma espécie de “laboratório das 

experiências neoliberais”, destaca-se que, passados os primeiros e imediatos encantos da 

estabilização de preços, os governos neoliberais não conseguiram se manter no poder. A partir 

dos anos 2000, foram eleitos e reeleitos vários governos38 que, em alguma medida, 

representavam algum tipo de afastamento do modelo neoliberal e que buscaram com muitas 

dificuldades construir um modelo contra-hegemônico, avançando sobretudo no campo das 

políticas sociais, onde deram continuidade, inclusive, às políticas de transferências de renda 

implementadas pelos governos que os antecederam (SADER, 2009, p. 62).  

Assim, as políticas de transferência de renda implementadas em 20 países latino-

americanos e caribenhos, a partir de 1990, foram mantidas em alguns casos, reformuladas e 

expandidas, em outros. Conforme já apontado neste texto, segundo a CEPAL (2013), no 

decorrer dos anos 1990 e 2000 houve uma redução das proporções da população latino-

americana que vivia em situação de pobreza e extrema pobreza, em relação aos elevados 

índices registrados no ano de 1990.  

Por fim, cabe destacar que diversos estudos foram realizados com o intuito de avaliar 

em que medida as políticas de transferência condicionada contribuíram para a redução da 

pobreza e das desigualdades socioeconômicas que alimentam o contínuo processo de 

empobrecimento das classes populares e trabalhadoras na América Latina. Contudo, optou-se 

por apresentar algumas de suas conclusões no capítulo 2, logo após a discussão dos 

programas de transferência condicionada implementados nos países latino-americanos e 

caribenhos, com ênfase na experiência brasileira. 

 

                                                 
38 Na América Latina, Carlos Andrés Pérez e Rafael Caldera foram substituídos por Hugo Chávez na Venezuela, 

em 1998; FHC por Lula no Brasil, em 2003; os governos colorados e brancos, por Tabaré Vázquez no Uruguai, 

2005, Sánchez de Lozada por Evo Morales na Bolívia, em 2006; Lucio Gutiérrez por Rafael Correa no 

Equador, em2007; e, Nicanor Duarte e o Partido Colorado por Fernando Lugo no Paraguai, em 2008 (SADER, 

2009, p. 67).  
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2 OS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA CONDICIONADA NA AMÉRICA 

LATINA E NO CARIBE E A EXPERIÊNCIA BRASILEIRA COM O PROGRAMA 

BOLSA FAMÍLIA 

 

 

Neste capítulo, buscou-se descrever e analisar as características, os sentidos, o alcance 

social e os limites do Programa Bolsa Família (PBF), que é o objeto de estudo desta tese. 

Com o propósito de atingir este objetivo, o mesmo foi organizado em três subseções. Na 

primeira subseção (2.1), sem qualquer pretensão analítica mais detalhada, procurou-se 

apresentar uma breve descrição das principais características dos Programas de Transferência 

Condicionada, implementados nos países da América Latina e do Caribe, organizadas em um 

quadro comparativo, com o intuito de identificar as similitudes e as diferenças existentes entre 

os mesmos e de compreender a real magnitude e dimensão assumida pelo PBF, a partir dos 

parâmetros regionais. 

Considerando o recorte deste trabalho que pretende estudar, especificamente, o PBF e 

também o grande número de programas sociais implementados no Brasil, a partir dos anos 

1990, na segunda subseção (2.2), dedicada à análise da experiência brasileira, optou-se pela 

análise apenas dos Programas de Transferência de Renda Condicionada à Educação, à Saúde 

e/ou à Assistência Social, dirigidos às famílias pobres e extremamente pobres, implementados 

no Brasil, a partir dos anos 1990. Desse modo, apesar do PBF ter incorporado e, até mesmo, 

ter substituído vários programas existentes na sua criação39, as especificações tanto do tipo de 

transferência quanto do tipo de condicionalidade permitiram a seleção de somente aqueles 

que, efetivamente, pertenciam à categoria “transferência direta de renda condicionada à 

educação, à saúde e à assistência social” como é o caso do PBF. 

Com isso, na segunda subseção (2.2), inicialmente foram abordados o Programa de 

Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) (subitem 2.2.1) e o Programa Nacional de Renda 

Mínima Vinculado à Educação, comumente conhecido como Bolsa-Escola (subitem 2.2.2), 

para contextualizar o momento histórico no qual foram criados tais programas, bem como, 

para discutir os seus objetivos, as suas finalidades, os seus públicos-alvo, as suas 

condicionalidades, os recursos alocados e a suas coberturas populacionais, desde que foram 

criados, até ser incorporado ao PBF, no caso do PETI e até ser totalmente substituído pelo 

PBF, no caso do Bolsa-Escola. 

                                                 
39 A saber, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI); o Programa Bolsa-Escola; o Programa Bolsa 

Alimentação; o Bolsa Gás e o Programa Cartão Alimentação (BRASIL, 2004a). 
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A seguir, no subitem (2.2.3), foi descrito e analisado o Programa Bolsa Família 

propriamente dito, criado em 2003, e em execução até o presente, com o intuito de possibilitar 

a compreensão dos seus objetivos e finalidades, suas condições de implementação e 

incorporação de outros programas pré-existentes, bem como aspectos de sua execução, 

gestão, controle e avaliação e de identificar os seus limites. 

Por fim, em uma última subseção (2.3), são discutidos estudos sobre os efeitos dos 

programas de transferência condicionada sobre a pobreza e a desigualdade na América Latina 

e Caribe e no subitem (2.3.1) são apresentados alguns estudos e indicativos que analisam 

especificamente o PBF. Este último caso refere-se, especialmente, a estudos já realizados com 

vistas à avaliação de sua eficácia e seus impactos socioeconômicos sobre a pobreza e sobre a 

desigualdade, já que as referências utilizadas nesses estudos dão indícios relevantes sobre os 

próprios critérios que presidem sua realização. 

 

 

2.1 Os Programas de Transferência de Renda Condicionada: uma síntese da 

experiência latino-americana e caribenha a partir dos anos 1990 

 

 

Antes de iniciar a discussão sobre os programas de transferência de renda 

condicionados implementados em grande parte dos países da América Latina e Caribe, 

pretende-se apresentar uma breve descrição e análise do momento histórico-político e das 

forças em disputa na região, no contexto da implementação dessas políticas de enfrentamento 

da pobreza. 

Ao longo da década de 1990 até meados dos anos 2000, Bill Clinton (Presidente dos 

Estados Unidos da América - 1993 a 2001) e Tony Blair (Primeiro-ministro britânico - 1997 a 

2007), que adotaram uma “versão supostamente mais light do neoliberalismo” (SADER, 

2009, p. 65) uma vez que as medidas neoliberais mais pesadas tais como as privatizações, a 

liberalização e abertura dos mercados já haviam sido iniciadas, ainda nos anos 1980, sob o 

comando de Ronald Reagan (Presidente dos Estados Unidos - 1981 a 1989) e Margaret 

Thatcher (Primeira-ministra britânica 1979 a 1990), conseguiram expandir a hegemonia 

neoliberal nas economias centrais, obtendo a adesão de governos social-democratas de vários 

países europeus. Em seguida, foi a vez dos governos latino-americanos - como Carlos Salinas 

de Gortari (México) e Carlos Menem (Argentina), ambos representantes de nacionalismo 

latino-americano que se juntaram aos governos de Víctor Paz Estenssoro e Gonzalo Sánchez 
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de Lozada (Bolívia), e governos socialdemocratas como Fernando Henrique Cardoso (Brasil), 

Carlos Andrés Pérez (Venezuela) e Alberto Fujimori e de Alejandro Toledo (Peru) -, aderirem 

ao projeto neoliberal, sob a promessa de que tais políticas compatibilizariam estabilidade com 

a retomada do crescimento econômico na região (SADER, 2009). 

Contudo, apesar do neoliberalismo ter se disseminado como modelo hegemônico em 

toda a América Latina, que foi uma espécie de “laboratório das experiências neoliberais” 

(SADER, 2009, p. 62), destaca-se que passados os primeiros e imediatos encantos da 

estabilização de preços, os governos neoliberais não conseguiram se manter no poder. A partir 

dos anos 2000, foram eleitos e reeleitos vários governos que, em alguma medida, 

representavam uma ruptura com o modelo neoliberal e que, na contramão das tendências 

mundiais, buscaram, com muitas dificuldades, construir um modelo anti-hegemônico, 

avançando pelas linhas de menor resistência neoliberal - a integração regional e as políticas 

sociais -, dando continuidade, inclusive, às políticas de transferências de renda implementadas 

pelos governos que os antecederam (SADER, 2009). 

Assim, as políticas de transferência direta de renda, implementadas em 19 países 

latino-americanos e caribenhos a partir dos anos 1990, foram mantidas em alguns casos, 

reformuladas e expandidas em outros. Tendo em vista a grande quantidade de informações e 

detalhes que caracterizam cada um desses programas, optou-se por apresentar uma descrição 

sintetizada desses programas com o intuito de facilitar a observação e a comparação das 

informações e características principais dos mesmos (Quadro 1).  

Acrescenta-se que o QUADRO 3 foi elaborado a partir do trabalho de Cecchini e 

Madariaga (2011) sobre os Programas de Transferência Condicionada, implementados na 

América Latina e Caribe a partir dos anos 1990. Considerando que os programas 

implementados na Venezuela40não eram e não são condicionados a uma contrapartida dos 

                                                 
40 De acordo com Mattei (2012), em 2000, a Venezuela iniciou uma política, denominada de Bolsa Bolivariana, 

que consistia em uma transferência de renda indireta não condicionada, sob a forma de um subsídio de 40% 

dos preços dos alimentos que faziam parte da cesta básica. Estes alimentos eram vendidos em estabelecimentos 

especiais credenciados pelo governo do país, com o objetivo de se elevar a qualidade nutricional da 

alimentação das populações mais pobres, beneficiando, aproximadamente, 8 milhões de pessoas. Rocha (2009) 

destaca que, para substituir essa política, depois de denúncias de irregularidades, o presidente Hugo Chávez 

lançou, em 2002, o ‘Programa Misiones,’ cujas políticas sociais passaram a ser financiadas pelo Estado, com 

recursos advindos diretamente da renda petroleira, com o objetivo de atender a grande maioria da população 

pobre, em um curto período de tempo, mas com a com a participação da população na execução/gestão de 

tarefas. Segundo Villa (2005) e Rizzotto e Nogueira (2007), dentre essas políticas, três eram de curto e médio 

prazo: o programa de saúde ‘Bairro Adentro’, dentro do qual médicos, em sua maioria cubanos, prestam 

atendimento de saúde nas comunidades e regiões mais pobres do país; o programa ‘Mercal,’ que são feiras ou 

mercados populares, nas quais mais de vinte produtos da cesta básica podem ser compradas a preços 

subsidiados pelo governo; e o programa de distribuição gratuita de alimentação pronta a setores populares que 

vivem em condições de extrema pobreza. O plano que possui efeitos de longo prazo concentra-se na área de 

educação e abrange três frentes: ‘Missão Robinson I’ que visava alfabetizar mais de 1,5 milhões de pessoas em 



102 

beneficiários, as referidas autoras não incluíram em suas análises os programas venezuelanos. 

Do mesmo modo, como objeto desta pesquisa, é um programa de transferência de renda 

condicionado, optou-se por não incluir nas discussões a análise da experiência venezuelana.  

Embora exista uma estrutura comum para a PTC, são observadas grandes variações 

nesses programas em relação à sua população alvo, aos tipos de benefícios, aos serviços 

públicos oferecidos aos beneficiários, à pessoa com vínculo institucional encarregada de 

receber e fazer cumprir as condicionalidades do programa além da periodicidade das 

transferências. Desse modo, a seguir serão destacadas algumas das principais características 

desses programas de transferência condicionada (PTC) instituídos pelos países latino-

americanos e caribenhos e mostrados no QUADRO 3, de modo que todos os comentários e 

análises a seguir nessa subseção serão referentes às informações apresentadas no referido 

quadro. 

Com relação à população-alvo, percebe-se que os programas variam de um país para 

outro, embora na maioria dos casos sejam dirigidos às famílias que vivem em situação de 

pobreza e extrema pobreza. Entre os programas direcionados às famílias indigentes estão 

“Familias em Acción” da Colômbia, o Programa de “Asignación Familiar (PRAF)” de 

Honduras e “Tekoporâ” do Paraguai. Outros contemplam, além das famílias extremamente 

pobres, também aquelas que vivem em situação de pobreza como é o caso do Programa 

“Bolsa Família”, no Brasil e o “Bono de Desarrollo Humano” no Equador.  

Observa-se que, de um modo geral, esses programas de transferência condicionada 

compreendem a entrega de recursos monetários às famílias em situação de pobreza e extrema 

pobreza, que tenham em sua composição filhos menores, desde que cumpram algumas 

exigências, normalmente, associadas à utilização de serviços públicos de saúde, educação e 

assistência social. 

                                                                                                                                                         
dois anos (2003 e 2004) e a ‘Missão Robinson II’ (formação até o 6º grau); a ‘Missão Ribas’, cujo objetivo era 

incentivar o reingresso no subsistema de segundo grau de pessoas que ainda não haviam concluído seus 

estudos; e, por fim, a ‘Missão Sucre’, que tinha como meta incluir quinhentos mil estudantes no subsistema de 

educação superior público e privado e Rocha (2009) acrescenta que, além dessas missões, destacam-se outras 

que fazem parte do programa Misiones Bolivarianas: ‘Missão Vuelvan Caras’ (integração à vida sócio 

produtiva), ‘Missão José Gregorio Hernández’ (da área da saúde, um dos objetivos é o censo demográfico da 

população com deficiência), ‘Missão Milagre’ (em parceria com Cuba, realizou cirurgias em pessoas com 

deficiência visual com vistas à correção visual, principalmente de cataratas), ‘Missão 13 de Abril’ 

(fortalecimento do poder popular através de comunas socialistas), ‘Missão Mercado’ (alimentação subsidiada 

pelo governo e mercados populares), ‘Missão Negra Hipólita’ (assistência social à população de rua), ‘Missão 

Hábitat’ (habitação), ‘Missão Guaicaipuro’ (indígena), ‘Missão Miranda’ (defesa da soberania nacional numa 

aliança cívico-militar), ‘Missão Identidade’ (documentação para venezuelanos e estrangeiros), ‘Missão Árvore’ 

(produção e conservação na área rural), ‘Missão Cultura’ (desenvolvimento sócio comunitário e cultural), 

‘Missão Ciência’ (desenvolvimento científico e tecnológico endógeno), ‘Missão Pilar’ (diversificação da 

economia), ‘Missão Zamora’ (contra o latifúndio).  
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Quadro 3 - Programas de transferência direta de renda condicionada (PTRC) implementados na América Latina e Caribe, a partir de 1990 

(Continua) 

ARGENTINA 

Programa Público Alvo Critério de Elegibilidade Tipo Periodicidade 

do pagamento 

Máximo por 

família 

Titular Condicionalidades 

Asignación 

Universal por 

Hijo para 

Protección Social 

(2009) 

  Chefes (as) de 

famílias 

desempregados ou 

ocupados na 

economia informal 

  Filhos menores de 18 

anos; 

  Empregados domésticos 

com renda inferior ao 

salário mínimo; 

  Monotributistas sociais 

 Renda 

universal  

 Mensal    Cinco 

usuários 

  Pai 

  Mãe  

  Tutor 

  Parente (3º 

grau) 

  Frequência escolar: crianças entre 5 e 

18 anos; 

  Saúde: menores de 18 anos vacinação 

completa 

Familias por la 

Inclusión Social 

(2005- 2009) 

  Família sem risco 

social  

  Filhos menores de 19 

anos;  

  Pessoas com deficiência;  

  Gestantes  

 Ingresso não 

remunerativo 

 Mensal   Seis usuários   Mãe   s.d 

Programa 

Ciudadanía 

Porteña (2005) 

  Famílias pobres   Famílias pobres 

residentes em Buenos Aires, 

com prioridade para as mais 

vulneráveis.  

  Jovens entre 18 e 29 anos 

integrantes das famílias 

beneficiarias, estudantes em 

qualquer nível do sistema 

educacional formal e 

residentes, a pelo menos 

dois anos, em Buenos Aires. 

 Subsídio 

 

 

 

 

s.d s.d   Mãe 

 

 

 

 

  Beneficiário 

direto 

  Educação: frequência escolar para 

crianças de 3 a 18 anos. 

  Saúde: pré-natal; parto e pós-natal; 

saúde, nutrição vacinação infantil; 

  Assistência social: documentação de 

identidade civil 

Jefes y Jefas de 

Hogar 

Desocupados 

(2002-2005) 

  Famílias com 

chefe 

desempregados 

 Crianças e adolescentes 

menores de 18 anos;  

 Pessoas com deficiência; 

 Gestantes; 

  Subsídio   Mensal   Uma 

transferência 

  Chefe da 

família 

  Educação: frequência regular para os 

menores de 18 anos; 

 Saúde: controle sanitário e vacinação; 

Assistência social: os adultos devem 

participar de atividade de capacitação 

(4 a 6 horas diárias) 

BOLÍVIA 

Programa Público Alvo Critério de Elegibilidade Tipo Periodicidade 

do pagamento 

Máximo por 

família 

Titular Condicionalidades 

Bono Juancito 

Pinto (2006) 

 

 

  Famílias com 

filhos menores de 

18 anos ou filhos 

portadores de 

necessidades 

especiais 

  Crianças e adolescentes 

com a 18 anos, cursando até a 

8ª séria primária na educação 

regular, Educação alternativa; 

  Alunos da educação 

especial em qualquer idade 

  Benefício   Anual   Não tem   Pai 

  Mãe 

  Tutor 

  Educação: frequência mínima de 80% 
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Quadro 3 -  Programas de transferência direta de renda condicionada (PTRC) implementados na América Latina e Caribe, a partir de 1990 

(Continuação) 

BOLÍVIA 

Programa Público Alvo Critério de Elegibilidade Tipo Periodicidade 

do pagamento 

Máximo por 

família 

Titular Condicionalidades 

Bono Madre, 

Niño-Niña 

“Juana 

Azurduy de 

Padilla” (2009 

 

  Gestantes e nutrizes 

sem seguro de saúde 

  Crianças menores de dois 

anos de idade; 

  Nutrizes por um ano 

 Benefício 

parto e pós-

natal 

  Único   Uma 

transferência  

  Mãe   Saúde: pré-natal, parto e pós-parto; 

saúde, nutrição e vacinação e educação em 

saúde para as mães e responsáveis.  

 

 
  Gestante;    Benefício 

pré-natal 

  Mensal   Quatro  

meses 

  Mãe 

  Controle de saúde  Benefício   Bimestral   Doze 

benefícios em 

24 meses 

  Mãe 

BRASIL 

Programa Público Alvo Critério de Elegibilidade Tipo Periodicidade 

do pagamento 

Máximo por 

família 

Titular Condicionalidades 

Bolsa Família 

(2003) 

 Famílias pobres ou 

extremamente pobres 

  Famílias indigentes;   Benefício 

fixo  

  Mensal   Uma 

transferência 

  Mãe  Educação: frequência escolar mínima de 

85% para crianças ou adolescentes de 6-15 

anos e 75% para adolescentes de 16 e 17 

anos de idade;  

  Saúde: acompanhamento de gestantes, 

crianças menores de 7 anos de idade e 

lactantes entre 14 e 44 anos. 

  Crianças e adolescentes 

menores de 15 anos de idade; 

 Benefício 

variável  

  Mensal   Três 

usuários 

  Mãe 

  Adolescentes entre 16 e 17 

anos; 

 Benefício 

variável  

  Mensal    Dois 

usuários 

  Mãe 

Bolsa Escola 

(2001-2003) 

  Famílias em 

situação de extrema 

pobreza 

  Crianças e adolescentes 

entre 6 e 15 anos de idade;  

  Benefício 

variável  

  Mensal    Três 

usuários 

  Mãe   Educação: frequência escolar mínima de 

85% no ensino regular 

Bolsa 

Alimentação 

(2001-2003) 

  Famílias em 

situação de extrema 

pobreza 

  Crianças menores de 6 anos 

de idade; 

  Gestantes; 

  Benefício 

Variável 

  Mensal   Uma 

transferência 

  Mãe   S.d 

Programa de 

Erradicação do 

Trabalho 

Infantil- PETI 

(1996) 

 Famílias pobres em 

situação de trabalho 

infantil 

 Crianças e adolescentes 

menores de 16 anos em 

situação de trabalho infantil, 

exceto na condição de 

Aprendiz (a partir dos 14 

anos). 

 Benefício  Mensal  Uma 

transferência 

 Mãe   Educação: frequência escolar mínima de 

85% para crianças ou adolescentes de 6-15 

anos e 75% para adolescentes de 16 e 17 

anos de idade;  

  Saúde: acompanhamento de gestantes, 

crianças menores de 7 anos de idade e 

lactantes entre 14 e 44 anos. 

 Assistência social: 85% de frequência 

mínima em atividades socioeducativas 
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Quadro 3 -  Programas de transferência direta de renda condicionada (PTRC) implementados na América Latina e Caribe, a partir de 1990 

 (Continuação) 

  CHILE 

Programa Público Alvo Critério de Elegibilidade Tipo Periodicidade 

do pagamento 

Máximo por 

família 

Titular Condicionalidades 

Chile 

Solidário 

(2002) 

 

  Famílias e pessoas em 

situação de 

vulnerabilidade 

 

 

 

  Famílias cadastradas 

 

  Benefício de 

proteção 

  Benefício 

egresso 

  Subsídio água 

potável 

  Benefício 

básico 

  Mensal   Uma 

transferência 

  Mãe   Depende do acordo em contrato sobre 53 

itens em educação, saúde, moradia, renda, 

trabalho, dinâmica familiar e 

documentação; 

 Subsídio 

cédula de 

identidade 

  Mensal   Não tem  Beneficiário 

 Adultos maiores de 65 

anos; 

  Pensão básica 

solidária 

  Mensal    Não tem   Beneficiário 

direto 

  Crianças e adolescentes 

menores de 18 anos de 

idade; 

  Gestantes;  

  Deficientes ou inválido 

 Subsídio 

familiar 

  Mensal   Não tem   Mãe   Educação: matrícula e frequência mínima 

de 85% para crianças de 6 a 18 anos; 

  Saúde: acompanhamento de crianças 

menores de 6 anos; 

 Crianças e adolescentes 

entre 6 e 18 anos de idade 

 

 Benefício 

matrícula; 

 Benefício 

frequência 

 Anual   Não tem   Mãe 

 Mulheres maiores de 18 

anos; 

 Incentivo p/ 

inserção laboral 

 Anual   Não tem  Beneficiário 

direto 

 s.d 

COLÔMBIA 

Programa Público Alvo Critério de Elegibilidade Tipo Periodicidade 

do pagamento 

Máximo por 

família 

Titular Condicionalidades 

Famílias em 

Acción (2001) 

  Famílias 

extremamente 

pobreza em 

condição de 

deslocamento; 

  Indígenas 

 

  Filhos menores de 11 anos;   Benefício 

nutrição 

  Bimestral   Uma 

transferência 

  Mãe    Educação: frequência escolar mínima 

de 80%; 

  Saúde: frequência de 100% às 

atividades de controle e 

acompanhamento da saúde familiar; 

  Assistência social: participação das 

mães e demais familiares ás atividades 

socioeducativas 

  Filhos entre 11 e 18 anos    Benefício 

educação 

  Bimestral   Não tem   Mãe 
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Quadro 3 -  Programas de transferência direta de renda condicionada (PTRC) implementados na América Latina e Caribe, a partir de 1990 

 (Continuação) 

COLÔMBIA 

Programa Público Alvo Critério de Elegibilidade Tipo Periodicidade 

do pagamento 

Máximo por 

família 

Titular Condicionalidades 

Subsídios 

condicionados à 

Assistência 

Escolar (2005) 

  Famílias pobres 

(não indigentes) 

  Crianças e adolescentes 

menores de 19 anos de idade 

cursando entre 6º e 11º 

grau/série; 

  Subsídio 

educativo 

  Bimestral   Não tem   Mãe   Educação: ter máximo de 8 faltas 

justificadas por bimestre em 

estabelecimento escolar ; 

Adolescentes entre 14 a 19 

anos cursando entre 9º e 11º 

grau/série e que usam 

transporte escolar; 

 Subsídio 

transporte 

 Bimestral  Não tem  Mãe 

COSTA RICA 

Programa Público Alvo Critério de Elegibilidade Tipo Periodicidade 

do pagamento 

Máximo por 

família 

Titular Condicionalidades 

Avancemos 

(2006) 

  Famílias pobres 

com filhos  

  Jovens entre 12 e 25 anos-

secundário público; 

  Benefício   Mensal   140 dólares   Chefe da 

família 

 Educação: não abandonar a escola; 

 Saúde: avaliação anual da saúde dos 

estudantes; 

EQUADOR 

Programa Público Alvo Critério de Elegibilidade Tipo Periodicidade 

do pagamento 

Máximo por 

família 

Titular Condicionalidades 

Bono de 

Desarrollo 

Humano (2003) 

 Famílias pobres  Crianças e adolescentes 

menores de 16 anos de idade; 

 Benefício  Mensal  Uma 

transferência 

 Mãe  Educação: crianças e adolescentes 

entre 5 e 17 anos - frequência escolar 

mínima de 75% 

 Saúde: menores de 1 ano - controle a 

cada dois meses; crianças entre 1 e 5 

anos - controle a cada seis meses.  

  Pessoas deficientes   Pensão   Mensal    Não tem  Beneficiário 

direto 

EL SALVADOR 

Programa Público Alvo Critério de Elegibilidade Tipo Periodicidade 

do pagamento 

Máximo por família Titular Condicionalidades 

Comunidades 

Sólidaria 

Rurales (2005) 

 Famílias 

extremamente 

pobres 

  Filhos menores de 5 anos; 

  Gestantes 

  Benefício 

saúde 

  Bimestral   Uma transferência   Mãe   Participar de atividades de 

controle do desenvolvimento 

infantil, vacinação e pré-natal; 

  Filhos com idade entre 6 e 15 

anos de idade 

  Benefício 

educação 

  Bimestral   Uma transferência   Mãe  Frequência escolar regular; 

  Vacinação; 

  Adultos maiores de 70 anos;   Pensão   Mensal   Não tem 

 

  Beneficiário 

direto 

  S.d 
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Quadro 3 -  Programas de transferência direta de renda condicionada (PTRC) implementados na América Latina e Caribe, a partir de 1990 

 (Continuação) 

COLÔMBIA 

Programa Público Alvo Critério de Elegibilidade Tipo Periodicidade 

do pagamento 

Máximo por família Titular Condicionalidades 

Subsídios 

condicionados à 

Assistência 

Escolar (2005) 

  Famílias pobres 

(não indigentes) 

  Crianças e adolescentes 

menores de 19 anos de idade 

cursando entre 6º e 11º 

grau/série; 

  Subsídio 

educativo 

  Bimestral   Não tem   Mãe   Educação: ter máximo de 8 

faltas justificadas por bimestre 

em estabelecimento escolar ; 

Adolescentes entre 14 a 19 anos 

cursando entre 9º e 11º 

grau/série e que usam transporte 

escolar; 

 Subsídio 

transporte 

 Bimestral  Não tem  Mãe 

COSTA RICA 

Programa Público Alvo Critério de Elegibilidade Tipo Periodicidade 

do pagamento 

Máximo por família Titular Condicionalidades 

Avancemos 

(2006) 

  Famílias pobres 

com filhos  

  Jovens entre 12 e 25 anos-

secundário público; 

  Benefício   Mensal   140 dólares   Chefe da 

família 

 Educação: não abandonar a 

escola; 

 Saúde: avaliação anual da 

saúde dos estudantes; 

EQUADOR 

Programa Público Alvo Critério de Elegibilidade Tipo Periodicidade 

do pagamento 

Máximo por família Titular Condicionalidades 

Bono de 

Desarrollo 

Humano (2003) 

 Famílias pobres  Crianças e adolescentes 

menores de 16 anos de idade; 

 Benefício  Mensal  Uma transferência  Mãe  Educação: crianças e 

adolescentes entre 5 e 17 anos 

- frequência escolar mínima de 

75% 

 Saúde: menores de 1 ano - 

controle a cada dois meses; 

crianças entre 1 e 5 anos - 

controle a cada seis meses.  

  Pessoas deficientes   Pensão   Mensal    Não tem  Beneficiário 

direto 

EL SALVADOR 

Programa Público Alvo Critério de Elegibilidade Tipo Periodicidade 

do pagamento 

Máximo por família Titular Condicionalidades 

Comunidades 

Solidária 

Rurales (2005) 

 Famílias 

extremamente 

pobres 

  Filhos menores de 5 anos; 

  Gestantes 

  Benefício 

saúde 

  Bimestral   Uma transferência   Mãe  Participar de atividades de 

controle do desenvolvimento 

infantil, vacinação e pré-natal; 

  Filhos com idade entre 6 e 15 

anos de idade 

  Benefício 

educação 

  Bimestral   Uma transferência   Mãe  Frequência escolar regular; 

 Vacinação; 

  Adultos maiores de 70 anos;   Pensão   Mensal   Não tem   Beneficiário 

direto 

  S.d 
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Quadro 3 -  Programas de transferência direta de renda condicionada (PTRC) implementados na América Latina e Caribe, a partir de 1990 

 (Continuação) 

GUATEMALA 

Programa Público Alvo Critério de Elegibilidade Tipo Periodicidade 

do pagamento 

Máximo por família Titular Condicionalidades 

Mi Família 

Progresa (2008) 

  Famílias 

extremamente 

pobres 

 Gestantes; 

 Filhos menores de 6 anos de 

idade; 

  Benefício 

saúde/nutrição 

  Bimestral   Uma transferência   Chefe da 

família 

  Educação: frequência 

escolar mínima de 80%; 

  Participação de atividades de 

acompanhamento médico e 

atividades educativas; 
  Filhos com idade entre 6 e 15 

anos; 

  Benefício 

educação 

  Bimestral   Uma transferência   Chefe da 

família 

HONDURAS 

Programa Público Alvo Critério de Elegibilidade Tipo Periodicidade 

do pagamento 

Máximo por família Titular Condicionalidades 

Bono 10.000 

Educación, 

Salud y 

Nutrición 

(2010) 

  Familias 

extremamente 

pobres 

  Filhos menores de 5 anos de 

idade; 

  Gestantes; 

  Nutrizes; 

  Benefício 

saúde/nutrição 

  Trimestral 

 

  Não tem 

 

  Chefe da 

família 

  Nutrição: uso adequado dos 

micronutrientes 

  Saúde: controle e 

acompanhamento da saúde; 

  Educação: matrícula no 1º e 

2º trimestres e frequência 

escolar mínima de 80% no 3º e 

4º trimestres; 

  Filhos com idade entre 6 e 18 

anos matriculados no sistema de 

educação pública 

  Benefício 

educação 

 Trimestral   Não tem   Chefe da 

família 

  Pessoas deficientes   Pensão   Mensal    Não tem  Beneficiário 

direto 

PRAF/BID III 

(2007-2009) 

  Famílias 

extremamente 

pobres 

  Crianças menores de 6 anos 

com deficiência ou risco de 

desnutrição; 

  Gestantes; 

  Nutrizes; 

  Benefício 

saúde/nutrição 

  Quadrimestral   Uma transferência   Mãe   Educação: ter no máximo 9 

faltas sem justificativa por 

trimestre; crianças e 

adolescentes reprovados que 

tenham cumprido frequência 

regular; 

  Saúde: frequentar pelo 

menos 3 dos 4 encontros 

anuais de avaliação e 

acompanhamento da saúde; 

vacinação e controle da saúde 

de crianças menores de 5 anos, 

pré-natal e parto institucional; 

  Nutrição: utilizar os 

suplementos para crianças 

menores de 5 anos;   

  Crianças e adolescentes com 

idade entre 6 e 14 anos, 

frequentando até 6º série 

primária em escolas públicas; 

 

  Benefício 

educação 

  Quadrimestral   Uma transferência   Mãe 

  Adultos maiores de 70 anos;   Pensão   Mensal   Não tem 

 

  Beneficiário 

direto 

  S.d 
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 (Continuação) 

HONDURAS 

Programa Público Alvo Critério de Elegibilidade Tipo Periodicidade 

do pagamento 

Máximo por família Titular Condicionalidades 

PRAF/BID II 

(1998-2005) 

 

 

 

 

 

 

 

  Famílias 

extremamente 

pobres 

  Crianças menores de 3 anos 

de idade; 

  Gestantes; 

  Nutrizes; 

  Benefício 

saúde/nutrição 

  Quadrimestral   Dois usuários   Mãe   Educação: matrícula no 

primeiro mês escolar; ter 

menos de 20 faltas anuais e 

não repetir série mais de uma 

vez; 

  Saúde: frequência a 5 

consultas de acompanhamento 

pré-natal e pós-parto; 

frequência a controles de saúde 

e nutrição 

  Crianças e adolescentes com 

idade entre 6 e 12 anos que não 

concluíram 4ª série primária; 

  Benefício 

escolar 

  Quadrimestral   Três usuários   Mãe 

JAMAICA 

Programa Público Alvo Critério de Elegibilidade Tipo Periodicidade 

do pagamento 

Máximo por família Titular Condicionalidades 

Programa de 

avance 

mediante la 

salud y la 

educación-

PATH (2002) 

 Pessoas pobres  Crianças menores de 59 meses; 

 Pessoas deficientes/inválidas 

 Gestantes; 

 Nutrizes; 

 Adultos com idade entre 18 e 

64 anos desempregados 

 Adultos maiores de 60 anos; 

 Benefício 

saúde 

 

 Bimestral 

 

 

 Uma transferência 

 

 Represen-

tante da 

família; 

 Beneficiário 

direto 

 Educação: matrícula e 

frequência escolar mínima de 

85%; 

 Saúde: frequência aos centros 

de controle de saúde pública; 

 Crianças e adolescentes com 

idade entre 6 e 17 anos; 

 Benefício 

educação 

 Bimestral  Uma transferência  Represen-

tante da 

família; 

 S.d 

 Filhos que ingressam na 

educação superior 

 Bônus  Transferência 

única 

 Uma transferência  Represen- 

 tante da 

família; 

 S.d 
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 (Continuação) 

MÉXICO 

Programa Público Alvo Critério de Elegibilidade Tipo Periodicidade 

do pagamento 

Máximo por família Titular Condicionalidades 

Oportunidades 

(1997) 

 Famílias 

extremamente 

pobres 

 Gestantes 

 Nutrizes 

 Filhos com idade entre 4 e 23 

meses; 

 Filhos desnutridas entre 2 e 5 

anos;  

 Papilla 

 

 Bimestral  Uma transferência  Mãe 

 

 

 

 

 Saúde: frequência de todos os 

membros da família a 

atividades de acompanhamento 

de saúde; participação mensal 

nas atividades de educativas 

em saúde; 

 Nutrição: usar os recursos de 

alimentação e consumir 

suplementos nutricionais; 

 Crianças, adolescentes e 

jovens cursando a educação 

primária e secundária 

 Suporte 

material 

escolar 

 Semestral  

 Anual  

 Uma transferência  Mãe 

 Famílias cadastradas  Apoio 

energético 

 Apoio 

alimentício 

 Apoio 

alimentício 

Viver Melhor 

 Bimestral  Uma transferência 

(por benefício) 

 Mãe  Saúde: idem 

 Nutrição: idem 

 Filhos de até 9 anos  Apoio 

infantil Viver 

Melhor 

 Bimestral   Uma transferência  Mãe 

 Estudantes entre 3º grau do 

secundário e 4º grado do 

bacharelado; 

 Jovens com 

oportunidade 

 Ao final do 

nível do médio-

superior 

 S.d  Beneficiário 

direto 

 Educação: término da 

Educação médio-superior antes 

de completar 22 anos ou em 

menos de 4 anos. 

 Adultos maiores de 65 anos de 

idade; 

 Apoio a 

terceira idade 

 Bimestral  Nº máximo 

depende de todos os 

benef. 

 Beneficiário 

direto 

 Saúde: idem 

 Nutrição: idem 
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NICARÁGUA 

Programa Público Alvo Critério de Elegibilidade Tipo Periodicidade 

do pagamento 

Máximo por família Titular Condicionalidades 

Red de 

Protección 

Social (2000-

2006) 

 Famílias 

extremamente 

pobres 

 Famílias cadastradas  Benefício 

alimentação 

 Bimestral  Uma transferência  Mãe  Educação: estudantes entre 7 

e 13 anos de idade deverão ter 

frequência escolar mínima 

mensal de 95%; 

 Saúde:  vacinação, frequência 

a acompanhamento médico 

para crianças, adolescentes e 

mulheres em idade 

reprodutiva; 

 Assistência social: frequência 

de mães e adolescentes às 

atividades de capacitação bi- 

mestrais; frequência de jovens 

de 14 a 25 anos em cursos 

formação ocupacional; 

 Crianças, adolescentes e 

jovens cursando a educação 

primária e secundária 

 Suporte 

material 

escolar 

 Semestral  

 Anual  

 Uma transferência  Mãe 

 Filhos entre 7 e 13 anos de 

idade que não tenha completado 

a 4ª série; 

 Benefício 

educativo 

 Bimestral  Uma transferência  Mãe 

 Crianças e adolescentes 

matriculados até a 4ª série; 

 Mochila 

escolar 

 Anual  Uma transferência  Mãe 

 Jovens entre 14 e 25 anos com 

primário completo 

 Benefício de 

formação 

ocupacional 

 Mensal (3x-

US$15) + uma 

transf. de (US$ 

200) 

 Uma transferência  Beneficiário 

direto 

Sistema de 

Atención a 

Crisis – SAC 

(2005-2006) 

 Famílias 

extremamente 

pobres 

 Famílias cadastradas  Benefício 

segurança 

alimentar 

 Bimestral  Uma transferência  Mãe  s.d 

 Crianças e adolescentes com 

idade entre 7 e 15 anos; 

 Benefício 

educação 

 Bimestral  Uma transferência  Mãe 

 Mochila 

escolar 

 Anual  Uma transferência  Mãe 

PANAMÁ 

Programa Público Alvo Critério de Elegibilidade Tipo Periodicidade 

do pagamento 

Máximo por família Titular Condicionalidades 

Red de 

Oportunidades 

(2006) 

 

  

 Famílias 

extremamente 

pobres 

 Famílias cadastradas;  Renda 

condicionada; 

 Bônus 

alimentação 

 

 

 

 

 Bimestral  Uma transferência  Mãe  Educação: frequência escolar 

mínima de 85% para as 

crianças entre 4 e 17 anos; os 

pais devem participar das 

reuniões da escola;  

 Saúde: pré e pós-natal; 

vacinação e acompanhamento 

de crianças menores de 5 anos. 

Assistência social: participação 

de atividades formativas; 
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Quadro 3 -  Programas de transferência direta de renda condicionada (PTRC) implementados na América Latina e Caribe, a partir de 1990 

 (Continuação) 

PARAGUAI 

Programa Público Alvo Critério de Elegibilidade Tipo Periodicidade 

do pagamento 

Máximo por família Titular Condicionalidades 

Tekoporâ 

(2005) 

 Famílias 

extremamente 

pobres 

 Famílias cadastradas;  Suporte 

alimentício 

 Bimestral  Uma transferência  Mãe  Educação: matrícula e 

frequência escolar; 

participação dos adultos em 

programas de alfabetização; 

 Saúde: vacinação, 

acompanhamento da saúde 

infantil e materna;  

 Gestantes; 

 Filhos com idade até 18 anos; 

 Apoio saúde 

e educação; 

 Bimestral  Quatro usuários  Mãe 

 Pessoas deficientes e inválidas;  Apoio 

financeiro 

 Bimestral  Uma transferência  Beneficiário 

direto 

 Saúde: frequentar as 

atividades de atenção básica; 

 Adultos maiores de 65 anos;  Apoio 

financeiro 

 Bimestral  Uma transferência  Beneficiário 

direto 

Abrazo (2005)  Famílias 

extremamente 

pobres com crianças 

em situação de 

trabalho infantil 

 Filhos com até 14 anos de 

idade 

 Benefício 

filho solidário 

 Mensal  s.d  Mãe  s.d. 

PERU 

Programa Público Alvo Critério de Elegibilidade Tipo Periodicidade 

do pagamento 

Máximo por família Titular Condicionalidades 

Juntos (2005)  Famílias 

extremamente 

pobres, em risco ou 

exclusão 

 Crianças e adolescentes com 

até 14 anos de idade; 

 Gestantes; 

 Pais e mães viúvos; 

Adultos maiores de 65 anos; 

 Bono  Bimestral  Uma transferência  Representant

e da família; 

 

 Educação: frequência escolar 

mínima de 85% para crianças 

entre 6 e 14 anos; 

 Saúde: frequentar os serviços 

de acompanhamento de saúde 

de crianças menores de 5 anos, 

lactantes e gestantes; 

 Nutrição: participação de 

crianças desnutridas com idade 

entre 6 meses e 3 anos do 

Programa de Complementação 

alimentar; 

 Assistência social: obtenção 

da cédula de identidade para 

todos os membros da família;  
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Quadro 3 -  Programas de transferência direta de renda condicionada (PTRC) implementados na América Latina e Caribe, a partir de 1990 

 (Continuação) 

REPÚBLICA DOMINICANA 

Programa Público Alvo Critério de Elegibilidade Tipo Periodicidade 

do pagamento 

Máximo por família Titular Condicionalidades 

Solidaridad 

(2005) 

 Famílias pobres e 

extremamente 

pobres 

 Famílias cadastradas;  Benefício 

gás; 

 Benefício 

luz; 

 Mensal  Uma transferência 

de cada; 

 Chefe da 

família; 

 Educação: frequência escolar 

mínima de 80% e aprovação; 

 Saúde: frequência nas 

atividades de acompanhamento 

de saúde para crianças 

menores de 5 anos; 

participação de atividades de 

capacitação em saúde; 

 Assistência social: obtenção 

de documentos de 

identificação para todos os 

membros da família; 

 Famílias cadastradas; 

 Filhos menores de 16 anos de 

idade; 

 Gestantes; 

 Adultos desempregados; 

 Comer  

esprimero 

 Mensal  Uma transferência  Chefe da 

família; 

 Filhos com idade entre 4 e 21 

anos matriculados na educação 

pública; 

 Incentivo a 

frequência 

escolar 

 Bimestral  Quatro usuários  Chefe da 

família; 

 Adultos maiores de 65 anos 

sem pensão ou desempregados 

 Apoio a 

terceira idade 

 Bimestral  Não tem  Beneficiário 

direto 

TRINIDAD y TABAGO 

Programa Público Alvo Critério de Elegibilidade Tipo Periodicidade 

do pagamento 

Máximo por família Titular Condicionalidades 

Programa de 

Transferências 

Monetárias 

condicionadas 

focalizadas 

(2006) 

 Famílias pobres  Famílias pobres cadastradas  Benefício  Mensal   Seis usuários  Represen-

tante da 

família 

 Cumprimento de contrato 

familiar sobre 49 mínimos de 

educação, saúde, identificação, 

dinâmica familiar, renda, 

emprego e seguridade social. 

 Inscrição de pessoas 

elegíveis em agências de 

emprego; 

 Participação em atividades de 

capacitação (planejamento 

familiar, financeiro e 

profissional). 
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Quadro 3 - Programas de transferência direta de renda condicionada (PTRC) implementados na América Latina e Caribe, a partir de 1990 

 (Conclusão) 

URUGUAI 

Programa Público Alvo Critério de Elegibilidade Tipo Periodicidade 

do pagamento 

Máximo por 

família 

Titular Condicionalidades 

Asignaciones 

Familiares 

(2008) 

 Famílias pobres  Filhos menores de 18 anos 

de idade; 

 Pessoas deficientes ou 

inválidas 

 Benefício 

financeiro 

 Mensal  Sete 

usuários 

 Chefe da 

família 

 Educação: matrícula e frequência 

escolar regular; 

 Saúde: acompanhamento da saúde de 

pessoas com deficiência física ou 

mental; 

Plan de 

Atención 

Nacional a la 

Emergencia 

Social – PANES 

(2005-2007) 

 Famílias 

extremamente 

pobres 

 Familias catastradas;  Renda cidadã;  Mensal   Uma 

transferência 

 Chefe da 

família 

 s.d 

 Gestantes; 

 Filhos menores de 18 anos 

de idade. 

 Cartão 

alimentação 

 Mensal  Quatro 

usuários 

 Mãe 

Nota: Dados extraídos de Checcini e Madariaga, 2011. 

Fonte: A autora, 2015. 
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Contudo, os critérios de elegibilidade dos diferentes programas implementados na 

América Latina e Caribe não são definidos apenas a partir de características de grupos 

familiares (pobres, extremamente pobres e/ou vulneráveis). Percebe-se que a maioria dos 

países usa como critério de seleção dos beneficiários a situação de pobreza ou indigência 

definida a partir da adoção de uma linha de pobreza ou indigência, ou ainda, a partir do 

conceito de “vulneráveis”. Esse último critério é utilizado pelo Chile, em seu programa “Chile 

Solidário” que define, seleciona seu público alvo (famílias e pessoas) e concede os benefícios 

a partir de uma avaliação de 53 itens, dentre os quais se destacam a escolaridade, o acesso a 

serviços de educação, saúde, moradia, a uma renda mínima; ao trabalho, a dinâmica familiar e 

a documentação pessoal, aos quais também estão vinculadas as condicionalidades que 

deverão ser cumpridas pelos beneficiários, sejam indivíduos ou núcleos familiares. O 

programa “Juntos”, implementado no Peru, inclui em seu público alvo além de famílias 

indigentes, aquelas em situação de risco social ou excluídas. Contudo, vale acrescentar que o 

programa “Mediante La salud y La educación,” instituído na Jamaica, prevê o cadastro e o 

atendimento de pessoas que vivem em situação de pobreza, e não as unidades familiares.  

Além disso, na maioria dos casos em que se verifica a centralidade na família, as 

mesmas são selecionadas e beneficiadas em função da sua composição e da idade dos seus 

membros (crianças em idade escolar, idosos, gestantes, lactantes, pessoas com deficiências, 

desempregados, jovens, entre outros).  

Como exemplo pode-se citar o programa “Familias por Inclusión Social” na Argentina 

que inclui as famílias em risco social, entendidas como aquelas com crianças desnutridas, 

chefes de família maiores de 50 anos ou menos de 20 anos, com adultos enfermos, com 

doença terminal ou pandemia, violência doméstica ou abuso sexual, etc. Também pode ser 

mencionado o programa “Oportunidades” do México que transfere recursos monetários às 

famílias para suprir necessidades alimentícias e de energia, mas contempla transferências de 

benefícios específicos para membros da família que pertencem a diferentes grupos etários 

(jovens, idosos, crianças e adolescentes em idade escolar) além do “Bolsa Família”, em vigor 

no Brasil. Todavia, enquanto o programa brasileiro transfere o recurso “não carimbado” às 

famílias que podem gastá-lo com melhor lhe convier, o programa mexicano transfere recursos 

com destinação pré-determinada, tais como “apoyo alimentario” e “apoyo energético”, a 

exemplo do “bolsa gás”, da “bolsa-alimentação” e do “cartão alimentação”, implementados 

no Brasil e extintos a partir da criação do Programa Bolsa Família. 

Além de recursos monetários, vários programas oferecem transferências em espécie, 

tais como suplementos alimentares, material escolar e bolsas, sempre condicionados à 
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participação em atividades e serviços de educacionais e de saúde, tais como palestras, 

qualificações, orientações e aconselhamentos. Essa experiência foi verificada no México e na 

Nicarágua.   

E, apesar de, em alguns países, os benefícios poderem ser transferidos também ao pai, 

ao tutor legal (Argentina e Bolívia), aos parentes de até 3º grau (Argentina), ao chefe da 

família (Argentina, Bolívia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, República Dominicana e 

Uruguai) e ao responsável legal pela família (na Jamaica, Peru e Trinidad e Tobago), 

normalmente, esses programas adotam a família como unidade de intervenção, mas atribuem 

um papel central às mulheres/mães que, na maioria dos casos, são as responsáveis legais pelo 

recebimento dos benefícios e pelo cumprimento das condicionalidades. O papel central 

atribuído à mulher nessas políticas se deve a vários fatores.  

Vale destacar que os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e as políticas 

orientadas pelo BM e pela ONU e suas agências, de um modo geral, recomendam ações e 

políticas direcionadas às mulheres que promovam a igualdade entre os sexos, a autonomia 

feminina e a melhoria da saúde materna, justamente por haver o entendimento de que outras 

metas e objetivos dependem, em grande medida, das condições e capacidades maternas para 

serem atingidas, como é o caso da redução da mortalidade infantil e do próprio combate à 

pobreza. 

Apesar das controvérsias e da falta de consenso acerca da tese da “feminização da 

pobreza41,” existem algumas evidências que apontam que famílias com filhos chefiadas por 

mulheres sem cônjuge são mais vulneráveis à situações de privação42. Isso ocorre, 

normalmente, no caso das mães solteiras e nas situações em que o casamento se dissolve e os 

filhos menores ficam sob a guarda da mãe. Nessas circunstâncias, a renda familiar per capita 

tende a cair. Aliado a isso, de acordo com Abramo (2000), apesar de ter ocorrido um aumento 

da taxa de participação das mulheres no mercado de trabalho na América Latina a partir dos 

anos 1970, não ocorreu uma diminuição significativa das desigualdades entre homens e 

mulheres no mercado de trabalho, na medida em que a segregação ocupacional continuou 

sendo reproduzida, a diferença salarial não apenas se manteve como também aumentou. Essa 

                                                 
41 O termo “feminização da pobreza” foi empregado pela primeira vez, na década de 1970, pela socióloga norte-

americana Diane Pearce com o objetivo de explicar a tendência de aumento da proporção de mulheres entre os 

pobres e também do crescimento do número de indivíduos em famílias chefiadas por mulher entre os pobres, 

ocorrido entre o início da década de 1950 e meados da década de 1970, nos EUA. A partir dos anos 1990, a 

expressão foi retomada no debate acadêmico e político, inclusive pelas agências multilaterais. Apesar do 

conceito ter vários significados, em linhas gerais expressa “o crescimento (absoluto ou relativo) da pobreza no 

universo feminino ao longo do tempo” (COSTA et al., 2005, p. 8 -15). 

 
42 Ver Pochmann (1999); Costa et al (2005); Novellino (2008). 
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situação é ainda agravada pelo crescimento do emprego de mulheres em atividades precárias e 

pelas elevadas taxas de desemprego feminino que continuam superiores a dos homens. 

Assim, essas políticas tem sido concebidas, de um modo geral, com o intuito de 

atingirem vários objetivos associados ao “empoderamento” 43 das mulheres, no sentido de que 

lhes permitem ampliar sua participação e autonomia nas decisões familiares e comunitárias, 

não apenas em decorrência da renda recebida, mas também por sua maior participação em 

atividades educacionais e formativas e pelo maior acesso aos serviços de saúde pública e 

assistência social. Seus mentores entendem, ainda, que quando a mulher é a beneficiária 

titular, minimizam-se os riscos de que os recursos não sejam aplicados em prol dos seus 

beneficiários diretos. 

Todavia se, por um lado, ao delegar esse papel central às mulheres/mães, atribuindo-

lhes a responsabilidade de acompanhar, cumprir e fazer cumprir as condicionalidades44, esses 

programas permitem um maior “empoderamento” das mesmas, por outro lado, também 

sobrecarregam ainda mais essas mulheres e mães, que normalmente já são bastante exigidas 

pelas atividades e cuidados familiares, quando, na verdade, a política deveria enfatizar a ideia 

de que o cuidado com os filhos deve ser uma responsabilidade compartilhada entre homens e 

mulheres. 

Quanto aos tipos de benefício e a forma de cálculo do benefício total por família, 

observa-se que as transferências realizadas pelos programas, implementados na América 

Latina e Caribe, podem ser classificadas como transferências fixas, transferências segundo a 

composição familiar e transferências segundo as características do destinatário. No primeiro 

caso, o valor da transferência é fixo, independentemente da composição do grupo familiar. 

Em geral, esse valor corresponde a uma porcentagem da linha de pobreza ou ao valor de uma 

cesta de alimentos de baixo custo. Essa modalidade de transferência é utilizada quando se 

quer garantir níveis mínimos de renda e de consumo. O segundo tipo de transferência consiste 

em conceder um benefício adicional às famílias que contenham em sua composição um maior 

número de sujeitos elegíveis, tais como crianças e adolescentes menores, gestantes, lactantes e 

                                                 
43 Parece importante salientar que, a despeito de que se possa usar a palavra “empoderamento” no sentido de 

emancipação, o emprego desta palavra requer certo cuidado, sendo recomendável explicitar qual é o sentido 

que se atribui à mesma, uma vez que no discurso hegemônico normalmente, empoderar conota a ideia de 

capacitar o indivíduo para que ele possa por si só superar os seus problemas, sugerindo que suas dificuldades 

decorrem da falta de capacidade própria para lidar com as adversidades da vida. 

 
44 Para mais informações consultar PNUD (2005); Banco Mundial (2001); CEPAL (2006b), León (2008) e 

Moreira et al. (2012). 
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idosos. Por fim, de acordo com a terceira alternativa, em alguns casos, o valor do benefício e 

seu montante total são determinados em função das características dos seus destinatários45. 

Outra questão que merece destaque, ao analisarmos o Quadro 3, é a periodicidade com 

que são realizadas as transferências. Verificou-se que, em alguns casos, as transferências são 

pagas uma vez ao ano. Isso ocorre na Bolívia que transfere um valor fixo por família elegível, 

uma vez ao ano (“Bono Juancito Pinto”), em Honduras que concede um benefício fixo anual 

para pessoas idosas, no Chile que paga um benefício fixo anual para as crianças matriculadas 

em escola pública regular, outro incentivo fixo e anual por frequência escolar e pelo ingresso 

no mercado de trabalho e a Nicarágua que concede uma transferência fixa anual para 

aquisição de material escolar. Contudo, a grande maioria dos países concede benefícios 

mensais (Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Costa Rica, Equador, República Dominicana, 

Trinidad e Tobago e Uruguai). Também é significativo o número de países que optam por 

transferências bimestrais (Bolívia, Colômbia, El Salvador, Guatemala, Jamaica, México, 

Nicarágua, Paraguai e Peru). Tanto Honduras quanto a Nicarágua utilizam pagamentos mais 

esparsos no tempo, realizando transferências trimestrais, quadrimestrais, semestrais e anuais.  

Dentre as razões apontadas como justificativas para a periodicidade dos pagamentos, 

encontram-se: falta de infraestrutura de execução e operacionalização dos programas, 

restrição financeira dos governos, evitar o desincentivo ao trabalho e premiar o destinatário 

apenas depois de totalmente cumprida a condicionalidade, como no caso do Programa 

Oportunidades, entre outros, em que os membros das famílias podem retirar e gastar como lhe 

aprouver, um bônus de “aproximadamente, 300 dólares” quando finalizarem a formação 

secundária (CECCHINI e MADARIAGA, 2011, p. 50).  

No que diz respeito à cobertura da população alvo pelos programas implementados na 

região, observa-se, na Tabela 3, que os programas implementados na Argentina, no Brasil, no 

Chile, na Colômbia, no Equador, no México e no Uruguai atendem a 100% da população 

extremamente pobre elegível e cadastrada nos respectivos programas. 

                                                 
45 Sobre a forma de cálculo dos benefícios a serem transferidos consultar também: VILLATORO (2007). 
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Tabela 3 -  Investimentos, cobertura e impactos dos Programas de Transferência de Renda Condicionados 

(PTRC) nos países da América Latina e Caribe em 2009-2010. 
 

 

 

PAÍSES  

Investimentos em PTRC para superação da pobreza (% do PIB) Cobertura dos PTRC 

entre 2009-2010 

Investimentos 

necessários para 

superação da 

pobreza extrema em 

2009 

(% do PIB) 

Investimentos 

necessários para 

superação da 

pobreza em 2009 

(% do PIB) 

Investimentos 

realizados em 

2009 (% do 

PIB) 

% da 

População 

Indigente 

% da 

População 

Pobre 

América Latina e Caribe 1,33 5,58 0,40 s.d s.d 

Argentina s.d s.d 0,20 100 46,4 

Bolívia 2,57 9,03 0,56 50,7 32,4 

Brasil  0,25 1,88 0,47 100 84,6 

Chile  0,12 0,53 0,11 100 51,7 

Colômbia 0,88 6,01 0,39 100 56,5 

Costa Rica  0,28 1,23 0,39 52,2 17,4 

Equador 0,85 4,23 1,17 100 100 

El Salvador 0,77 5,34 0,02 38,7 17,1 

Guatemala 2,73 11,98 0,32 70,5 39,7 

Honduras 5,38 17,21 0,24 s.d s.d 

Jamaica s.d s.d 0,40 s.d s.d 

México 0,23 1,91 0,42 100 62,8 

Nicarágua s.d s.d s.d s.d s.d 

Panamá 0,36 1,52 0,22 81 39,5 

Paraguai 3,06 11,46 0,36 25,2 13,9 

Peru s.d s.d 0,14 60,6 21,2 

República Dominicana 1,10 4,72 0,51 89 46,3 

Trinidad e Tobago s.d s.d 0,19 s.d s.d 

Uruguai 0,04 0,48 0,45 100 84,6 

Nota: Dados extraídos de Checcini e Madariaga, 2011. 

Fonte: A autora, 2015. 

 

Dentre os países listados na Tabela 3, El Salvador e Paraguai são os países cujos 

programas têm as menores coberturas, não apenas da população indigente como também da 

população pobre. Para superar a indigência em seu território, El Salvador teria que ter 

transferido a essas populações, aproximadamente, 0,77% do seu PIB anual de 2009. Em 

outras palavras, com menos de 1% da renda nacional anual o país teria condições de superar a 

indigência em seu território. Contudo, os dados mostram que entre os anos 2009 e 2010 o país 

destinou ao programa ‘Comunidades Solidarias Rurales’, criado em 2005, e transferiu 

efetivamente apenas 0,02% do seu PIB. No caso do Paraguai, a situação é ainda mais crítica. 

Para beneficiar toda a sua população extremamente pobre, em 2009, o país teria que ter 

destinado aos programas de transferência de renda, aproximadamente, 3,06% do seu PIB 

anual, quando destinou, efetivamente, apenas 0,36% do PIB naquele ano. 

Vale ressaltar que uma boa cobertura da população alvo depende da focalização e essa, 

por sua vez, depende da linha de pobreza adotada. De acordo com Soares, Ribas e Soares 

(2009), existem dois tipos de erro de focalização: erro de inclusão e erro de exclusão. O erro 

de inclusão consiste na porcentagem de beneficiários que não é pobre ou extremamente pobre, 

por isso, é também considerada uma medida de desfocalização. O erro de exclusão, por sua 
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vez, é muito mais grave, pois representa a dificuldade do programa em atingir todo o seu 

público alvo. 

Em outras palavras, enquanto o erro de inclusão indevida leva, no máximo, ao 

desperdício de um benefício modesto, o erro de exclusão indevida pode implicar no abandono 

de pessoas ou famílias que se encontram em situação de inanição e de absoluta miséria. Desse 

modo, o aprimoramento da focalização e os esforços no sentido de minimizar os erros de 

exclusão são fundamentais, mesmo que a maior cobertura das famílias elegíveis implique em 

um aumento do erro de inclusão. Inclusive, os autores salientam que, muitas vezes, os erros de 

exclusão e de inclusão decorrem da volatilidade da renda das famílias que vivem em situação 

de pobreza, em decorrência da precariedade e da instabilidade das condições e das relações de 

trabalho. Por isso, uma das principais formas de evitar os erros de exclusão é utilizando linhas 

de pobreza mais altas (SOARES; RIBAS; SOARES, 2009). 

De qualquer modo, as questões, brevemente comentadas acima, serão retomadas nas 

próximas subseções deste capítulo. A seguir (subseção 2.2.) serão discutidos os programas de 

transferência de renda implementados no Brasil a partir dos anos 1990, com ênfase no 

Programa Bolsa Família que é o objeto de estudo desta tese. Por fim, será abordada a questão 

dos impactos dos Programas de Transferência de Renda sobre a desigualdade e sobre a 

pobreza na América Latina, com destaque para a experiência brasileira. 

 

 

2.2 Os Programas de Transferência de Renda Implementados no Brasil a partir dos 

anos 1990: um debate sobre as suas características, os seus sentidos, os seus 

alcances e os seus limites 

 

 

Os marcos iniciais de constituição de um sistema de proteção social no Brasil situam-

se nos anos 1930 e início dos anos 1940. O período foi marcado por grandes transformações 

socioeconômicas, dentre as quais se destacaram tanto a passagem do modelo de 

desenvolvimento agroexportador para o modelo de urbano-industrial quanto as mudanças 

significativas nas funções do Estado que passou a assumir, mais extensivamente, a regulação 

ou a provisão direta de serviços sociais como a educação, saúde, previdência, habitação, 

saneamento, etc. (SILVA; YASBEK; GIOVANNI, 2011). Apesar de não ser possível falar em 

uma “sociedade salarial” nos moldes daquela que se constituiu na Europa, a partir da década 

de 1930, o Brasil adotou um modelo de proteções atrelado ao trabalho, especialmente, ao 
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emprego, que Santos (1987, p. 85) denominou de “cidadania regulada”, justamente porque, 

naquele contexto, a carteira de trabalho assinada era uma espécie de “passaporte” para que a 

classes populares tivessem acesso a alguns direitos sociais e políticos. 

Nas décadas seguintes, no contexto do nacional-desenvolvimentismo, o 

subdesenvolvimento da sociedade brasileira era, frequentemente, atribuído às relações 

arcaicas herdadas do período colonial que impediam a modernização e o progresso da nação. 

Contudo, conforme foi discutido no Capítulo 1, Fernandes (2005; 2009) e Oliveira (2003), 

discordando dessa tese, argumentam que esta concepção simplista servia ao propósito de 

encobrir o sentido instrumental que o “atraso” havia adquirido no processo de modernização 

brasileira, dificultando a compreensão dos problemas nacionais, bem como, a formulação de 

projetos alternativos para sua superação. 

Durante os governos militares, de acordo com Silva, Yasbek e Giovanni (2011), de um 

modo geral, o “sistema de proteção social”, implementado nas décadas de 1930 e 1940, 

consolidou-se dentro dos limites estreitos da repressão e da ditadura, transformando-se em 

uma forma de “compensação” pela forte repressão aos movimentos sociais. Contudo, ainda 

nos anos 1970, tiveram início profundas mudanças na economia internacional, que 

culminaram com o desmantelamento do estado de Bem-Estar Social na Europa, com fortes 

impactos sobre o emprego e as relações de trabalho, sem que houvesse o concomitante 

desenvolvimento de novas formas de proteção social capazes de compensar a redução e a 

precarização dos postos de trabalho. No entanto, nem mesmo a repressão conseguiu impedir a 

rearticulação de diferentes segmentos da sociedade civil, que resultou na reorganização de 

novos movimentos sociais e de novos partidos políticos que se mobilizaram em favor do 

resgate da dívida social histórica, mediante a ampliação dos direitos sociais e políticos que, 

em grande medida, foram incorporados pela Constituição Federal de 1988. 

Todavia, antes mesmo que se consolidassem as conquistas e os direitos sociais 

instituídos pela nova Carta Magna, promulgada em 1988, o projeto neoliberal se impôs no 

país, com a conivência e a participação dos governos de centro-direita, Fernando Collor de 

Mello e Fernando Henrique Cardoso que, apoiados pelas elites nacionais conservadoras, se 

ocuparam de sequestrar direitos conquistados com muitas lutas, o que resultou num 

agravamento, sem precedentes, da pobreza e da miséria.  

Naquele contexto, o senador Eduardo Suplicy (PT-SP), apresentou um projeto de lei nº 

80/1991, que propunha a criação de um Programa de Garantia de Renda Mínima - PGRM, 

sob a forma de imposto de renda negativo, que beneficiaria todas as pessoas residentes no 

país, maiores de 25 anos e que auferissem rendimentos brutos mensais inferiores a 
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CR$45.000,00 (valor médio estimado do salário mínimo nacional). A referida proposta do 

PGRM foi aprovada pelo Senado Federal, em 16 de dezembro de 1991, seguindo para a 

Câmara dos Deputados, onde foi submetida à novas análises, juntamente com várias outras 

propostas similares (SILVA; YAZBEK; GIOVANNI, 2011).  

Contudo, somente em 1995, com o sucesso das experiências implementadas em alguns 

municípios e estados brasileiros, a questão voltou a repercutir no Congresso Nacional, quando 

uma proposta de autoria do Deputado Federal Nelson Marchezan (PSDB-RS), apoiada pelo 

presidente Fernando Henrique Cardoso, foi aprovada46, incorporando parcialmente outras 

propostas apresentadas por senadores e deputados federais47 de vários partidos políticos. 

Desse processo resultou a Lei nº 9.533 de 1997, que autorizava a União a financiar 30% dos 

gastos dos municípios que adotassem programas de renda mínima associados à educação 

(SUPLICY, 2002; SILVA; YASBEK; GIOVANNI, 2011). A partir de então, o governo 

brasileiro, a exemplo de outros governos latino-americanos, começa a adotar políticas sociais 

focalizadas nas populações mais pobres. 

Desse modo, apesar do objeto de estudo desta tese ser o Programa Bolsa Família, 

entende-se que é indispensável discutir os programas de transferência de renda que o 

antecederam e que foram substituídos ou incorporados pelo mesmo. Contudo, pelas 

dimensões que esta pesquisa tende a assumir, seja em termos de tempo de realização ou de 

complexidade e extensão nas elaborações, optou-se por discutir de forma mais detalhada 

apenas os dois programas que antecederam o PBF e que, efetivamente, eram programas de 

transferência de renda condicionada, a saber: o PETI (2.2.1) e o “Bolsa-Escola” (2.2.2). Em 

seguida, será apresentado e analisado o Programa Bolsa Família (2.2.3) e os efeitos dessas 

políticas sobre a pobreza e a desigualdade, no Brasil (2.2.4). 

 

 

2.2.1 O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) 

 

Conforme já foi mencionado anteriormente, a Constituição Federal de 1988 

incorporou diversas demandas da sociedade brasileira, dentre elas a garantia constitucional de 

                                                 
46 Aprovada na Câmara dos Deputados em 03/11/1996, no Senado Federal em 10/12/1997 (Lei nº 9.533/1997) e 

sancionada pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso em 02/06/1998, regulamentada pelo Decreto nº 

2.609/1998). (BRASIL, 1997; 1998). 

 
47 Os resultados das experiências positivas em alguns municípios e estados brasileiros repercutiram no 

Congresso Nacional, onde foram apresentados projetos de lei pelos senadores Ney Suassuna (PMDB-PB), 

Renan Calheiros (PMDB-AL) e José Roberto Arruda (PSDB-DF) e pelos deputados federais Nelson 

Marquezan (PSDB-RS), Chico Vigilante (PT-DF) e Pedro Wilson (PT-GO). 
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que seria instituído no país um sistema de Seguridade Social que contemplasse a Assistência 

Social, a Previdência Social e a Saúde.  

Com isso, foram criadas as bases legais para a substituição do antigo Código de 

Menores pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 48 que formalizou a ilegalidade da 

exploração econômica do trabalho infantil. Apesar de ganhar maior visibilidade nos meios de 

comunicação de massa e de ter sido ampliado o debate sobre a questão em todo o território 

nacional, não ocorreram mudanças efetivas e significativas na prática social. O trabalho 

infantil ainda era, normalmente, visto pela elite nacional como uma forma de manter as 

crianças pobres ocupadas e afastadas de atividades ilegais e imorais sendo, portanto, 

recomendado como uma medida de prevenção social, ao mesmo tempo que para os pobres, o 

trabalho infantil representava uma possibilidade de ampliar a renda, quando não de garantir a 

única renda recebida pela família (BRASIL MDS, 2004b).  

Foi nesse contexto que, em 1996, quase uma década depois da promulgação da 

Constituição Federal de 1988, o governo brasileiro, pressionado por inúmeras denúncias sobre 

a exploração de trabalho infantil, inclusive trabalho escravo, adotou uma das primeiras 

iniciativas para o enfrentamento da questão do trabalho infantil. O governo federal em 

parceria com o governo do Estado do Mato Grosso do Sul instituiu o Programa “Vale 

Cidadania”, posteriormente, denominado Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - 

PETI, em 14 municípios do referido estado, nos quais existiam registros de exploração do 

trabalho infantil em fornos de carvão e na colheita de erva-mate (SILVA; YASBEK; 

GIOVANNI, 2011).  

Nos anos que se seguiram, o programa foi expandido para outros estados brasileiros, 

contudo, os números de crianças atendidas anualmente, nos primeiros anos após a 

implementação do programa, parecem indicar que o mesmo não foi concebido como uma 

política de enfrentamento do trabalho infantil para ser aplicada de norte a sul do país, mas 

para enfrentar situações pontuais, à medida que surgissem pressões sociais e denúncias 

localizadas, sobretudo, aquelas movidas pelo Ministério Público do Trabalho, chamando o 

Estado Brasileiro ao cumprimento de suas responsabilidades constitucionais.   

                                                 
48 Criado pela Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (BRASIL, 1990). 
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Tabela 4 -  Número de crianças e adolescentes atendidos e valor total de recursos aplicados no Programa de 

Erradicação do Trabalho Infantil, no Brasil, no período de 1996 a 2005. 
Ano Número de crianças e adolescentes atendidos Recursos Gastos em R$ 

1996 3.710 930.000,00 

1997 37.025 14.440.000,00 

1998 117.200 37.880.000,00 

1999 145.507 82.750.000,00 

2000 394.969 182.690.000,00 

2001 749.353 300.480.000,00 

2002 809.228 511.663.449,00 

2003 809.148 454.294.597,00 

2004 930.824 460.220.471,00 

2005¹ 1.095.418 208.954.725,00 

Nota: Dados extraídos do Relatório Situacional do PETI (BRASIL MDS, 2004b); Matriz de Informação Social 

(BRASIL MDS, 2015c).  

Fonte: A autora, 2015. 

 

De acordo com a TABELA 4, verifica-se que, de 1996 a 2005, houve um significativo 

crescimento do programa. O programa passou de 3.710 para 1.095.418 crianças e 

adolescentes atendidas naquele período. O mesmo aconteceu com o volume de recursos 

financeiros aplicados no programa passaram de R$930.000,00 para R$511.663.449,00. No 

entanto, a partir de 2003, percebe-se que ocorreu uma estagnação do número de atendimentos 

e dos recursos financeiros aplicados no programa, além de atrasos no repasse dos recursos 

federais para os municípios.  

Outro indicativo de que a questão do combate à exploração do trabalho infantil não foi 

posta como prioritária é que, somente cinco anos após a sua implementação, o programa foi 

institucionalizado mediante a publicação, em 04/10/2001, da Portaria nº 458 (BRASIL 

MPAS, 2001c), da Secretaria de Estado de Assistência Social, que estabelece as diretrizes e 

normas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), com o objetivo de 

“Erradicar, em parceria com os diversos setores governamentais e da sociedade civil, o 

trabalho infantil nas atividades perigosas, insalubres, penosas ou degradantes49 nas zonas 

urbana e rural”, possibilitando “o acesso, a permanência e o bom desempenho de crianças e 

adolescentes na escola”, mediante ações de apoio, orientação e qualificação das famílias, o 

desenvolvimento de atividades socioeducativas50 no contraturno escolar, bem como ações de 

apoio, orientação e qualificação para as famílias, além da transferência de uma 

                                                 
49 Para informações mais completas sobre os tipos de trabalho que colocam em risco a saúde e a segurança, ver 

Portaria GM/MTE nº88 de 28 de abril de 2009 (BRASIL MTE, 2009b). 

 
50 São ações que conjugam educação e proteção social, duas faces da proteção integral à infância e juventude. 

Acontecem em período alternado ao escolar, investindo no desenvolvimento integral dos mesmos; articulada 

com as políticas públicas multissetorial, ou seja, cultura, esporte, lazer, entre outras. Os nomes fantasias são: 

contraturno escolar, jornada ampliada, projeto, ação complementar, núcleo, PIA, são algumas denominações 

utilizadas por crianças, famílias, educadores e organizações (CARVALHO, 2004). 
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complementação de renda familiar, denominada de Bolsa Criança Cidadã, que atende famílias 

das áreas rurais e urbanas51 (ZADRA, 2008).  

Até 2001, eram atendidas, prioritariamente, pelo PETI, as famílias com renda per 

capita de até ½ salário mínimo, com crianças e adolescentes de 7 a 14 anos trabalhando em 

atividades consideradas perigosas, insalubres, penosas ou degradantes. Apesar disso, também 

poderiam ser atendidas famílias com adolescentes de 15 anos de idade empregados em 

situação de extremo risco e/ou com crianças e adolescentes de 7 a 15 anos, vitimados pela 

exploração sexual comercial. 

A partir de 04/10/2001, com a publicação da Portaria nº 458, da Secretaria de Estado 

da Assistência Social, foram ampliados os objetivos e a abrangência do programa, ficando 

determinado como meta a retirada de todas as crianças e adolescentes menores de 16 anos de 

idade do trabalho infantil, exceto na condição de aprendiz52, tendo prioridade as famílias com 

renda per capita de até ½ salário mínimo,53 bem como, todos os adolescentes menores de 18 

anos em situação de exploração sexual (BRASIL MPAS, 2001c).  

Contudo, é necessário acrescentar que, em 2003, após o presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva, eleito pelo Partido dos Trabalhadores, assumir o governo, foi realizada uma pesquisa 

junto aos gestores do PETI nos Estados, nos municípios e no Distrito Federal, com o intuito 

de avaliar o Programa a partir do olhar daqueles que são responsáveis pela sua 

operacionalização em todo o território nacional e que, portanto, tinham condições de apontar 

seus aspectos positivos e negativos, seus limites e potencialidades. Essas informações foram 

publicadas em 2004, no relatório “Análise Situacional do Programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil”, no qual foram avaliados aspectos relacionados ao desenho do programa, à 

sua gestão e execução, participação e controle social e financiamento (BRASIL MDS, 2004b).  

Com essa pesquisa foi possível verificar que, segundo os gestores locais, o PETI 

estava contribuindo para a redução do trabalho infantil, para ampliar a permanência das 

crianças na escola e nas atividades do contraturno escolar, melhorando a qualidade de vida 

das crianças e das famílias e permitindo a construção e o resgate da cidadania, na medida em 

que possibilitava a inserção social dessas crianças e adolescentes, porém existiam diversos 

problemas e limites relacionados à sua execução. Por outro lado, foram apontadas as 

                                                 
51 De acordo com a regulamentação do PETI, considera-se como área urbana somente as capitais, regiões 

metropolitanas e municípios com mais de 250 mil habitantes (BRASIL MPAS, 2001c). 

 
52 Lei nº 10.097, de 19 de dezembro de 2000 (BRASIL, 2000). 

 
53 Portaria nº 385, art. 12, de 26 de julho de 2005, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

(BRASIL MDS, 2005g). 
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principais dificuldades e limitações do programa tais como: (a) dificuldades no atendimento 

para as crianças e adolescentes inseridos em atividades ilícitas, tráfico de drogas e 

narcoplantio e exploração sexual; (b) a vinculação da bolsa à criança, reforçando a concepção 

da criança como provedora do lar; (c) limitada participação de outros setores do Sistema de 

Garantia de Direitos; (d) frequentes atrasos no repasse de recursos realizado pelo Governo 

Federal; (e) inexistência de uma proposta pedagógica referencial para as atividades da jornada 

ampliada e de uma proposta nacional para a promoção da inclusão social das famílias; (f) 

infraestrutura inadequada e insuficiente para a realização da jornada ampliada; (g) reduzida 

capacitação dos monitores contratados, a ausência de uma proposta básica de capacitação e 

formas precárias de contratação; (l) recursos insuficientes para pagamento de bolsas, para 

realização da jornada ampliada e para pagamento de monitores (BRASIL MDS, 2004b).  

Observa-se, ainda, que os recursos disponibilizados pelo governo federal nem sempre 

são proporcionais à variação dos atendimentos realizados. Se compararmos os recursos 

aplicados no PETI em 2001 e 2002, é possível constatar que o aumento dos recursos aplicados 

não foi acompanhado por um acréscimo, proporcional, do número de crianças e adolescentes 

atendidos.  

De acordo com o Relatório “Análise Situacional do Programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil – PETI”54, isso se explica pela utilização parcial do orçamento de 2002 para 

reconhecimento de dívidas de 2001, não empenhadas em face de indisponibilidade de limite 

orçamentário e pela utilização de parte do orçamento de 2002 para o atendimento de 

adolescentes de 15 anos em situação de risco extremo, nas estratégias operadas pelos 

Programas Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano e Sentinela. Contudo, 

segundo o referido relatório, apesar de ter ocorrido uma redução dos recursos aplicados pelo 

governo federal no PETI, em 2003, não houve uma diminuição do número de crianças e 

adolescentes atendidos, uma vez que o impacto da redução recaiu sobre a jornada ampliada e 

outras ações desenvolvidas pelo Programa, em especial as de geração de emprego e renda 

(BRASIL MDS, 2004b).  

Outro aspecto que merece destaque é como tem ocorrido a implantação e a execução 

do programa. Até 2003, se dava através da demanda apresentada pelo município e era 

aprovada pela comissão estadual do Programa, pactuada na Comissão Intergestora Bipartite 

(CIB) - que tinha representação dos municípios e do estado. A partir de 2004, o Ministério do 

                                                 
54 O referido relatório foi elaborado a partir de dados coletados, por meio de dois questionários, sendo um 

destinado a 27 estados e outro remetido a 2.601 municípios atendidos pelo PETI. Foram consolidados os dados 

e as informações prestadas por 23 governos estaduais e Distrito Federal e 1.603 municípios. 
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Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), através da Comissão Intergestora 

Tripartite, formada com representantes de municípios, estados e União passaram a selecionar 

os municípios que deveriam ser atendidos, com base em dados e estatísticas do IBGE. Em 

2005, foi definido um novo ranking de municípios que deveriam ter prioridade no 

atendimento, a partir de um conjunto de informações índice de desenvolvimento humano, taxa 

de famílias pobres, número de crianças ocupadas, entre outros (ZADRA, 2008; SILVA; 

YASBEK; GIOVANNI, 2011).  

Em dezembro de 2005, através da Portaria nº. 666/2005, o programa PETI foi 

integrado ao Programa Bolsa Família. Com isso, o cofinanciamento do governo federal, 

passou a ser realizado de forma regular e automática, com base em critérios aprovados pelo 

Conselho Nacional de Assistência Social e pactuados com representações das demais esferas 

federadas (Comissão Intergestora Tripartite), resultando na reconfiguração das ações, na 

expansão da cobertura e no redesenho da estrutura institucional que dá suporte, controla e 

avalia o programa. O governo federal passou a atuar por meio da participação do Ministério 

do Desenvolvimento Social, do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde, que atuam 

em parceria com estados, municípios e sociedade civil (BRASIL MDS, 2005j). 

Apesar do objetivo do PETI ser a redução do trabalho infantil e não, exatamente, o 

combate à pobreza, é preciso considerar que a situação de pobreza e miséria vivida pelas 

famílias está entre as principais causas da vulnerabilidade infantil e da submissão das crianças 

e adolescentes à exploração laboral. Foi a partir deste entendimento que o Programa Bolsa 

Família, instituído em 2003, para o enfrentamento da pobreza e da extrema pobreza, 

incorporou o PETI. Desde 2005, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil passou a ser 

um eixo de ação do PBF, que visa o enfrentamento às formas de exploração comercial do 

trabalho na infância e na adolescência em situação de extrema vulnerabilidade. 

Após a integração do PETI ao PBF, o sistema de expansão e implantação continuou a 

considerar os dados oficiais, mas passou a priorizar a necessidade dos municípios que 

apresentam suas demandas sociais no cadastramento das famílias no Sistema Cadastro Único 

do governo federal, gerenciado pela Caixa Econômica Federal (CEF), permitindo que, tanto 

ao governo local quanto ao governo federal, tenham acesso a um diagnóstico fidedigno da 

situação e das necessidades sociais de cada região e localidade. 

Ainda, é preciso ressaltar, que antes da integração dos dois programas, os critérios 

para permanecer no PETI eram: (a) a retirada de todas as crianças e adolescentes, menores de 

dezesseis anos de idade, de atividades laborais e de exploração; (b) a retirada de todos os 

menores de dezoito anos de idade de atividades de exploração sexual; (c) a participação das 
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atividades socioeducativas e dos programas e projetos de qualificação profissional e de 

geração de trabalho e renda. Com relação à educação, a Portaria nº 458, de 04 de outubro de 

2001 (BRASIL MDS, 2001c), estabelece como critério que as famílias prestem “apoio à 

manutenção dos filhos na escola e nas atividades da Jornada Ampliada” e as crianças e 

adolescentes cumpram frequência mínima nas atividades do ensino regular e da Jornada 

Ampliada. 

Nesse sentido, observa-se que a partir da integração do PETI ao Bolsa Família, as 

exigências impostas às famílias beneficiárias foram ampliadas. A transferência do benefício 

obriga as famílias a cumprirem as condicionalidades vinculadas à educação, à saúde e à 

assistência social, a saber: (a) na área da educação, é necessário que crianças ou adolescentes 

de 6 a 15 anos possuam matrícula e frequência escolar mínima de 85%. Para os adolescentes, 

com 16 e menores de 18 anos de idade, é exigida a matrícula e a frequência escolar mínima de 

75%; (b) na área da saúde, é obrigatório, às gestantes e lactantes, o comparecimento às 

consultas de pré-natal e a participação nas atividades educativas sobre aleitamento materno e 

cuidados gerais com a alimentação e saúde das crianças. Para as crianças menores de 7 anos, é 

exigido o cumprimento do calendário de vacinação e o acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento infantil; (c) na área de assistência social, é exigido que as crianças e 

adolescentes de até 15 anos, em risco ou retiradas do trabalho infantil, possuam uma 

frequência mínima de 85% nas atividades propostas pelas ações socioeducativas; (d) as 

famílias devem participar dos cursos de trabalho, emprego e renda oferecidos pelo gestor 

municipal do programa (BRASIL MDS, 2005j). 

Além de todas as mudanças já mencionadas, tanto na configuração quanto na 

execução do PETI, a partir da sua integração ao Programa Bolsa Família, entende-se que a 

mudança mais importante que ocorreu foi de caráter político, uma vez que o PETI foi 

transformado em uma política de abrangência nacional, assumida, efetivamente, como um 

programa de combate ao trabalho infantil e como um eixo da ação pública no combate à 

pobreza. As crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil são localizadas e 

cadastradas a partir de uma busca contínua, por parte das Secretarias Municipais de 

Assistência Social, de modo que todas aquelas famílias que recebem uma renda per capital de 

até ½ salário mínimo e que tenham crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, 

são beneficiárias do PBF-PETI. 

Apesar de ter sido implementado, praticamente, uma década antes da sua incorporação 

ao Programa Bolsa Família, o PETI foi muito pouco estudado. Diversos estudos analisam a 

questão e apresentam dados sobre trabalho infantil, no Brasil, em alguns estados e municípios 



129 

brasileiros tais como Gonçalves (1997); Carvalho (2004); Zadra (2008), além de documentos 

como o relatório “Análise Situacional do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil” 

(BRASIL MDS, 2004b) e do Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil 

e Proteção do Adolescente Trabalhador (BRASIL MTE, 2011d). Contudo, não foram 

encontrados estudos e avaliações dos impactos do PETI sobre o trabalho infantil, no Brasil, no 

período de 1996 a 2005. 

 

 

2.2.2 O Programa Nacional de Renda Mínima Vinculado à Educação - “Bolsa-Escola” 

 

 

Em 1995, as experiências bem-sucedidas de alguns entes federados, recolocam na 

pauta do Congresso Nacional, a questão das políticas de renda mínima. Naquele mesmo ano, 

foi aprovada uma proposta, originalmente, apresentada pelo Deputado Federal Nelson 

Marchezan (PSDB-RS), à qual se somaram sugestões e propostas de outros deputados e 

senadores, que, por meio da Lei nº 9.533/1997 (BRASIL, 1997), autorizava o executivo a 

financiar 30% dos gastos dos municípios que implementassem políticas de renda mínima 

associados à educação (SUPLICY, 2002; SILVA; YASBEK; GIOVANNI, 2011). 

Vale acrescentar que o desenho desse programa foi articulado, em acordo com o então 

presidente Fernando Henrique Cardoso, para desfazer a imagem negativa que decorria da 

paralisia imposta pelas bases do governo ao projeto proposto pelo senador Eduardo Suplicy 

(PT-SP). Todavia, esse substitutivo aprovado tinha várias limitações que o tornavam mais 

restrito se comparado à proposta originalmente apresentada pelo senador Eduardo Suplicy, 

dentre as quais se destacavam o desenho de um benefício modesto, concebido sem maiores 

reflexões sobre o seu potencial enquanto instrumento de enfrentamento da pobreza, além do 

seu baixo alcance populacional e das dificuldades em se estabelecer os convênios entre 

municípios, estados e a federação, para fins de cofinanciamento do programa. 

Como exemplo, ressalta-se que, no período de 1998 a 2002, apenas os municípios com 

renda e arrecadação per capita inferior à média do respectivo Estado eram contemplados pela 

referida lei, enquanto os demais municípios somente passariam a ser atendidos a partir de 

2003. Com o intuito de expandir o respectivo programa, um novo Projeto de Lei foi 

apresentado, ainda em 1997, pelo senador Eduardo Suplicy, que foi aprovado pelo Congresso 
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Nacional em 2001, dando origem à Lei nº 10.21955, sancionada pelo presidente Fernando 

Henrique Cardoso, naquele mesmo ano (SUPLICY, 2002). 

Assim foi instituído pela Lei nº 10.219, de 11 de abril de 2001 (BRASIL, 2001b), e 

regulamentado pelo Decreto nº 3.823, de 28 de maio de 2001 (BRASIL, 2001), o Programa 

Nacional de Renda Mínima Vinculado à Educação, também chamado de “Bolsa-Escola”, com 

o propósito de substituir o Programa de Garantia de Renda Mínima.  

Enquanto o PGRM tinha como objetivo apoiar e cofinanciar56 propostas de 

transferência de renda implementadas por municípios com renda tributária e familiar per 

capita inferiores às respectivas médias estaduais, o programa Bolsa-Escola foi apresentado, 

no discurso oficial, como um programa universal, que seria supervisionado e acompanhado 

pela Secretaria Nacional do Programa Bolsa-Escola do Ministério de Educação e financiado 

pelo Fundo de Combate à Pobreza, por um prazo de 10 anos, do qual poderiam participar 

todos os municípios brasileiros desde que formalizassem a sua adesão ao Programa, embora 

tivessem prioridade os municípios participantes do PGRM57. Vale ressaltar também que, 

apesar do Governo Federal ser o principal gestor do Programa, a perspectiva descentralizada e 

participativa que orientou a formulação e implementação do mesmo impõe competências 

específicas para os diferentes sujeitos e segmentos da sociedade, desde a União, os 

municípios, as escolas até a sociedade civil, por meio dos Conselhos de Controle Social. 

Inclusive, era exigido da prefeitura o desenvolvimento de ações socioeducativas nas áreas de 

esportes, artes, lazer e/ou reforço escolar podendo, para isso, buscar parcerias na comunidade 

e com as famílias dos alunos, do tipo “Amigos da Escola58”.  

Outra mudança foi a redefinição do público alvo. O PGRM destinava-se às famílias 

com renda per capita inferior a ½ salário mínimo e que tivessem filhos ou dependentes de 0 a 

                                                 
55 Acrescenta-se que, em homenagem ao prefeito do município de Campinas-SP, eleito pelo Partido da Social 

Democracia Brasileira (PSDB), que foi um dos pioneiros na implementação de Programas de Transferência de 

Renda no Brasil, a Lei nº 10.219/2001 recebeu o nome de José Roberto Magalhães Teixeira (BRASIL, 2001b).  

 
56 O PGRM era financiado 50% pelo Governo Federal e 50% pelo município, também autor da proposta (art. 2º 

da Lei nº 9.533/1997) (BRASIL, 1997). 

 
57 A Lei nº 10.219/2001, em seu art.11, previa que poderiam apresentar propostas para participar do PGRM 

apenas os municípios: (a) que pertencessem aos 14 estados de menor Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH); (b) que integrassem microrregiões com IDH igual ou inferior a 0,500; (c) todos os municípios com IDH 

igual ou inferior a 0,500, independentemente do estado ou microrregião e municípios, desde que adotassem 

uma metodologia de cadastramento e focalização que beneficiasse as famílias efetivamente mais pobres 

(BRASIL, 2001b). 

 
58 Os Amigos da Escola é um projeto criado pela sociedade civil, nos anos 1990, com o objetivo de divulgar 

escolas interessadas em receber serviços voluntários e mobilizar pessoas, empresas e entidades diversas da 

sociedade civil, por meio de campanhas televisivas, para a prestação de serviço voluntário em escolas públicas 

da educação básica. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Projeto_social
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14 anos de idade, sendo exigida a frequência escolar para as crianças e adolescente com idade 

entre 7 e 14 anos. Com a implementação do Bolsa-Escola, passaram a ser beneficiárias 

potenciais as famílias com renda per capita familiar de ½ salário mínimo, com crianças e 

adolescentes de 06 a 15 anos de idade, tendo cada família o direito de receber um benefício 

por criança, até o máximo de três filhos, desde que fosse cumprida a exigência de 85% de 

frequência escolar, por parte das crianças59. 

No que diz respeito aos dados de realização, observa-se que PGRM, até janeiro de 

2001, atendia a 1345 municípios, beneficiando 855.217 famílias com 1.681.343 crianças e 

adolescentes de 0 a 14 anos de idade, que recebiam, em média, R$38,00 por família, estando 

outros 1.097 aguardando sua inclusão do programa até o ano de 2002. No entanto, com a 

extinção do PGRM e a criação do Bolsa-Escola houve uma rápida expansão do números de 

municípios e famílias atendidas, de modo que o referido programa, em apenas dois anos de 

execução, já era considerado o mais bem sucedido programa de transferência de renda por sua 

ampla abrangência e cobertura, tanto em relação ao número de famílias quanto ao número de 

crianças e adolescentes atendidos (SILVA; YAZBEK; GIOVANNI, 2011, p. 115). 

Em 2001, apenas oito meses após sua implementação, havia sido credenciados 5.470 

dos 5.561 municípios brasileiros, beneficiando, aproximadamente, 8,5 milhões de crianças em 

todo o Brasil e até novembro de 2002, já eram atendidas 2,5 milhões de famílias com 10,7 

milhões de crianças e adolescentes beneficiados por transferências que somavam R$ 

1.277.720.000,00. Para o ano de 2003, havia uma previsão de R$ 1.837.000.000,00 para 

atender as demandas do Programa Bolsa-Escola (SILVA; YAZBEK; GIOVANNI, 2011, p. 

119), contudo foram transferidos para as famílias R$499.896.243,00 (SOUZA e 

CAVALCANTE, 2003, p.6). Ao final do ano de 2003, o Bolsa-Escola foi unificado ao 

Programa Bolsa-Família. Com isso, as famílias beneficiárias migraram, progressivamente, 

para o novo programa até dezembro de 2007, ficando o Bolsa-Escola automaticamente extinto 

a partir de então. 

 

 

 

 

 

                                                 
59 Nesse sentido, o envio trimestral, ao Governo Federal, de relatórios municipais de frequência às aulas das 

crianças e adolescentes das famílias atendidas é condição essencial para o repasse dos recursos que é efetuado 

pela União diretamente para mães ou responsáveis mediante cartão magnético personalizado. 
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2.2.3 O Programa Bolsa Família 

 

 

O Programa Bolsa Família que foi criado pela Medida Provisória nº 132, de 20 de 

Outubro de 2003, transformada na Lei nº 10.836, de 09 de janeiro de 2004, e regulamentado 

pelo Decreto nº 5.209, de 17 de setembro de 2004, é o principal programa de transferência de 

renda implementado no Brasil. Constituindo-se em um importante braço do Programa Fome 

Zero60, o PBF foi planejado e implementado com o objetivo de combater a fome, a pobreza e 

as desigualdades por meio da transferência de um benefício financeiro associado à garantia do 

acesso aos direitos sociais básicos - saúde, educação, assistência social e segurança alimentar, 

promovendo a inclusão social e a emancipação das famílias beneficiárias, de modo que 

possam superar a situação de vulnerabilidade em que se encontram (BRASIL, 2003; 2004; 

2004a).  

Além disso, o programa Bolsa Família foi concebido com o intuito de unificar a 

gestão e a implementação de quatro programas federais de transferência de renda destinados 

às famílias mais pobres do país que haviam sido criados durante o governo do Presidente 

Fernando Henrique Cardoso. Dois deles, o Programa Bolsa Escola e o Programa Bolsa 

Alimentação, consistiam na transferência de renda condicionada a ações da família em prol de 

sua educação e saúde, respectivamente, enquanto os outros dois, o Auxílio Gás e o Programa 

Nacional de Acesso à Alimentação (PNAA), conhecido como Cartão Alimentação, eram 

programas de transferência não condicionada. A partir de dezembro de 2005, também foi 

integrado ao Bolsa Família, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) e, em 

junho de 2008, o Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem)61.  

                                                 
60 O Projeto Fome Zero foi elaborado pelo Instituto de Cidadania, sob a coordenação de José Graziano da Silva, 

então Ministro do Ministério da Segurança Alimentar e Combate à Fome com a participação de representantes 

de ONGs, institutos de pesquisa, sindicatos, organizações populares, movimentos sociais e especialistas 

vinculados à questão da segurança alimentar no país. Partindo da concepção de que o direito à alimentação 

deve ser assegurado pelo Estado, foi formulado com o objetivo principal de elaborar uma Política de Segurança 

Alimentar e Nutricional para a população brasileira (YAZBEK, 2003, p.43). 

 
61 O Projovem foi originalmente instituído pela MP nº 238, de 1º de fevereiro de 2005 convertida na Lei 11.129, 

de 30 de junho de 200, como um programa que vinculava concessão de renda por tempo determinado e 

formação com vistas à complementação de escolaridade e preparação para a inserção laboral, para jovens na 

faixa etária de 18 a 24 anos.  Em 2007, pela MP nº 411, de 28 de dezembro de 2007, convertida na Lei nº 

11.692, de 10 de junho de 2008, regulamentada pelo Decreto nº 6.629, de 4 de novembro de 2008, o programa 

foi subdividido em quatro modalidades: Projovem Urbano, Projovem Trabalhador, Projovem Adolescente e 

Projovem Campo - Saberes da Terra. Essas modalidades incorporaram programas pré-existentes, como Escola 

de Fábrica, Agente Jovem e Saberes da Terra. A faixa etária atendida também foi expandida para limites entre 

15 e 29 anos (BRASIL: 2005; 2005a; 2007, 2008; 2008a; 2015e). 
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A unificação dos programas de transferência de renda, no Brasil, foi entendida como 

necessária pelos formuladores do Programa Bolsa Família, para minimizar a ocorrência de 

sobreposições de programas e para evitar erros decorrentes da falta de uma coordenação geral 

e/ou de um planejamento central, que poderiam culminar, inclusive, com alocações 

orçamentárias insuficientes para o atendimento do público alvo elegível, segundo os critérios 

de elegibilidade previstos em lei. Com a criação do Cadastro Único para Programas Sociais 

do Governo Federal e com a unificação dos vários programas mencionados acima foram 

uniformizados os critérios de entrada, os valores do benefício, a agência executora e o sistema 

de informação e isso permitiu ao governo federal constituir um banco de dados nacional sobre 

o número de famílias e indivíduos pobres e extremamente pobres, eliminando os múltiplos 

cadastros sociais e as filas de espera por benefícios e, por conseguinte, viabilizou uma 

significativa expansão do sistema de transferência de renda às populações extremamente 

pobres.  

Segundo o Decreto nº 5.209, de 17 de setembro de 2004, que regulamentou a Lei nº 

10.836 que criou o Programa Bolsa Família, denomina os programas de transferência de 

renda, cujos procedimentos de gestão e execução foram unificados pelo Programa Bolsa 

Família, como Programas Remanescentes, e determina que todas as adesões e os convênios 

firmados entre os entes federados e a União no âmbito desse programas, em vigor em 17 de 

setembro de 2004, teriam validade até 31 de dezembro de 2005. Nesse período, as famílias 

beneficiárias dos Programas Remanescentes seriam, gradualmente, incorporadas ao Programa 

Bolsa Família, desde que atendessem aos seus critérios de elegibilidade e que houvesse 

disponibilidade orçamentária e financeira para o seu pagamento. Além disso, ficou 

estabelecido que as famílias atendidas pelos Programas Remanescentes, enquanto não fossem 

transferidas para o Programa Bolsa Família, continuariam recebendo os benefícios no valor 

fixado na legislação daqueles Programas, desde que mantivessem as condições de 

elegibilidade que lhes assegurassem o direito a receber o benefício. 

As Tabelas 5 e 6 apresentam informações relevantes a respeito do processo de 

incorporação dos demais programas pelo PBF, tanto sob a perspectiva do número de famílias 

atendidas quanto pela soma de recursos financeiros transferidos pelos referidos programas, até 

que todas as unidades familiares beneficiárias fossem completamente incorporadas pelo PBF.  

Apesar de, inicialmente, ter sido previsto que a transferência das famílias beneficiárias 

dos programas Auxílio Gás, Bolsa Alimentação, Bolsa-Escola e Cartão Alimentação para o 

Bolsa Família se daria até 2005, o processo se estendeu por vários anos.  
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De acordo com os dados mostrados na Tabela 5, observa-se que, entre 2004 e 2014, 

houve uma expansão de, aproximadamente, 107% do número de famílias atendidas pelo 

Programa Bolsa Família.  

 

Tabela 5 -  Número de famílias que receberam benefícios dos Programas de Transferência Direta de Renda 

integrados ao Programa Bolsa Família, no Brasil, no período de 2004 a 2013. 
Anos Auxílio Gás Bolsa-Alimentação Bolsa Escola Cartão 

Alimentação 

PETI Bolsa 

Família 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

5.356.207 

3.401.097 

641.644 

293.920 

226.131 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

53.507 

24.175 

2.474 

229 

002 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3.042.779 

1.783.917 

36.481 

5.860 

179 

006 

- 

- 

- 

- 

- 

107.907 

83.524 

32.136 

22.193 

14.686 

9.138 

6.934 

1.537 

- 

- 

- 

930.823 

1.095.418 

613.672 

1.035.151 

875.073 

- 

- 

819.549 

851.819 

- 

- 

6.751.839 

8.700.445 

10.965.810 

11.043.076 

10.557.996 

12.370.915 

12.778.220 

13.352.306 

13.902.155 

14.086.199 

14.003.441 

Nota: Dados extraídos do (BRASIL MDS, 2015c). 

Fonte: A autora, 2015. 

 

De modo geral, o Programa Bolsa Família ampliou o número de famílias beneficiárias 

todos os anos desde a sua criação, com exceção do ano 2008, no qual ocorreu uma redução de 

pouco mais de 4% no número de famílias atendidas pelo programa. No demais anos, apesar de 

terem sido mantidas taxas positivas de crescimento do número de famílias beneficiárias, 

ocorreram oscilações bastante significativas nas taxas. Enquanto nos anos 2005, 2006 e 2009, 

o número de famílias beneficiárias pelo PBF cresceu, aproximadamente, 28,9%, 26% e 

17,2%, respectivamente, nos outros anos essas taxas de crescimento se mantiveram abaixo de 

5% ao ano (Tabela 5). 

Com relação aos recursos transferidos pelo PBF às famílias beneficiárias, constata-se 

que houve uma contínua expansão dos montantes repassados anualmente, inclusive nos anos 

em que houve decréscimo ou baixo crescimento do número de famílias beneficiárias (Tabela 

6). 

De acordo com os dados apresentados na Tabela 6, é possível verificar que os valores 

totais transferidos anualmente aumentaram em 617%, no período de 2004 a 2014. Isso se deve 

à eficiência com que os programas remanescentes foram incorporados ao PBF, no período de 

2004 a 2008, mas, principalmente, aos elevados graus de focalização e cobertura atingidos 

pelo programa.  
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Tabela 6 -  Total de recursos transferidos aos municípios e às famílias atendidas pelos programas de 

transferência direta de renda integrados ao Programa Bolsa Família, no período de 2004 a 2013, no 

Brasil 
 Auxílio Gás Bolsa 

Alimentação 

Bolsa Escola Cartão 

Alimentação 

PETI Bolsa Família 

2004 563.135.085,00 56.350.005,00 961.831.830,00 171.031.300,00 460.220.471,00 3.791.785.038,00 

2005 393.156.225,00 8.385.945,00 626.760.210,00 59.706.150,00 208.954.725,00 5.691.667.041,00 

2006 124.711.440,00 2.130.630,00 131.972.505,00 29.641.150,00 376.970.585,00 7.524.661.322,00 

2007 34.871.353,00 96.420,00 3.862.035,00 15.863.800,00 224.813.635,00 8.965.499.608,00 

2008 22.819.290,00 12.255,00 357.135,00 10.615.300,00 171.555.780,00 10.606.500.193,00 

2009 - - 16.245,00 7.109.950,00 - 12.454.702.501,00 

2010 - - - 4.802.700,00 - 14.372.702.865,00 

2011 - - - 1.492.600,00 251.979.000,00 17.360.387.445,00 

2012 - - - - 277.582.000,00 21.156.744.695,00 

2013 - - - - - 24.890.107.091,00 

2014 - - - - - 27.187.295.233,00 

Nota: Dados extraídos de: (BRASIL MDS, 2015c).  

Fonte: A autora, 2015. 

 

De acordo com Barros e colaboradores (2010), para que uma política social de 

enfrentamento da pobreza atinja os resultados esperados, deve alocar a maior proporção 

possível dos seus recursos em favor da população mais vulnerável. Um elevado grau de 

focalização será atingido quando: I) as famílias cadastradas localmente que forem as mais 

pobres; II) as informações coletadas forem de alta qualidade; III) for utilizada a metodologia 

mais adequada para seleção dos beneficiários; e IV) as cotas estabelecidas para cada 

município forem mais próximas possíveis do número real de pobres existentes em seu 

território. 

Observa-se que, uma boa focalização resulta, em grande medida, do rigor e dos 

critérios adotados no processo de seleção dos beneficiários. Diante da existência de milhões 

de famílias em situação de pobreza e da impossibilidade de atender a todas de imediato, o 

governo optou, em 2003, por dividi-las em dois grupos62, adotando duas linhas de corte de 

renda a fim de priorizar o atendimento das famílias mais necessitadas (a) famílias 

extremamente pobres e (b) famílias pobres.  

É importante ressaltar que, de acordo com Osório, Soares e Souza (2011, p. 15), no 

Brasil, nunca foi adotada a linha oficial de pobreza ou de pobreza extrema do BM. 

Normalmente, o governo brasileiro usa múltiplos do salário mínimo como linha de pobreza. 

Tanto o PETI quanto o Programa Bolsa-Escola adotavam como linha de pobreza e de extrema 

pobreza os valores correspondentes a ½ e a ¼ do salário mínimo nacional, respectivamente. 

Nesse caso, considerando o valor do salário mínimo vigente no Brasil, no ano 2003, uma 

família que recebesse uma renda familiar per capita de R$120,00 por mês era considerada 

                                                 
62 Consultar o Decreto nº 5.209 de 17 de setembro de 2004 (BRASIL, 2004). 
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pobre e aquela que recebesse uma renda familiar per capita de até R$60,00 era considerada 

extremamente pobre.  

A partir da implantação do Programa Bolsa Família, em outubro de 2003, e da 

unificação dos programas, esse critério foi abandonado.  Desde então, os valores tem sido 

corrigidos, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), do IBGE. Os 

novos valores de corte adotados foram de uma renda familiar mensal per capita de até 

R$100,00 para a linha de pobreza e de uma renda familiar mensal per capita de até R$50,00 

para a linha de extrema pobreza.  

 

Quadro 4 - Comparativo dos valores da linha de pobreza e de extrema pobreza fixados com base nos critérios 

do Banco Mundial e como proporção do salário mínimo para os anos de 2004, 2006, 2009 e 2014. 
 

 

Ano  

Linha de Extrema Pobreza e de Pobreza vigentes – 

Critério do Banco Mundial 

Linha de Extrema Pobreza e de Pobreza – Proporção do 

Salário Mínimo Nacional63 

Extremamente Pobres Pobres Extremamente Pobres Pobres 

Até US$1/dia Até US$2/dia ¼ de s.m. ½ de s.m. 

2004 Renda familiar per 

capita de até R$50,00 

Renda familiar per capita de 

até R$100,00 

Renda familiar per capita de 

até R$60,00 

Renda familiar per capita 

de até R$120,00 

2006 Renda familiar per 

capita de até R$60,00 

Renda familiar per capita de 

até R$120,00 

Renda familiar per capita de 

até R$75,00 

Renda familiar per capita 

de até R$150,00 

2009 Renda familiar per 

capita de até R$70,00 

Renda familiar per capita de 

até R$140,00 

Renda familiar per capita de 

até R$116,25 

Renda familiar per capita 

de até R$232,50 

2014 Renda familiar per 

capita de até R$77,00 

Renda familiar per capita de 

até R$154,00 

Renda familiar per capita de 

até R$181,00 

Renda familiar per capita 

de até R$362,00 

Nota: Dados extraídos do Decreto nº 5.209/2004 (BRASIL, 2004). 

Fonte: A autora, 2015. 

 

No Quadro 4, observa-se que, em 2003, houve uma redução do valor da renda familiar 

per capita adotada como referência para a definição da linha de pobreza e extrema pobreza. 

Considerando que, nesses anos transcorridos, desde a implantação do PBF, os valores da linha 

de pobreza e extrema pobreza que foram atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor (INPC), chegando a R$ 77,00 (linha de pobreza extrema) e a R$154,00 (linha de 

pobreza) e que, nesse mesmo período, o salário mínimo foi corrigido por índices acima da 

inflação oficial, passando de R$240,00 para R$728,00 por mês, percebe-se que houve uma 

significativa e crescente desvalorização dos valores de referência adotados como linha de 

indigência e de pobreza em nosso país. Se esses valores ainda fossem indexados ao salário 

mínimo nacional, a linha de pobreza, em 2014, teria sido fixada em R$362,00 e a linha de 

extrema pobreza equivaleria a R$181,00.  

No entanto, essa mudança revelou-se estratégica, indicando de que, certo modo, já 

havia a expectativa de uma política nacional de valorização gradativa do salário mínimo 

                                                 
63 Valores calculados com base no valor do salário mínimo vigente, nos anos de 2004, 2006, 2009 e 2014 

(DIEESE, 2015). Para obter os valores do salário mínimo nacional para os respectivos anos consultar o site 

http://www.dieese.org.br/notatecnica/2015/notaTec143SalarioMinimo.pdf. 
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(acima da taxa anual de inflação) e a manutenção da linha de pobreza vinculada ao salário 

mínimo poderia inviabilizar politicamente a expansão do PBF, incitando resistências dentro 

da própria base do governo. Como havia a pretensão de ampliar continuamente a cobertura do 

programa, os formuladores do mesmo optaram por uma linha de pobreza próxima daquela 

adotada pelo BM, apesar de não declararem formalmente essa opção, e apostaram na maior 

focalização do programa, atendendo, prioritariamente, as famílias extremamente pobres.  

Ainda, no que diz respeito ao público alvo a ser atendido, observa-se que houve 

diversas alterações na legislação original à medida que foram sendo incorporados outros 

programas ao Bolsa Família. De acordo com a Medida Provisória nº 132 de 20 de outubro de 

2003 (BRASIL, 2003), convertida na Lei nº 10.836 de 09 de janeiro de 2004 (BRASIL, 

2004a), teriam direito a um benefício básico e fixo, todas as unidades familiares que se 

encontrassem em situação de extrema pobreza e, ainda, teriam direito a um benefício variável, 

aquelas famílias que se encontrassem em situação de pobreza ou de extrema pobreza que 

tivessem em sua composição gestantes, nutrizes, crianças entre zero e doze anos e 

adolescentes até 15 anos. 

A partir de 28 de dezembro de 2005, com a publicação da Portaria nº 666, que 

disciplina a integração entre o Bolsa Família e o PETI (BRASIL MDS, 2005j), passam a ser 

beneficiárias todas as famílias pobres e extremamente pobres que tiverem em sua composição 

crianças e adolescentes menores de 16 anos idade, em situação de trabalho infantil. Contudo, 

a Lei nº 11.692 de 10 de junho de 2008 (BRASIL, 2008a), que dispõe sobre o Programa 

Nacional de Inclusão de Jovens, criado em 2005, fixa o pagamento desse benefício variável 

até o limite máximo de três benefícios por família e amplia o pagamento do benefício variável 

às famílias que tenham em sua composição adolescentes entre dezesseis e dezessete anos 

idade, no limite de até dois benefícios por família. Além disso, a Lei nº 12.512 de 14 de 

outubro de 2011, que instituiu a Bolsa Verde64 (BRASIL, 2011), altera novamente a redação 

da lei nº 10.836, aumentando o limite de pagamento do benefício variável de três para cinco 

                                                 
64 O Programa Bolsa Verde faz parte do Plano Brasil sem Miséria e seu nome oficial é Programa de Apoio à 

Conservação Ambiental. O Programa é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente (BRASIL MMA, 

2015f). O público alvo são famílias que se encontram em situação de extrema pobreza, inscritas no Cadastro 

Único e desenvolvem atividades de conservação ambiental nas seguintes áreas: Florestas Nacionais, Reservas 

Extrativistas federais e Reservas de Desenvolvimento Sustentável federais, administradas pelo ICMBIO; 

Projetos de assentamento florestal, projetos de desenvolvimento sustentável ou projetos de assentamento 

agroextrativista instituídos pelo INCRA; Territórios ocupados por Ribeirinhos, Extrativistas, Populações 

Indígenas, Quilombolas e outras Comunidades Tradicionais; e/ou em outras áreas rurais definidas como 

prioritárias pelo Governo Federal. O Programa Bolsa Verde efetua repasses trimestrais no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais) por meio do cartão do Bolsa Família, durante o prazo de até dois anos. Este prazo poderá ser 

renovado. Os beneficiários do Bolsa Verde já inscritos no Bolsa Família receberão os dois benefícios 

(BRASIL, 2011; BRASIL MMA, 2015f). 
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benefícios por família. Com a criação do Programa Brasil Carinhoso e a publicação da Lei nº 

12.722 de 03 de outubro de 2012 (BRASIL, 2012a), que dispõe sobre o apoio financeiro da 

União aos Municípios e ao Distrito Federal para ampliação da oferta da educação infantil, 

ocorre uma nova alteração da Lei nº 10.836, no sentido de estender o pagamento de benefício 

às famílias extremamente pobres que tenham em sua composição crianças de zero a seis anos 

de idade e que, somando a renda familiar mensal e os benefícios recebidos do PBF, 

apresentem uma renda familiar per capita igual ou inferior a R$77,00 (BRASIL MDS, 2013).  

Com o intuito de facilitar a apresentação dos diferentes tipos de benefícios concedidos 

pelo PBF, de seus respectivos valores, atualizados até 25/06/2015, e das regras observadas 

para a concessão dos mesmos, optou-se por apresentar o QUADRO 5. 

Com base no QUADRO 5, verifica-se que uma família extremamente pobre pode 

receber cumulativamente: um benefício básico fixo de R$77,00; até cinco benefícios variáveis 

de R$35,00, somando R$175,00 caso tenha crianças de até doze anos e adolescentes de até 

quinze anos de idade, gestantes ou nutrizes; até dois benefícios variáveis de R$42,00, 

somando R$84,00, caso tenha adolescentes entre dezesseis e dezessete anos de idade. Desse 

modo, uma família extremamente pobre, pode receber, no mínimo, R$77,00 e, no máximo, 

R$336,00 por mês, com base nos valores de benefícios vigentes até a presente data 

(25.06.2015). Entretanto, se a família for pobre, ela pode receber, no mínimo, R$35,00 e, no 

máximo, R$259,00, tendo em vista que teria direito a receber até cinco benefícios variáveis 

(Crianças de 0 a 15 anos/gestantes/nutrizes) de R$35,00 e até dois benefícios variáveis (BVJ) 

de R$42,00.  

Desde 2004, o benefício é concedido, em princípio, por um período de dois anos. A 

atualização cadastral (recadastramento) pode ser feita a qualquer momento, não havendo uma 

data ou período definido para realizá-la. Sempre que houver qualquer alteração nos dados 

informados anteriormente, deve-se procurar a gestão municipal para efetuar a atualização das 

informações cadastrais no Cadastro Único. Se não houver nenhuma modificação nos dados 

informados, a família deverá, obrigatoriamente, procurar a gestão para atualizar o cadastro a 

cada dois anos, contados a partir da data da última atualização, sob pena de ter o pagamento 

do benefício bloqueado (BRASIL MDS, 2005d). 
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Quadro 5 - Tipos de benefícios transferidos pelo PBF, seus valores e critérios de elegibilidade. 

Benefício Valor Regras 

 

Básico 

 

R$77,00 

- Transferido às famílias em situação de extrema pobreza (renda mensal per 

capita menor ou igual a R$ 77,00); 

- Concedido mesmo quando não há crianças, adolescentes ou jovens na família 

Benefício Variável 

de 0 a 15 anos 

R$35,00 -Concedido às famílias com crianças ou adolescentes de 0 a 15 anos de idade; 

 

 

Benefício Variável 

à Gestante (BVG) 

 

 

 

R$35,00 

- Concedido às famílias que tenham gestantes em sua composição; 

- Pagamento de nove parcelas consecutivas, a contar da data do início do pagamento 

do benefício, desde que a gestação tenha sido identificada até o nono mês; 

- A identificação da gravidez é realizada no Sistema Bolsa Família na Saúde. O 

Cadastro Único não permite identificar as gestantes. 

 

Benefício Variável 

Nutriz (BVN) 

 

 

R$35,00 

- Transferido às famílias beneficiárias do PBF que tenham crianças com idade entre 

0 e 6 meses em sua composição;  

- Pagamento de seis parcelas consecutivas, a contar da data de concessão do 

benefício, desde que a criança tenha sido identificada no Cadastro Único até o sexto 

mês de vida. 

Benefício Variável 

Vinculado ao 

Adolescente 

 (BVJ) 

 

 

R$42,00 

- Transferido às famílias beneficiárias do PBF que tenham adolescentes de 16 e 17 

anos; 

- Limite de até dois benefícios por família;  

- O BVJ continua sendo pago regularmente à família até dezembro do ano de 

aniversário de 18 anos do adolescente. 

Benefício para 

Superação da 

Extrema Pobreza 

(BSP) 

Valor 

varia para 

cada caso. 

- Transferido às famílias beneficiárias do PBF que estejam em situação de extrema 

pobreza (renda mensal per capita menor ou igual a R$ 77,00), mesmo após o 

recebimento dos outros benefícios do PBF. O benefício para superação da extrema 

pobreza independe da composição familiar. 

Nota: Dados extraídos do Decreto nº 5.209/2004, (BRASIL, 2004). 

Fonte: A autora, 2015. 

 

Outra questão que qualifica o Bolsa Família são as condicionalidades. A Lei nº 10.836 

prevê, desde sua primeira versão, em seu artigo 3º, que a concessão dos benefícios do PBF 

“dependerá do cumprimento, no que couber, de condicionalidades relativas ao exame pré-

natal, ao acompanhamento nutricional, ao acompanhamento de saúde, à frequência escolar de 

85% (oitenta e cinco por cento) em estabelecimento de ensino regular” (BRASIL, 2004a). Se 

comparado ao Bolsa-Escola, observa-se que o PBF ampliou as condicionalidades para o 

recebimento do benefício, incluindo as exigências de acompanhamento pré-natal, nutricional 

e da saúde de um modo geral, de crianças, nutrizes e gestantes. Ainda, de acordo com o artigo 

9º, da Portaria nº 666, de 28 de dezembro de 2005, “Os benefícios financeiros do PBF e do 

PETI não serão liberados para pagamento se for comprovada a ocorrência de trabalho infantil 

nas famílias” (BRASIL MDS, 2005j). 

É importante acrescentar que a Lei nº 11692, de 10 de junho de 2008, inclui um novo 

parágrafo na Lei 10.836, reduzindo a frequência escolar para 75%, para adolescentes com 

idade de dezesseis e dezessete anos de idade (BRASIL, 2008a). Essa redução do percentual de 

frequência escolar também é válida para os adolescentes vinculados ao PETI, que além de 

cumprir as condicionalidades previstas para os demais beneficiários do Bolsa Família 

(educação e saúde), também precisam ter 85% de frequência nas atividades socioeducativas. 
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Tanto a responsabilidade pela gestão quanto pelo controle direto do cumprimento das 

condicionalidades é compartilhado. A gestão do acompanhamento das condicionalidades na 

área da educação é de responsabilidade do Ministério da Educação e a sua execução compete 

aos profissionais da educação em todos os municípios e estados, por meio do registro da 

frequência escolar que é repassada ao Ministério da Educação, bimestralmente. A gestão do 

acompanhamento das condicionalidades na área da saúde, por sua vez, é de responsabilidade 

do Ministério da Saúde e realizado pelas equipes de saúde dos municípios e dos estados que 

têm a responsabilidade de registrar o acompanhamento duas vezes ao ano. Ao Ministério do 

Desenvolvimento Social compete o acompanhamento dos registros mensais de frequência dos 

jovens com histórico ou risco de trabalho infantil nas atividades socioeducativas vinculadas 

ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI). 

Analisando os dados apresentados na Tabela 7, percebeu-se que houve um importante 

aumento do percentual de crianças e adolescentes que tiveram acompanhamento da frequência 

escolar, no período de 2006 a 2013. No entanto, segundo os dados do MDS (2014c), ainda 

não existem registros sobre o acompanhamento da frequência escolar de, aproximadamente, 

15% das crianças e dos adolescentes beneficiários do PBF. Em 2013, somente 84,4% das 

crianças e adolescentes beneficiárias do PBF tiveram acompanhamento da frequência escolar. 

 

Tabela 7 -  Evolução do acompanhamento da frequência escolar no período de 2006 a 2013. 
Ano  Cobertura (%) 

2006 62,8 

2007 75,6 

2008 83,7 

2009 85,6 

2010 85,4 

2011 86,3 

2012 87,5 

2013 84,4 

Fonte: BRASIL MDS, 2014c. 

 

Além disso, consultando as informações disponíveis na Matriz de Informações Sociais 

do Ministério do Desenvolvimento Social e do Combate à Fome, observou-se que, apesar do 

controle de condicionalidades na educação ter sido feito desde a implantação do PBF, 

somente a partir de 2010 começaram a ser publicados os registros detalhados para crianças e 

adolescentes. 
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Tabela 8 -  Informações sobre o Controle do Cumprimento da Condicionalidade vinculada à Educação no 

Brasil, no período 2010 a 2014. 
Ano Total de beneficiários 

com perfil educação 

 (16 a 17 anos) 

Total de beneficiários 

acompanhados pela 

educação (16 a 17 anos) 

Total de beneficiários com 

perfil educação (6 a 15 anos) 

Total de beneficiários 

acompanhados pela 

educação (6 a 15 anos) 

2010 1.768.412 1.406.523 15.748.522 14.105.442 

2011 1.961.316 1.487.708 15.218.526 13.417.382 

2012 3.078.673 2.389.544 14.896.854 13.305.702 

2013 2.999.874 2.495.339 14.447.143 13.560.430 

2014 3.334.421 2.790.544 13.775.932 12.894.894 

Nota: Dados extraídos da Matriz de Informações Sociais (BRASIL MDS, 2015c).  Fonte: A autora, 2015. 

 

É possível verificar que uma significativa parcela das crianças e adolescentes 

atendidos pelo PBF, não tem a frequência escolar acompanhada pelos gestores locais do 

programa. Ainda, segundo as informações apresentadas na TABELA 8, mostram que, em 

2010, de um total de 17.516.934 crianças e adolescentes beneficiários do PBF, 15.511.965 

tiveram sua frequência escolar acompanhada e registrada no sistema de controle de 

condicionalidades relativas à educação. A partir de então, o número total de crianças e 

adolescentes que tiveram o acompanhamento da frequência escolar por conta do controle de 

condicionalidades do PBF manteve-se praticamente constante, em torno de 15 milhões de 

registros em todo o país. No entanto, percebe-se também que, enquanto o número de crianças 

com idade entre 6 e 15 anos acompanhadas chegou a cair em alguns anos, o controle da 

frequência dos adolescentes entre 16 e 17 anos de idade aumentou ano após ano. 

No âmbito da saúde, constata-se que existe o registro, desde 2005, do número de 

famílias beneficiárias que devem cumprir condicionalidades na saúde, ou seja, das famílias 

que tenham entre seus membros mulheres com idade entre 14 a 44 anos e/ou crianças menores 

de 6 anos, bem como, do número de famílias que foram acompanhadas pelas equipes de saúde 

básica ou pelas equipes de saúde da família. Em 2005, apenas 31,24% das famílias 

beneficiárias que deveriam cumprir condicionalidades na saúde foram acompanhadas 

(TABELA 9). 

 

Tabela 9 -  Informações sobre o Controle do Cumprimento da Condicionalidade vinculada à Saúde no Brasil, 

no período de 2006 a 2014 
Anos Família Perfil 

BF (a) 

Famílias 

acompanhadas (b) 

b/a % Gestantes Pré-natais Crianças Vacinação Nutrição 

2005 5.751.203 1.796.601 31,24 - - - - - 

2006 9.493.873 3.172.629 33,42 - - - - - 

2007 10.472.495 4.858.116 46,39 - - - - - 

2008 9.663.238 5.627.611 58,24 - - - - - 

2009 9.820.535 6.332.142 64,48 - - - - - 

2010 10.602.965 7.254.691 68,42 - - - - - 

2011 10.086.288 7.247.353 71,85 - - - - - 

2012 11.883.263 8.689.047 73,12 165.048 163.488 5.175.023 5.134.044 4.199.543 

2013 11.845.101 8.698.858 73,44 198.727 196.606 5.108.200 5.039.837 4.386.080 

2014 12.135.545 9.131.979 75,25 227.708 225.726 5.581.683 5.527.567 4.696.380 

Nota: Dados extraídos da Matriz de Informações Sociais (BRASIL MDS, 2015c). Fonte: A autora, 2015. 
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Desde então, esse percentual aumentou todos os anos, de modo que em 2014, mais de 

75% das famílias que deveriam fazer acompanhamento de saúde, em cumprimento às 

exigências do programa, de algum modo, foram atendidas. Somente a partir de 2012, foram 

registradas as informações detalhadas sobre o tipo de condicionalidade cumprida (Tabela 9).  

De qualquer modo, os dados revelam avanços significativos, sobretudo, se for levado 

em conta que esses números se referem à famílias extremamente pobres que viviam em 

situação de indigência e anonimato e que passaram a ser vistas e, em alguma medida, 

atendidas pelo Estado brasileiro. Para essas pessoas, muitas delas até então totalmente 

desprovidas de qualquer atenção ou cuidado de saúde, o acesso à consulta do pré-natal ou à 

vacinação pode representar a diferença entre viver ou morrer.  

Contudo, a despeito dos avanços observados ao longo desses dez anos, que não foram 

poucos, é preciso atentar para o fato de que, se apenas 75% das famílias beneficiárias que 

deveriam ter cumprido as condicionalidades na saúde (pré-natal, vacinação e 

acompanhamento nutricional de crianças menores de seis anos de idade) foram 

acompanhadas, o que quer dizer “atendidas” pelo serviço de saúde básica, isso não significa 

necessariamente que 25% dessas famílias não procuraram as unidades básicas de saúde, mas 

também ser um reflexo do grande déficit no atendimento da saúde básica no Brasil. Afinal, 

apesar da saúde ter sido declarada “direito de todos e dever do Estado” na Constituição 

Federal de 1988, a garantia constitucional não foi suficiente nem mesmo para assegurar o 

atendimento básico de saúde a toda a população. De acordo com o Ministério da Saúde, no 

ano de 2013, a cobertura do sistema de atenção básica à saúde no Brasil era de apenas 67,49% 

da população (BRASIL MS, 2015a). 

Naturalmente, não se pode desconsiderar as dificuldades enfrentadas pelas equipes de 

atenção básica no acompanhamento de condicionalidades do PBF, uma vez que essas 

populações pobres e indigentes, muitas vezes, não possuem endereço fixo nem recursos para o 

deslocamento até sua Unidade Básica de Saúde. Essa situação além de impedir que uma 

mesma equipe acompanhe a família regularmente, exige um grande esforço das equipes que 

se obrigam a fazer uma busca ativa e permanente dessas famílias, no sentido de localizá-las 

para poder atendê-las, porém não podemos ignorar as dificuldades e as limitações do próprio 

Estado, o sentido de assegurar o direito à saúde.  

Ainda, com relação ao controle de condicionalidades, é necessário destacar o trabalho 

de acompanhamento familiar realizado pelas equipes dos Centros de Referência da 

Assistência Social (CRAS), dos Centros de Referência Especializados da Assistência social 
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(CREAS) e/ou pelas equipes da Proteção Social Básica e/ou Especial (PSB/PSE) 65, junto às 

famílias beneficiárias em descumprimento de condicionalidades na educação, na saúde e na 

assistência social, nos casos em que são ofertadas as atividades socioeducativas para a 

famílias e/ou para as crianças e adolescentes, no contraturno escolar. Esse acompanhamento 

familiar é realizado através no Sistema de Acompanhamento de Condicionalidades66 

(SICON/MDS). 

Para os municípios, esse sistema disponibilizado permite acessar as informações 

cadastrais de pessoas e de famílias beneficiárias, tais como a composição familiar, a 

composição do benefício, o endereço da família e o histórico de condicionalidades da família, 

incluindo o julgamento de recursos administrativos sobre os descumprimentos de 

condicionalidades, que permite aos serviços socioassistenciais realizar um acompanhamento 

dessas famílias, com a possibilidade de proteção da renda por meio da interrupção temporária 

dos efeitos do descumprimento das condicionalidades.  

Apesar da participação do Serviço de Assistência Social no controle de 

condicionalidades estar previsto desde a criação do PBF, o SICON foi criado em 2007 e a 

responsabilidade da assistência social no acompanhamento das famílias entendidas como 

vulneráveis, incluindo as que descumprem as condicionalidades do PBF, somente foi 

instituído em 200867, pela Portaria GM/MDS n° 321, de 27 de setembro de 2008 (BRASIL 

MDS, 2008e). 

Desse modo, o registro do acompanhamento das famílias pelo Serviço de Assistência 

Social dos municípios começou a ocorrer a partir de 2009. Desde então, o número de famílias 

acompanhadas cresceu todos os anos, em decorrência tanto do crescimento do número médio 

de famílias acompanhadas por município, quanto pelo aumento gradativo do número de 

municípios que utilizam o SICON. 

Contudo, observa-se na TABELA 10 que o percentual de famílias acompanhadas pelas 

equipes do Serviço de Assistência Social ainda é bastante baixo, ficando em torno de 1% do 

total de famílias beneficiárias. Isso, de certo modo, reflete a insuficiência de infraestrutura e 

                                                 
65 Portaria GM n° 321, de 27 de setembro de 2008 (BRASIL MDS, 2008e). 

 
66 O Sistema de Gestão das Condicionalidades (SICON) é um sistema multiusuário on-line que pode ser 

acessado por gestores federais, estaduais e municipais e também por instâncias de Controle Social, que é 

alimentado pelos registros de controle de condicionalidades na educação, na saúde e na assistência social 

(BRASIL MDS, 2015d). 

 
67 A Portaria GM n° 321 de 27 de setembro de 2008, que regulamenta a Gestão de Condicionalidades do 

Programa Bolsa Família, incluiu a responsabilidade da assistência social no acompanhamento das famílias em 

situação de maior vulnerabilidade e risco social, especialmente as que descumprem as condicionalidades. 
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de equipes profissionais para atuar junto a essas populações, além dos desafios enfrentados 

pelas mesmas que são incumbidas de atuar na busca ativa, no acompanhamento e no 

encaminhamento dessas populações para outros serviços que lhe sejam de direito, na 

averiguação in loco de possíveis irregularidades e denúncias e, em última instância, precisam 

até mesmo decidir sobre a continuidade ou não do pagamento do benefício às famílias, uma 

vez que compete a esses profissionais, quando julgarem necessário, proceder a interrupção 

temporária das repercussões por descumprimento das condicionalidades. 

 

Tabela 10 -  Acompanhamento de família em descumprimento de condicionalidades e repercussões no período 

de 2006 a 2014 
 

 

Ano 

Número de famílias 

beneficiárias 

 

(A) 

Número de municípios 

que utilizam o SICON 

 

(B) 

Número de famílias 

acompanhadas pelo 

SICON 

(C) 

Total de repercussões por 

descumprimento de 

condicionalidades  

(D) 

Total Total Total C/A Total 

2006 10.965.810 - - - 254.682 

368.307 

334.844 

400.453 

477.584 

470.721 

379.009 

442.800 

371.602 

2007 11.043.076 - - - 

2008 10.567.996 - - - 

2009 12.370.915 - 152 0,0012 

2010 12.778.220 - 13.286 0,1041 

2011 13.352.306 - 56.502 0,4232 

2012 13.902.155 2.114 117.374 0,8443 

2013 14.086.199 2.975 181.554 1,2888 

2014 14.003.441 3.532 263.613 1,8824 

Nota: Dados extraídos da Matriz de Informações Sociais (BRASIL MDS, 2015c).  

Fonte: A autora, 2015. 

 

Considerando que mesmo antes da criação do SICON eram as Secretarias Municipais 

de Assistência Social que faziam o acompanhamento da situação das famílias em 

descumprimento de condicionalidades, optou-se por mostrar também, na TABELA 10, o 

número anual de repercussões por descumprimento de condicionalidades na educação e na 

saúde, entre os anos de 2006 e 2014. Os respectivos dados indicam que o número de sanções 

aplicadas manteve-se relativamente constante, no referido período. 

Para melhor compreender em que consistem e como funcionam as chamadas 

“repercussões do descumprimento das condicionalidades” foram sintetizadas, no Quadro 6, as 

sanções e as principais regras para sua operacionalização. Analisando tais informações 

percebe-se que o descumprimento das condicionalidades não implica necessariamente no 

cancelamento do benefício nem na exclusão dos beneficiários do PBF. A princípio, isso 

somente acontece a partir do quinto registro de inadimplência no SICON. 

De certa forma, isso parece indicar que, de fato, as condicionalidades não foram 

criadas para dificultar o acesso aos benefícios, mas para garantir a essas populações um maior 

acesso aos serviços sociais, conforme tem reiterado o Ministério do Desenvolvimento Social 
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em documentos e atos administrativos e normativos, a exemplo da Portaria GM/MDS nº 251, 

de 12 de dezembro de 2012 (BRASIL MDS, 2012b). 

 

Quadro 6 - Repercussões do descumprimento das condicionalidades do Programa Bolsa Família 

Registro do Descumprimento das 

condicionalidades 

Efeito Situação do Benefício 

 

1º registro  

 

Advertência 

 

Família passa a ser considerada em 

situação de inadimplência e continua 

recebendo o benefício. 

 

2º registro  

 

Bloqueio 

Uma parcela do benefício fica retida 

por 30 dias; após esse período a família 

volta a receber o benefício e a parcela 

bloqueada pode ser sacada. 

 

 

3º registro  

 

 

Suspensão 

Duas parcelas do benefício não são 

pagas à família, após 60 dias a família 

volta a receber o benefício, porém as 

parcelas relativas ao período de 

suspensão não são pagas à família. 

 

 

4º registro 

 

 

Suspensão 

Duas parcelas do benefício não são 

pagas à família, após 60 dias a família 

volta a receber o benefício, porém as 

parcelas relativas ao período de 

suspensão não são pagas à família. 

 

 

5º registro 

 

 

Cancelamento 

As parcelas do benefício que não foram 

sacadas pela família são canceladas; 

parcelas a serem pagas à família são 

interrompidas e a família é desligada 

do Programa Bolsa Família. 

Fonte: BRASIL MDS, 2014c; 2015d.  

 

Nesse sentido, Soares e Sátyro (2010) destacam que se o objetivo principal for gerar 

oportunidades, então as contrapartidas podem e devem ser ampliadas e severamente 

controladas. No entanto, se a prioridade for garantir uma renda mínima focalizada ou proteção 

social, o conjunto das contrapartidas deve ser mantido o menor possível e focado na garantia 

da transmissão da proteção social às famílias e aos indivíduos vulneráveis. O mesmo se aplica 

ao rigor das cobranças, pois se o conjunto de contrapartidas for muito extenso ou rigoroso, 

serão justamente as famílias mais vulneráveis as que terão as maiores dificuldades para 

cumpri-las. 

Outra característica do Programa Bolsa Família é a centralidade na família, definida 

em Lei como a “unidade nuclear, eventualmente ampliada por outros indivíduos, que com ela 

possuam laços de parentesco ou de afinidade, que forme um grupo doméstico, vivendo sob o 

mesmo teto e que se mantém pela contribuição de seus membros”. Uma das mais importantes 

razões para a focalização na família, provavelmente, seja de cunho legal, uma vez que 

crianças e adolescentes são consideradas incapazes68 e, portanto, o Estado não poderia 

                                                 
68 O Código Civil Brasileiro define indivíduo absolutamente incapaz, como aquele totalmente inapto ao exercício 

da atividade da vida civil e o primeiro critério para determinar a incapacidade absoluta é a idade, de modo que 
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transferir diretamente o benefício para elas. Outro motivo é que não apenas as crianças e 

adolescentes vivem situação de privação, vulnerabilidade e exclusão, mas todos os membros 

da sua família e, portanto, qualquer política de enfrentamento da pobreza exige ações voltadas 

para o núcleo familiar como um todo. Por outro lado, é necessário observar que a centralidade 

na família favorece, de certo modo, que a responsabilidade pela superação da pobreza seja 

transferida da sociedade e do Estado para as famílias e crianças a quem elas servem. Afinal, 

não são raros os discursos que responsabilizam, exclusivamente, os indivíduos por sua 

condição, ignorando e até mesmo negando que a pobreza resulta da concentração de renda e 

riqueza existente na sociedade brasileira. 

Não se pode desconsiderar que o sistema de acompanhamento e controle de 

condicionalidades também serve para que o Governo Federal possa acompanhar a atuação das 

administrações estaduais e locais na execução do PBF. Assim, se as condicionalidades 

representam uma forma de aumentar a responsabilidade das famílias na superação da sua 

própria condição social, elas também se constituem num mecanismo de pressão sobre o 

próprio Estado, no sentido de superar o déficit na oferta de serviços elementares e que se 

constituem em direitos sociais.  

Apesar do Governo Federal ser o seu principal gestor, a perspectiva descentralizada e 

compartilhada69 que orientou a concepção do PBF, assim como dos programas anteriormente 

implementados, impõe competências específicas para os diferentes sujeitos e segmentos da 

sociedade, desde a União, os municípios, as escolas até a sociedade civil, por meio dos 

Conselhos de Controle Social, sendo, inclusive, exigido das prefeituras o desenvolvimento de 

ações socioeducativas nas áreas de esportes, artes, lazer e/ou reforço escolar podendo, para 

isso, buscar parcerias na comunidade e com as famílias dos alunos.  

Vale ressaltar que, de acordo com as normas legais que regem os programas aqui 

estudados, cabe aos municípios e à sociedade civil, representada pela Comissão Municipal de 

Erradicação do Trabalho Infantil e pelo Conselho Municipal de Controle Social do PBF, fazer 

a gestão, a execução, a fiscalização e o controle dos referidos programas no âmbito local, com 

o intuito de combater irregularidades e fraudes, de minimizar os erros de exclusão e fazer a 

                                                                                                                                                         
no Brasil, todos os menores de 16 anos de idade são considerados absolutamente incapazes e todos os cidadãos 

com idade entre 16 a 18 anos são considerados relativamente incapazes ( BRASIL, 2000). 

 
69 Para obter detalhes sobre a gestão compartilhada, os entes participantes e suas competências consultar a 

seguinte legislação: a) Anexo I - Portaria nº 458 de 04/10/2001; (b) Portaria nº 666 de 28/12/2005 (BRASIL 

MDS, 2001c; 2005j); (c) Decreto nº 3.823 de 28/05/2001 (revogado pelo Decreto nº 4.313, de 24.07.2002); 

Decreto nº 5.209 de 17/09/2004 (BRASIL, 2001; 2002; 2004). 
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busca ativa das famílias que vivem em situação de pobreza extrema ou em situação de 

exploração do trabalho infantil.  

Diante disso, não se pode desconsiderar que o sistema de acompanhamento e controle 

de condicionalidades também serve para que o Governo Federal possa acompanhar a atuação 

das administrações locais na execução do PBF. Isso fica explícito, principalmente, nos §2º, 

§3º e §4º, do art. 8º da Lei nº 10.836/200470, que institui o Índice de Gestão Descentralizada 

(IGD) com o intuito de quantificar as ações realizadas na gestão e na operacionalização do 

PBF. Esse índice além de avaliar a participação dos entes federados na execução local do 

programa também serve de parâmetro para o cálculo dos valores a serem repassados, pelo 

Governo Federal, aos municípios, aos estados e ao distrito federal, a título de apoio financeiro 

às ações de gestão e execução descentralizada do Programa, desde que alcancem índices 

mínimos no IGD. 

 

Art. 8º A execução e a gestão do Programa Bolsa Família são públicas e 

governamentais e dar-se-ão de forma descentralizada, por meio da conjugação de 

esforços entre os entes federados, observada a intersetorialidade, a participação 

comunitária e o controle social (BRASIL MDS, 2004a). 

§ 1º A execução e a gestão descentralizadas referidas no caput serão implementadas 

mediante adesão voluntária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ao 

Programa Bolsa Família.  

§ 2º Fica instituído o Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - 

IGD, para utilização em âmbito estadual, distrital e municipal, cujos parâmetros 

serão regulamentados pelo Poder Executivo, e destinado a: 

I - medir os resultados da gestão descentralizada, com base na atuação do gestor 

estadual, distrital ou municipal na execução dos procedimentos de cadastramento, na 

gestão de benefícios e de condicionalidades, na articulação intersetorial, na 

implementação das ações de desenvolvimento das famílias beneficiárias e no 

acompanhamento e execução de procedimentos de controle; 

II - incentivar a obtenção de resultados qualitativos na gestão estadual, distrital e 

municipal do Programa; e 

III - calcular o montante de recursos a ser transferido aos entes federados a título de 

apoio financeiro (BRASIL, 2004a). 

 

Para Medeiros, Britto e Soares (2007), apesar de não se saber ao certo se as 

condicionalidades são necessárias e importantes para ampliar a demanda e o acesso aos 

serviços sociais básicos e se o benefício social delas decorrentes compensa os gastos sociais 

com o seu controle, a discussão sobre a manutenção ou não das condicionalidades tem sido 

evitada por razões, fundamentalmente, políticas. Nesse sentido, os autores acrescentam que: 

 

As condicionalidades em parte atendem às demandas daqueles que julgam que 

ninguém pode receber uma transferência do Estado especialmente os pobres sem 

                                                 
70 A lei nº 12.058 de 13.10.2009, acrescenta os parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º, e suas respectivas alíneas ao 

artigo 8º da Lei nº 10.836/2004 (BRASIL, 2009). 
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prestar alguma contrapartida direta. As condicionalidades seriam algo equivalente 

ao “suor do trabalho”; sem essa simbologia, o programa correria o risco de perder 

apoio na sociedade. Essa característica não é uma idiossincrasia do Bolsa Família, 

pois aparece também em vários programas implementados em outros países. A 

existência de programas de transferência condicionada de renda tem que ser 

negociada a partir da imposição de condicionalidades de educação e saúde e, em 

alguns casos, de contrapartidas de trabalho, independentemente de avaliações 

objetivas da relação entre custo e benefício dessas ações (MEDEIROS, BRITO e 

SOARES, 2007, p. 18). 

 

Segundo os dados extraídos da Matriz de Informações Sociais do Ministério do 

Desenvolvimento Social, apresentados na Tabela 11, foi possível observar que o PBF tem 

mantido uma cobertura de, aproximadamente, 75% das famílias pobres71 cadastradas no 

CadÚnico, no período de 2006 a 2014. Apesar do número de famílias extremamente pobres 

cadastradas no CadÚnico não estarem disponíveis para os anos de 2006 a 2011, é importante 

mencionar que o PBF foi elaborado e tem sido executado com o propósito de atender 

prioritariamente as famílias extremamente pobres cadastradas (com renda familiar per capita 

mensal de até R$77,00). Logo, é possível afirmar que a grande maioria das famílias 

beneficiárias, no período analisado, eram extremamente pobres (renda familiar per capita 

mensal de até R$77,00). Os dados mostrados na Tabela 11 revelam que, nos anos de 2012 a 

2014, o número de famílias beneficiárias foi praticamente equivalente ao número total de 

famílias extremamente pobres cadastradas no CadÚnico que correspondia, em média, a 74% 

do total de famílias pobres cadastradas na faixa de renda familiar per capita mensal de até 

R$154,00 (BRASIL MDS, 2015c). 

 

Tabela 11 -  Cobertura do Programa Bolsa Família, no período de 2006 a 2014 
Ano Total de Famílias 

Extremamente 

Pobres  

 

Total de Famílias 

Pobres 

 

Número de Famílias 

Beneficiárias 

Cobertura (%) 

Pobreza 

 

2006 - 13.770.154 10.965.810  79,63 

2007 - 14.735.211 11.043.076  74,94 

2008 - 15.522.254 10.557.996  68,02 

2009 - 15.640.339 12.370.915  79,09 

2010 - 17.204.256 12.778.220  74,27 

2011 - 17.596.055 13.352.306  75,88 

2012 13.161.099 18.472.436 13.902.155  75,25 

2013 13.282.331 18.618.493 14.086.199  75,66 

2014 14.095.333 19.420.635 14.003.441  72,10 

Nota: Dados extraídos da Matriz de Informações Sociais (BRASIL MDS, 2015c).  

Fonte: A autora, 2015. 

 

                                                 
71 De acordo com a linha de pobreza adotada no Brasil, as famílias pobres têm uma renda familiar per capita 

mensal, em valores atualizados em 2014, de até R$154,00. Valores atualizados em 2014, pelo Decreto nº 8.232 

de 30/04/2014 (BRASIL, 2014). Para obter os valores das linhas de pobreza e de extrema pobreza, usadas pelo 

PBF nos períodos anteriores à 2014, consultar  Quadro 4, na página 136. 
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Contudo, ainda não possível falar em erradicação da pobreza extrema. Um estudo 

realizado por Osório, Soares e Souza (2011, p. 48) salienta que apesar da expansão da 

cobertura e da focalização do PBF, em 2011, havia “quase 9 milhões de brasileiros 

extremamente pobres”, não cadastrados e, portanto, não atendidos pelas políticas sociais do 

governo federal. 

Essa pesquisa coloca em evidência uma questão que, provavelmente, representa um 

dos maiores desafios a serem enfrentados pelos gestores do PBF que é localizar e cadastrar 

essas famílias extremamente pobres que aparecem nas pesquisas domiciliares e que ainda não 

recebem os benefícios federais. Certamente, não é uma tarefa fácil, sobretudo, num país de 

dimensões continentais como o Brasil, seja porque essas populações vivem em locais 

geograficamente isolados e de difícil acesso onde o Estado ainda não se faz presente, seja 

porque não possuem residência fixa, ou ainda, pelo déficit de infraestrutura social ou, até 

mesmo, pela falta de compromisso político dos governos locais com a “busca ativa” dessas 

populações. Não obstante, a efetividade e o alcance social do PBF dependem da participação 

dos entes federados e, sobretudo, dos gestores locais.  

Além disso, convém destacar que apesar de existirem critérios definidos para 

determinar quem pode ser beneficiado pelos programas, os mesmos não determinam apenas 

todos os elegíveis, mas também um fila de espera, pois nem todos os que preenchem os 

requisitos mínimos exigidos são, de fato, atendidos pelos programas que tem orçamentos 

definidos72. Em outras palavras, o pagamento dos benefícios encontra-se, explicitamente, 

condicionado às possibilidades orçamentárias, o que quer dizer que não é direito de fato ou, 

como preferem alguns autores, é um quase direito73 (SOARES e SÁTYRO, 2010), uma vez 

que cabe ao governo, com base nas possibilidades orçamentárias, nos seus critérios e 

prioridades políticas definir os benefícios adicionais que serão concedidos a cada ano. Isso, de 

                                                 
72 A Lei no 10.836, de 09 de janeiro de 2004, que cria o PBF, estabelece em seu art. 6º, parágrafo único que “O 

Poder Executivo deverá compatibilizar a quantidade de beneficiários do Programa Bolsa Família com as 

dotações orçamentárias existentes”.  Uma política pode ter: (a) critérios de elegibilidade fixos e orçamento 

variável, como é o caso das aposentadorias, seguro desemprego, auxílio doença. Por exemplo, um trabalhador 

do setor formal, ao ficar desempregado, pode requerer um Seguro-Desemprego e não pode receber como 

resposta que o orçamento do programa está esgotado e que deve voltar no próximo ano, se ainda estiver 

desempregado. Se o trabalhador cumpre os critérios, definidos em lei, ele tem direito ao benefício. A 

aposentadoria é um direito, que pode ser reclamado judicialmente; (b) critérios de elegibilidade variáveis e 

orçamento fixo, como é o caso da construção de obras ou benfeitorias públicas. Por exemplo, o orçamento 

para asfaltar ruas é definido e se não for suficiente para levar o asfalto a todas as ruas de um bairro, não há 

outra opção a não ser esperar o orçamento do ano seguinte. A rua asfaltada não é um direito; (c) critérios de 

elegibilidade fixos e orçamento fixo, como é o caso do Programa Bolsa Família, explicado no texto 

(BRASIL, 2004a; SOARES e SÁTYRO, 2009). 

 
73 Ver Medeiros, Britto e Soares (2007). 
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certo modo, expõe o caráter discricionário74 dessa política, que permite ao governo e à 

sociedade civil atuar, segundo a oportunidade e a conveniência, e de acordo com critérios 

pessoais e subjetivos de justiça e de equidade.  

Desde a sua criação, os governos eleitos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-

2010), que criou o PBF, e a presidenta Dilma Rousseff (2011-atualidade), ambos do Partido 

dos Trabalhadores, deram continuidade à expansão do Programa. Como pode-se observar, ao 

conhecer a história do desenvolvimento das políticas de transferência de renda no Brasil, o 

enfrentamento das desigualdades sociais que assolam este país sempre esteve presente na 

agenda dos debates e das lutas do Partido e dos seus membros. De qualquer modo, a ideia de 

que a manutenção e a expansão do PBF possam depender da vontade e do compromisso social 

de governos provenientes dos segmentos mais reacionários da política brasileira não deixa de 

ser preocupante. 

No decorrer da apresentação e da análise das principais características do PBF, 

procurou-se evidenciar que o mesmo não foi formulado com o único e exclusivo objetivo de 

enfrentar a pobreza. Como toda e qualquer política pública acredita-se que o PBF resultou de 

um processo de disputas e de negociações em torno de interesses e de intenções de diversos 

segmentos sociais e políticos e, portanto, é portador de outras intencionalidades que vão além 

de “erradicar a pobreza extrema”.  

Pode-se ressaltar, por exemplo, a “individualização” dos problemas e o princípio da 

meritocracia que aparecem, claramente, no desenho do programa. Reiterando o 

posicionamento de Medeiros, Brito e Soares (2007) citados anteriormente, acredita-se que as 

condicionalidades bem como a centralidade na família atendem as demandas daqueles 

segmentos sociais que entendem que ninguém pode receber algo da sociedade (do Estado) 

sem que dê uma contrapartida, provando que não é um pária que pretende ganhar tudo pronto, 

sem trabalho, sem sacrifícios pessoais, sobretudo, se forem pobres. Sob o argumento de que 

cada indivíduo, ou, no máximo, cada família é responsável por sua condição e por seu destino, 

julgam que a pobreza decorre da acomodação, de preguiça e da falta de vontade de prosperar 

e, portanto, são contra as políticas sociais. Porém, se forem inevitáveis, que obriguem seus 

“beneficiados” a darem um retorno à sociedade que os sustenta.  

Por outro lado, as condicionalidades também parecem conciliar os interesses daqueles 

segmentos políticos e sociais mais progressistas que reconhecem que, mesmo depois dos 

                                                 
74 Na administração pública, a discricionariedade dá uma relativa liberdade de atuação ao administrador, que 

pode fazer ou deixar de fazer algo, seja porque a Lei não é impositiva e imperativa, seja porque ela estabelece 

condicionalidades para a prática administrativa, tais como a “responsabilidade fiscal”. 
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direitos sociais fundamentais terem sido assegurados pela Constituição Federal de 1988, o 

Estado brasileiro ainda não havia conseguido garanti-los. Naturalmente, as dimensões 

territoriais do país, as grandes desigualdades regionais, a correlação de forças sociais e 

políticas desiguais e os próprios limites estruturais do Estado brasileiro representam grandes 

desafios a serem enfrentados para que se possa efetivar o acesso aos referidos direitos em todo 

território nacional. Além disso, apesar da previsão legal de responsabilização dos 

administradores públicos, a discricionariedade que caracteriza toda e qualquer ação política e 

administrativa pode contribuir para ampliar ainda mais as discrepâncias existentes na oferta 

de serviços sociais públicos que se constituem em direitos. Nesse sentido, ao exigir o controle 

do cumprimento de condicionalidades na educação, na saúde e na assistência social, o Estado 

não apenas exige a participação dos pais e da família, mas também produz uma certa pressão 

sobre os governos locais no sentido de que façam a busca ativa e permanente dessas 

populações pobres e extremamente pobres que, por muito tempo, foram mantidas no 

anonimato e que garantam a elas o acesso, de fato, aos serviços públicos elementares.  

Isso ficou ainda mais visível quando foi instituído o IGD75 para avaliar e controlar o 

trabalho dos gestores locais e como critério para calcular o valor do apoio financeiro a ser 

transferido aos municípios e aos estados de acordo com o seu desempenho na execução do 

programa. Em outras palavras, para que o Governo Federal cofinancie a execução local do 

PBF, o ente federado precisa cumprir “metas mínimas” no controle de condicionalidades, no 

acompanhamento das famílias em descumprimento, na atualização e na cobertura do cadastro 

único. Por exemplo, se o governo municipal negligenciar o PBF, não designando servidores 

em número suficiente para compor as equipes de gestão setorial e intersetorial, as taxas de 

cobertura e/ou de atualização do CadÚnico e de acompanhamento de condicionalidades e/ou 

de famílias em descumprimento tendem a cair, reduzindo o IGD com implicações diretas 

sobre o montante de recursos repassados ao município. Se as taxas estiveram abaixo de 

valores mínimos estabelecidos pelo MDS, o município não recebe apoio financeiro. Por outro 

lado, se as informações registradas forem superestimadas ou muito incoerentes com as 

estimativas populacionais oficiais, os cadastros poderão não ser validados pelo MDS, 

podendo o servidor público, o agente ou a empresa contratada para realizar a manutenção do 

                                                 
75 O cálculo do IGD leva em conta a Taxa de Cobertura Qualificada de Cadastros (TCQC), a Taxa de 

Atualização Cadastral (TAC), a Taxa de Acompanhamento da Frequência Escolar (TAFE) e a Taxa de 

Acompanhamento da Agenda de Saúde (TAAS), além do fator de adesão ao Sistema Único de Assistência 

Social (SUAS), do fator de comprovação de gastos dos recursos do IGD-M apresentados ao Conselho 

Municipal de Assistência Social (CMAS) e do fator de aprovação total dos gastos dos recursos do IGD-M pelo 

Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), que indica se o referido Conselho registrou no Suas Web a 

aprovação integral das contas apresentadas pelo gestor do FMAS (BRASIL MDS, 2014b).  
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cadastro ser responsabilizado dolosamente, sem prejuízo das responsabilidades civis, penais e 

administrativas, conforme está previsto nos art. 14 e 14-a da Lei nº 10.836/2004. 

Acredita-se que a transferência de apoio financeiro aos entes federados é 

imprescindível, sobretudo, para os municípios muito pobres que teriam dificuldades para arcar 

com todos os custos de execução, de controle e de gestão do PBF, mas que possuem grandes 

parcelas da sua população vivendo em situação de extrema pobreza. Mas além de servir como 

incentivo, também serve ao propósito de “policiar” a participação e o comprometimento dos 

entes federados e, porque não dizer, de penalizar quem não se esforça para cumprir as metas. 

 Por fim, outro aspecto do PBF que merece ser analisado mais detalhadamente é a 

questão da sua cobertura populacional. Como foi possível observar nas páginas anteriores 

desse texto, o PBF foi formulado para, desde a sua criação, ter ampla cobertura. Cabe lembrar 

que o Bolsa-Escola entre maio/2001 e novembro/2002 transferiu renda para cerca de 2,5 

milhões de famílias (SILVA, YASBEK e DI GIOVANNI, 2011) e, em 2004, para pouco mais 

de 3 milhões de famílias em todo o Brasil, enquanto o PBF no ano de 2004, apenas um ano 

após ter sido criado, pagou benefícios para mais de 6,7 milhões de famílias pobres e 

extremamente pobres, chegando à marca de 14 milhões de famílias beneficiárias em 2014 

(BRASIL MDS, 2015c). 

Parece importante salientar que um programa social com uma cobertura de 3 milhões 

de famílias, a despeito dos seus objetivos formais e de suas potencialidades no sentido de 

prover as necessidades básicas de segmentos populacionais mais pobres, de forma focalizada 

e restrita, possivelmente, não teve impactos significativos sobre a dinamização da economia 

local, muito menos nacional. Nesse sentido, Suplicy (2002, p. 08) ressalta que um dos 

principais limites do Programa Bolsa-Escola foi o fato de “os responsáveis pelo programa não 

terem refletido o suficiente sobre os seus efeitos no que diz respeito aos objetivos de erradicar 

a pobreza e de alcançar o pleno emprego”. Isso parece não ter sido ignorado na concepção do 

PBF. 

Acredita-se que um programa social da magnitude do PBF que em menos de 10 anos, 

depois da sua criação, havia atingido uma cobertura populacional superior ao tamanho de seu 

público alvo não foi formulado levando em conta apenas os seus efeitos imediatos sobre a 

pobreza, mas também considerando seus possíveis impactos, no curto prazo, sobre a dinâmica 

das economias locais onde essa renda passaria a circular, bem como, os seus desdobramentos 

sobre a economia nacional. 
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Após a realização de uma pesquisa com o intuito de estimar os impactos do PBF e de 

outros seis tipos de transferências76 sociais sobre o Produto Interno Bruto (PIB), o consumo 

final total (CoT), o consumo das famílias (CoF), a renda disponível bruta total (RbT) e a 

renda disponível bruta das famílias (RbF), Neri, Vaz e Souza (2013) concluíram que as 

transferências sociais focalizadas nas populações mais pobres tem os maiores efeitos 

multiplicadores, uma vez que essas populações possuem maior propensão marginal a 

consumir do que outros segmentos sociais mais abastados. Em decorrência disso, o Programa 

Bolsa Família é, por larga margem, a transferência social com maior efeito multiplicador 

sobre todos os cinco agregados macroeconômicos analisados. Com relação ao PBF o estudo 

concluiu que para cada R$1,00 adicional gasto no PBF, ocorre um incremento de R$1,78 no 

PIB, de R$2,40 no consumo das famílias, de R$1,98 no consumo total, de R$1,64 na renda 

bruta das famílias e de R$1,48 na renda bruta total. No caso do BPC, para cada R$1,00 

adicional de benefício transferido foram encontrados os seguintes multiplicadores: PIB (1,19), 

CoF (R$1,54), CoT (R$1,32), RbF (R$1,35) e RbT (1,31). Esses dados revelam o potencial 

econômico do PBF na geração de produto, de renda e de consumo, no curto prazo (NERI; 

VAZ; SOUZA, 2013). 

Em princípio, é mais difícil avaliar os impactos do PBF sobre a economia local do que 

na economia nacional, justamente, pelo grande número de municípios e por suas 

especificidades. Porém, entende-se que se os benefícios pagos às famílias, em praticamente, 

todos os municípios brasileiros, é capaz de repercutir no PIB nacional, também pode 

dinamizar economia local, dependendo da sua diversificação e da sua dependência em relação 

à economia regional e nacional.   

No entanto, quando se discute os efeitos de curto prazo do PBF na dinamização da 

economia local, talvez um dos aspectos mais importantes a ser lembrado é que o programa, 

apesar de todos os seus limites, ao transferir renda aos mais pobres pode criar possibilidades, 

ainda que restritas, de mudanças nas relações sociais, na medida em que permite a essas 

populações perceberem o valor do seu trabalho e a exercerem o direito de recusar condições e 

relações sociais de trabalho abusivas e vexatórias que, em outros momentos, precisaram 

aceitar por falta de alternativas.  

                                                 
76 Foram estimados os efeitos multiplicadores das transferências do PBF, do Benefício de Prestação Continuada 

(BPC), do Seguro Desemprego, do Abono Salarial, do Regime Próprio de Previdência Social, do Regime Geral 

de Previdência Social e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Nesse trabalho serão ressaltados 

os multiplicadores do PBF e do BPC, a fim de ilustrar as diferenças entres os dois tipos de transferências que 

possuem os maiores efeitos multiplicadores sobre os agregados macroeconômicos. Para mais detalhes 

consultar o texto “Os efeitos macroeconômicos das transferências do governo: uma abordagem de Matriz de 

Contabilidade Social” de NERI, VAZ e SOARES (2013). 
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Essa mudança de comportamento dos pobres diante das situações de exploração é uma 

das questões que mais têm gerado críticas em relação aos programas de transferência de renda 

focalizados nos mais pobres, sob a alegação de que a concessão de um benefício aos pobres 

pode levá-los a acomodar-se e se recusar a trabalhar. Contudo, Oliveira e Soares (2013), 

argumentam que, de modo geral, as políticas de transferência de renda afetam muito pouco a 

oferta de trabalho e que, inclusive, muitas vezes produz efeitos positivos, tais como a redução 

do tempo de trabalho das mães. Os mesmos autores concluíram que “do ponto de vista das 

políticas públicas, pode-se afirmar, com muito embasamento, que não existe constatação 

empírica que sustente a hipótese de que haveria um efeito renda maior do que um efeito 

substituição, (fenômeno que recebeu a alcunha de ‘efeito preguiça’)”, em decorrência da 

execução dos programas de transferência de renda (OLIVEIRA; SOARES, 2013).  

Muitas outras questões relevantes sobre o PBF poderiam ainda ser discutidas, mas 

ciente da impossibilidade de esgotar esse assunto, optou-se por passar à próxima subseção 

deste capítulo, na qual serão apresentados resultados de estudos que investigaram os impactos 

dos PTRC na América Latina e, também no Brasil. 

 

 

2.2.4 Programas de Transferências de Renda e seus Impactos sobre a Pobreza e sobre a 

Desigualdade na América Latina e no Brasil 

 

 

De acordo com as discussões apresentadas no primeiro capítulo dessa tese, elaboradas 

à luz das contribuições de Fernandes (2005; 2009) e de Oliveira (2003), constatou-se que a 

desigualdade socioeconômica profunda e persistente vivenciada pela América Latina resulta 

de múltiplas determinações que se conjugaram historicamente, mas deve-se, sobretudo, à 

opção das elites nacionais por um modelo de desenvolvimento desigual, combinado e 

subordinado ao capital hegemônico internacional que, de um modo geral, privilegiou o 

crescimento econômico em detrimento do desenvolvimento social e humano e da 

redistribuição da renda e da riqueza. Nesse sentido, cabe observar que, apesar do crescimento 

econômico ser necessário para que a sociedade possa prover os meios de sobrevivência 

capazes de atender as demandas adicionais decorrentes da expansão populacional, de um 

modo geral, a experiência histórica da América Latina revela que os aumentos da atividade 

econômica e do consumo de bens e serviços tiveram impactos restritos e limitados sobre a 

distribuição da riqueza e sobre a redução da pobreza. 
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A partir dos anos 1990, como foi possível observar na primeira subseção deste 

capítulo, a maioria dos países latino-americanos passaram a implementar programas de 

transferência de renda condicionada dirigidos às suas populações indigentes e pobres, com o 

intuito de superar a pobreza. Contudo, assumindo que a pobreza resulta das profundas 

desigualdades sociais que caracterizam a região, entende-se que a pobreza somente pode ser 

superada mediante a redução das desigualdades sociais. Desse modo, procurou-se verificar em 

que medida e de que forma as políticas de transferência condicionada, sobretudo, de 

transferência de renda incidiram sobre a desigualdade e sobre a pobreza.  

De acordo com estudos realizados pela CEPAL (2012; 2013) e com os dados 

mostrados na FIGURA 1, em 1980, mais de 40% da população latino-americana vivia em 

situação de pobreza, sendo que 18,6% desta encontrava-se abaixo da linha de indigência. Em 

números absolutos, isso significa que, aproximadamente, 136 milhões de pessoas viviam em 

situação de pobreza, sendo que 62 milhões delas viviam abaixo da linha de indigência. Em 

1990, a situação agravou-se ainda mais e quase a metade da população latino-americana vivia 

em situação de pobreza (48,5%), o equivalente a 204 milhões de pessoas, sendo que 23% 

dessa população era extremamente pobre, ou seja, em torno de 95 milhões de pessoas viviam 

como indigentes na América Latina.  

 

Figura 1 - Evolução da pobreza e da indigência na América Latina, no período 

de 1980 a 2013 

 
Legenda: (a) em porcentagens e (b) milhões de pessoas 

Nota: Gráfico extraído do documento informativo Panorama Social da América 

Latina (2013), publicado pela Comissão Econômica para a América Latina e 

Caribe. Estimativa correspondente a 18 países da região, mais Haiti. As cifras 

apresentadas para 2013 correspondem a uma projeção. Fonte: CEPAL, 2013. 
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Contudo, segundo esses mesmo estudos da CEPAL (2012a; 2013), entre os anos 1990 

e 2002, ocorreu uma redução percentual da população latino-americana que vivia em situação 

de pobreza e extrema pobreza, em relação aos índices recordes de 1990 (FIGURA 1) 

mantendo-se, contudo, próximo dos índices que prevaleceram no ano de 1980, que não foram 

muito diferentes daqueles registrados em 1970, quando a economia regional ainda não havia 

mergulhado na crise e na recessão (CEPAL, 2012a; 2013).  Essa ligeira redução da pobreza e 

da indigência na região foi atribuída à implementação de políticas de transferência de renda às 

famílias extremamente pobres, por parte de alguns países, dentre os quais se destacaram a 

Argentina, o Brasil, o México, Honduras, Equador, Costa Rica e Nicarágua (CECCHINI; 

MADARIAGA, 2011). 

Por outro lado, analisando o período de 1999 a 2002 percebe-se que tanto a pobreza 

quanto a indigência aumentaram, apesar de ambos os indicadores terem crescido menos do 

que nos períodos anteriores. Ainda, conforme os dados do gráfico (FIGURA 1), a população 

que vivia em situação de pobreza passou de 215 para 225 milhões de pessoas, o que 

representou, em termos percentuais, um incremento de 43,8% para 43,9%. A população 

extremamente pobre, por sua vez, passou de 91 para 99 milhões de pessoas, de modo que a 

proporção de extremamente pobres em relação à população total passou de 18,6% para 19,3% 

no mesmo período (CEPAL, 2013).  

A partir do ano de 2002, no entanto, os dados revelam uma tendência de queda gradual 

da pobreza e da indigência, de modo que, se forem considerados apenas os anos de 2002 e 

2012, observa-se que o percentual da população latino-americana e caribenha que vivia em 

situação de pobreza diminuiu, aproximadamente, 35,76% nesse intervalo de tempo, passando 

de 43,9% em 2002 para 28,2% em 2012, enquanto o percentual da população extremamente 

pobre diminuiu cerca de 41,45% na região, passando de 19,3% em 2002 para 11,3% em 2012 

(FIGURA 1). 

Analisando as estatísticas da pobreza e da indigência de cada país da região referentes 

ao período entre 2002 e 2012, mostradas na Tabela 12, observa-se que todos os países 

exibiram uma redução na proporção de pobres e de extremamente pobres. No entanto, de um 

modo geral, houve uma redução maior do percentual da população que vivia abaixo da linha 

de extrema pobreza ou indigência do que da população em situação de pobreza, com exceção 

da República Dominicana e do México que, apesar de terem sido exitosos no combate à 

pobreza, não conseguiram reduzir a taxa de indigência.  

Além disso, verifica-se que vários países da região apresentaram uma significativa 

queda da pobreza e da indigência, dentre quais se destacaram o Uruguai, o Peru, o Brasil e a 
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Venezuela. Não obstante, o país que apresentou a maior redução percentual de ambos os 

indicadores foi a Argentina, onde o contingente populacional pobre passou de 45,5% para 

4,3% e a população indigente reduziu-se, passando 20,9% para 1,7% da população total. Isso 

significa que houve uma redução de, aproximadamente, 90,55% e 91,87% da população pobre 

e indigente, respectivamente, na Argentina, no referido período (Tabela 12). 

 

Tabela 12 -  Percentual de pessoas em situação de pobreza e indigência, por país, na América Latina, ao redor 

do ano 2002 e 2012. 
 

Países 

Em torno do ano 2002 Em torno do ano 2012 Variação % da 

Pobreza no 

período  

Variação % da 

Indigência no 

período 
Ano Pobreza Indigência Ano Pobreza Indigência 

Argentina 2002 45,5 20,9 2012 4,3 1,7 -90,55 -91,87 

Bolívia 2002 62,4 37,1 2009 42,4 22,4 -32,05 -39,62 

Brasil 2001 37,5 13,2 2012 18,6 5,4 -49,73 -59,09 

Chile 2000 20,2 5,6 2011 11,0 3,1 -45,54 -44,64 

Colômbia 2002 54,2 19,9 2012 32,9 10,4 -39,30 -47,74 

Costa Rica 2002 20,3 8,2 2012 17,8 7,3 -12,32 -10,97 

Equador 2002 49,0 19,4 2012 32,2 12,9 -34,29 -33,51 

El Salvador 2001 48,9 22,1 2012 45,3 13,5 -7,36 -38,91 

Honduras 2002 77,3 54,4 2010 67,4 42,8 -12,81 -21,32 

México 2002 39,4 12,6 2012 37,1 14,2 -5,84 12,70 

Nicarágua 2001 69,4 42,5 2009 58,3 29,5 -15,99 -30,59 

Panamá 2002 36,9 18,6 2011 25,3 12,4 -31,45 -33,33 

Paraguai 2001 59,7 31,3 2011 49,6 28,0 -16,92 -10,54 

Peru 2001 54,7 24,4 2012 25,8 6,0 -52,83 -75,41 

República 

Dominicana 

2002 47,1 20,7 2012 41,2 20,9 -12,53 0,97 

Uruguai 2002 15,4 2,5 2012 5,9 1,1 -61,69 -56,0 

Venezuela 2002 48,6 22,2 2012 23,9 9,7 -50,82 -56,31 

Nota: Dados extraídos de (CEPAL,2013). 

Fonte: A autora, 2015. 

 

Outro dado bastante interessante, publicado pela Cepal (2013) revela que a redução da 

pobreza e da indigência na América Latina e no Caribe foi mais intensa nas cidades do que no 

meio rural. Enquanto o percentual de população pobre nas cidades caiu de 41,4% para 24,2%, 

no meio rural a população pobre reduziu-se de 65,2% para 49,8%, no período de 21 anos. Se 

for levada em conta apenas a população que vivia abaixo da linha de extrema pobreza, 

percebe-se que, no mesmo período, a população urbana vivendo em situação de indigência 

passou de 15,3% para 7,2%, enquanto, no meio rural, a porcentagem da população vivendo 

em situação de extrema pobreza passou de 40,1% para 28,8%.  

Isso, em grande medida, se deve ao fato de que, a partir dos anos 1990, multiplicaram-

se os programas, as políticas e as ações focalizadas nas populações extremamente pobres, 

conforme é possível observar na primeira subseção deste capítulo (2.1). De modo geral, 

mesmo aqueles programas que têm como população alvo também as famílias ou as pessoas 

pobres, tendem a centrar seus esforços nos extremamente pobres, sobretudo, naqueles que 

vivem nas cidades. Além de contar com a maior cobertura dos programas sociais nas cidades, 
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as populações indigentes e pobres que vivem em áreas urbanas têm maior acesso a rede mais 

ampla e estruturada de serviços públicos relativos a direitos sociais.  

Nesse sentido, vale citar um estudo sobre o crescimento agrícola e persistência da 

pobreza na América Latina, realizado por Silva, Gómez e Castañeda (2012), no qual os 

autores concluem que a redução da pobreza rural na região, sobretudo, a partir dos anos 2000, 

esteve muito mais associada à amplitude dos programas sociais e com o aumento dos gastos 

públicos do que com o crescimento agropecuário. E acrescentam que a dificuldade de 

superação da pobreza rural em toda a região está intimamente relacionada ao alto índice de 

informalidade do emprego rural e às formas predominantes de contratação de trabalhadores 

rurais (por jornada, empreitada ou tarefa); à inexistência de garantia de um salário mínimo 

rural ou à ausência da fiscalização do seu cumprimento; da ausência de sindicatos 

representativos capazes que conduzir negociações coletivas e da baixa cobertura das 

populações rurais pobres pelos sistemas de seguridade social.  A tudo isso, acrescenta-se a 

oferta precária de serviços públicos elementares de saúde, educação e assistência social nas 

áreas rurais. 

Ao considerar a participação dos 20% mais pobres na renda nacional, percebe-se que o 

quintil mais pobre aumentou a sua participação na renda nacional, em todos os países, com 

exceção de Honduras e Paraguai (Tabela 13).  

No caso de Honduras, tanto o quintil mais pobre quanto o quintil mais rico perderam 

participação na renda nacional enquanto no Paraguai a situação foi ainda mais grave, pois 

além do quintil mais pobre perder participação na renda nacional, os 20% mais ricos 

apropriaram-se de uma fatia ainda maior da renda total do país. 

A despeito dos dados da Tabela 3 e da Tabela 13 não se referirem exatamente aos 

mesmos períodos, acredita-se que a Tabela 3, (mostrada na pág. 119 subseção 2.1) traz 

algumas evidências importantes para compreender essa realidade. Primeiro, porque mostra 

que Honduras e o Paraguai, em 1999, juntamente com a Guatemala, eram os países que 

precisavam aplicar as maiores proporções da Renda Nacional para superar a pobreza e 

também os dois países que precisariam investir os maiores percentuais do PIB para superar a 

indigência. Em segundo lugar, porque apesar de não estarem disponíveis os dados de 

cobertura dos programas de transferência condicionada em todos os países aponta, por 

exemplo, que o Paraguai ainda era o país que tinha a menor cobertura, em 1999. 
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Tabela 13 -  Distribuição de renda em domicílios, por quintis extremos, em torno dos anos 2002 e 2012. 
 

 

Países 

Em torno do ano de 2002 Em torno do ano de 2012 

Participação na Renda Total Participação na Renda Total 

Ano Quintil mais 

pobre (Qp) 

Quintil mais 

rico (Qr) 

Qr/Qp Ano Quintil mais 

pobre (Qp) 

Quintil mais 

rico (Qr) 

Qr/Qp 

Argentina 2002 5,1 55,0 20,6 2012 6,9 43,6 13,2 

Bolívia 2002 2,2 57,7 44,2 2011 4,4 42,6 15,9 

Brasil 2002 3,4 62,3 34,4 2012 4,5 55,1 22,5 

Chile 2003 4,9 55,1 18,4 2011 5,5 52,5 15,0 

Colômbia 2002 4,2 53,3 24,1 2012 4,6 49,8 19,8 

Costa Rica 2002 4,2. 47,3 17,0 2012 4,7 49,3 16,5 

Equador 2002 5,1 48,8 16,8 2012 6,4 43,0 10,9 

El Salvador 2001 4,1 49,6 20,2 2012 6,9 41,9 10,3 

Guatemala 2002 4,8 51,8 19,3 2006 4,3 54,7 23,9 

Honduras 2002 3,8 55,2 26,3 2010 3,5 53,7 25,2 

México 2002 5,9 49,1 15,5 2012 6,6 46,2 14,0 

Panamá 2002 3,6 52,2 25,8 2011 4,4 48,3 20,3 

Paraguai 2001 4,2 51,8 23,2 2011 3,8 52,7 21,3 

Peru 2001 4,5 49,6 19,3 2012 5,0 43,7 12,7 

República 

Dominicana 

2002 3,9 53,4 20,7 2012 3,9 50,8 19,4 

Uruguai 2002 8,8 41,8 10,2 2012 10,0 34,8 7,3 

Venezuela 2002 4,3 48,2 18,1 2012 6,8 39,0 9,4 

Costa Rica 2002 4,2. 47,3 17,0 2012 4,7 49,3 16,5 

Equador 2002 5,1 48,8 16,8 2012 6,4 43,0 10,9 

El Salvador 2001 4,1 49,6 20,2 2012 6,9 41,9 10,3 

Guatemala 2002 4,8 51,8 19,3 2006 4,3 54,7 23,9 

Honduras 2002 3,8 55,2 26,3 2010 3,5 53,7 25,2 

Fonte: CEPAL, 2013. 

 

Além disso, em 2012, Honduras era o país da região que tinha o maior percentual da 

sua população vivendo em situação de pobreza e extrema pobreza. Tudo isso, de certo modo, 

revela a pouca efetividade redistributiva das políticas implementadas nesses países, seja pelos 

próprios limites das políticas de renda, seja por problemas de ordem prática relacionados à 

baixa cobertura, a erros de focalização, a insuficiência de recursos aplicados ou ainda ao 

modo operacionalização e de gestão das mesmas.  

Voltando à análise dos dados mostrados na Tabela 13, é possível verificar que com 

exceção da Costa Rica, da Guatemala e do Paraguai, todos os países tiveram uma queda na 

participação relativa dos 20% mais ricos na renda nacional, sendo que na Argentina, na 

Bolívia, no Brasil, no Equador, em El Salvador, na Nicarágua, no Peru, no Uruguai e na 

Venezuela, essa participação reduziu-se em 5% ou mais. 

Segundo os dados publicados pela CEPAL (2013) em 2002, a renda do quintil mais 

rico era, em média, 22 vezes o valor da renda do quintil mais pobre, enquanto em 2012, em 

média, equivalia a 16 vezes a renda do quintil mais pobre na região. Os dados de cada país, 

mostrados na TABELA 13, são ainda mais expressivos. Na Bolívia, por exemplo, o quintil 

mais rico apropriava-se de uma renda equivalente a 44 vezes a renda do quintil mais pobre, 

enquanto no Brasil essa proporção era de 34 vezes. Em 2012, na Bolívia a renda do quintil 
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mais rico representa 16 vezes a renda do quintil mais pobre e no Brasil a renda dos mais ricos 

correspondia a 23 vezes a renda dos mais pobres.  

De qualquer modo, mesmo com os incontestáveis avanços que ocorreram no 

enfrentamento da pobreza e da indigência entre 2002 e 2012 e a despeito do importante 

indicativo de que o crescimento da participação dos 20% mais pobres na renda agregada foi 

acompanhado de uma redução da participação dos 20% mais ricos em grande parte dos países 

da região, ainda é bastante elevada a desigualdade social na maioria dos países latino-

americanos e caribenhos. Em 2012, em Honduras, a renda do quintil mais rico ainda era 

equivalente a 25 vezes o valor da renda do quintil mais pobre, a exemplo de vários outros 

países que se encontravam em uma situação bastante semelhante, tais como a Guatemala (24 

vezes), o Brasil (23 vezes), o Paraguai (21 vezes), o Panamá (20 vezes). Observa-se que, em 

2012, somente o Uruguai e a Venezuela haviam conseguido reduzir essa relação entre a renda 

dos mais ricos e dos mais pobres a um dígito (Tabela 13).  

A desigualdade socioeconômica na América Latina e no Caribe também pode ser 

constatada pelo Índice de Gini77, uma dos mais tradicionais instrumentos de medição da 

desigualdade. De acordo com a CEPAL (2013), entre 2002 e 2012, o Índice de Gini reduziu-

se, em média, 1% ao ano em doze países da região, chegando a cair mais de 1% ao ano na 

Argentina, Brasil, Peru, Uruguai e Venezuela e, pelo menos 0,5% por ano no Chile, na 

Colômbia, no Equador e no Panamá.  

De acordo com a FIGURA 2, é possível observar no gráfico uma tendência de redução 

da desigualdade ao longo de todo período. Contudo, entre 2008 e 2012, de acordo a Cepal 

(2013), essa redução foi mais pronunciada, de modo que oito países (Uruguai, Bolívia, El 

Salvador, Equador, República Dominicana, Peru, Colômbia, Brasil) mostraram quedas nos 

índices de desigualdade superiores às registradas no período de 2002 e 2008. Entre os países 

mencionados, destacaram-se o Uruguai e a Bolívia que apresentaram reduções no Índice de 

Gini superiores a 3% ao ano. Por outro lado, na Costa Rica, Panamá e Paraguai, a 

desigualdade aumentou no segundo período analisado. 

                                                 
77 O Índice de Gini é um instrumento para medir o grau de concentração de renda em determinado grupo. Ele 

aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. Numericamente, varia de zero a um, 

sendo que o valor zero representa a situação de igualdade hipotética, em que todos têm a mesma renda e o 

valor um, a situação extrema oposta, na qual uma só pessoa detém toda a riqueza (CACCIALMALI, 2004). 
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Figura 2 - Variação anual do Índice de Gini, entre 2002-2008 e 2008-2012. 

 
Fonte: CEPAL, 2013. 

 

Essa redução da desigualdade na América Latina, a partir de 2002, tem sido explicada, 

principalmente, pelo aumento dos rendimentos reais do trabalho que, na Colômbia, na Costa 

Rica, em El Salvador, Nicarágua e Venezuela chegam a explicar 90% ou mais da variação da 

renda total por adultos entre os 20% mais pobres. O segundo principal fator que explica a 

redução da desigualdade na região são as rendas não laborais (transferências governamentais) 

que, em alguns países como o Chile, o Equador, o Paraguai, a República Dominicana e o 

Uruguai chegaram a representar 50% ou mais dos aumentos da renda dos adultos que vivem 

em situação de pobreza extrema, enquanto na Argentina e no Brasil, tais rendas responderam 

por, aproximadamente, 40% do aumento da renda desses extratos (CEPAL, 2012; 2013). 

A seguir serão apresentados alguns estudos que avaliaram os impactos do PBF sobre a 

pobreza e sobre a desigualdade de renda.  

Silveira Neto e Azzoni (2013) realizaram uma pesquisa com o objetivo de 

compreender como as diferentes fontes de renda contribuíram para redução da desigualdade 

regional de renda per capita verificada no Brasil entre 1995 e 2006. Os resultados obtidos 

indicam que houve uma redução das desigualdades regionais e que a maior parte da redução 

da desigualdade pode ser atribuída ao crescimento da renda do trabalho dos setores industrial 

e de serviços. Contudo, enquanto as aposentadorias, as pensões e os aluguéis impediram a 

maior redução da desigualdade regional, as transferências do PBF e do BPC contribuíram 

para a sua redução no referido período. Além de envolverem dispêndios muito menores do 

que as aposentadorias e pensões, os programas sociais representam um meio mais eficaz de 

combate à desigualdade regional. 

Ainda com relação aos impactos do PBF em termos da redução da desigualdade no 

Brasil, um estudo publicado em 2012, pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas 

concluiu que, no período de 2001 a 2011, a renda dos 10% mais pobres aumentou, 
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aproximadamente, 550% mais que a renda dos 10% mais ricos. Dentre os principais fatores 

que contribuíram para essa redução da desigualdade no país, destacam-se o aumento do 

emprego (58%), as transferências e ações da Previdência Social (19%), as transferências de 

renda do Programa Bolsa Família (13%), o Benefício de Prestação Continuada - BPC (4%) e 

Outras Rendas (6%), como aluguéis e juros. Em outras palavras, a maior parte da queda da 

desigualdade deveu-se à expansão do emprego e da renda do trabalho, no entanto, sem as 

políticas redistributivas patrocinadas pelo Estado brasileiro, a desigualdade teria caído 36% 

menos na década (IPEA, 2012). 

Um trabalho realizado, por Hoffmann (2013), com o objetivo de avaliar o papel 

desempenhado por diversas parcelas do rendimento domiciliar per capita (RDPC) no 

processo de redução da desigualdade da distribuição da renda no Brasil no período de 1995 a 

2011, mostrou que os rendimentos do trabalho tiveram a maior participação sobre as 

mudanças ocorridas na distribuição de renda. Contudo, também revelou que, apesar da 

pequena parcela da renda nacional transferida, as transferências sociais deram uma importante 

contribuição para a redução na desigualdade, sobretudo, o Programa Bolsa Família. 

Com relação aos impactos do PBF sobre a pobreza no Brasil, Soares e colaboradores 

(2010) concluíram que no período entre 1999 a 2009 a pobreza caiu no Brasil de 25,8% para 

14,1% e a extrema pobreza caiu de 9,9% para 4,8%. Contudo, ressaltam que a pobreza, 

segundo as duas linhas, ficou estacionada de 1999 até 2003, iniciando uma queda no período 

2003-2005, coincidindo tanto com o processo de incorporação de outros programas ao PBF 

quanto com a expansão da sua cobertura. Todavia, os autores esclarecem que, além do PBF, 

outros fatores também contribuíram para a redução da pobreza no referido período, 

destacando o aumento do emprego, dos salários e da cobertura previdenciária. Nesse sentido, 

ainda acrescentam que, no período 2003-2005, a pobreza caiu 4,2 pontos percentuais e que a 

pobreza extrema caiu 2,7 pontos percentuais e que o PBF foi responsável por 17% dessa 

queda da pobreza e por 40% da queda da pobreza extrema. Ainda, é relevante destacar que, no 

período de 2005 a 2007, a pobreza diminuiu em 5% e a extrema pobreza em 1,4%, e que o 

PBF respondeu por 23% e 92% dessa redução, respectivamente. Entre 2007 e 2009, o PBF foi 

responsável por quase 60% da redução da pobreza e, talvez mais importante, foi responsável 

por manter a pobreza extrema em queda em um período quando a renda do trabalho dos mais 

pobres de fato caiu. 

De acordo com o exposto no primeiro capítulo desta tese, entende-se que a pobreza é 

um fenômeno estrutural, multidimensional e relativo que decorre das contradições e das 

desigualdades que permeiam as relações sociais e produtivas no capitalismo e que, portanto,  
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não pode ser superado a menos que o modo de produção vigente seja suplantado e nem sequer 

ser enfrentado se não for reconhecido em sua complexidade e em suas múltiplas dimensões e 

faces que, além da renda, incluem o acesso aos direitos sociais e políticos de qualquer pessoa. 

Desse modo, ciente dos limites dessas políticas no que diz respeito à superação da pobreza e 

da extrema pobreza, buscou-se evidências a respeito dos impactos do PBF não apenas sobre o 

acesso aos serviços de saúde e educação, mas também sobre melhorias na saúde e na 

escolarização das populações mais pobres. 

Vários estudos foram realizados com o intuito de avaliar o PBF em relação à questões 

de saúde pública tais como desnutrição, peso de crianças ao nascer, mortalidade infantil, taxas 

de fecundidade, o acompanhamento de saúde das populações pobres e extremamente pobres e 

as desigualdades em saúde. De modo geral, esses estudos concluíram que tanto as 

transferências de renda quando o acompanhamento dos serviços básicos de saúde tem 

contribuído positivamente para melhorar a saúde dos indicadores de saúde e também a saúde 

das populações beneficiárias. No entanto, ressaltam a necessidade de ampliar a cobertura do 

acompanhamento dessas famílias, incluindo novos tipos de atendimentos, como o pós-natal, 

bem como, de expandir os investimentos em saúde e em estratégias do tipo Programa Saúde 

de Família. Dentre eles, pode-se mencionar Facchini et al (2013); Monteiro (2009); Rasella et 

al., (2013); Alves e Cavenhaghi (2013); Rasella et al., (2013a) e Santos et al., (2013), 

Facchini et al., (2013a), além do Relatório de Avaliações do Ministério do Desenvolvimento 

Social (2013). 

Com relação ao Programa Bolsa Família e aos seus efeitos sobre a educação, podem 

ser apontados os estudos realizados por Medeiros, Britto e Soares (2007), Oliveira e Soares 

(2013), Cireno, Silva e Proença (2013) e Silveira, Campolina e Horn (2013). Cabe observar 

que, de modo geral, mostram que o PBF tem efeitos positivos sobre o desempenho escolar, a 

frequência e a permanência das crianças e adolescentes pobres, contribuindo para reduzir a 

desigualdade educacional entre as crianças pobres e extremamente pobres e as demais que 

estudam em escolas públicas.  

Ao finalizar este capítulo, conclui-se que, no período discutido, são inegáveis os 

avanços na redução da pobreza e das desigualdades de renda, praticamente, em todos os 

países latino-americanos e caribenhos, incluindo o Brasil. Além disso, é necessário 

reconhecer a importante contribuição das políticas sociais de transferência de renda, ao lado 

das expansões da renda do trabalho, para a redução da pobreza e também da desigualdade de 

renda em toda a região estudada. 
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Contudo, parece pertinente destacar os seus limites distributivos no médio e no longo 

prazo por duas razões fundamentais. Primeiro, porque não interferem na distribuição da 

propriedade e das grandes fortunas acumuladas. Em segundo lugar, porque sem redistribuir a 

propriedade dos meios produtivos e as fortunas, no longo prazo, a redução da pobreza e da 

desigualdade de renda passa a depender do crescimento da renda total do país, o que muitas 

vezes reforça a ideologia dominante de que o crescimento econômico por si só é capaz de 

assegurar a redistribuição de renda, quando na verdade essa opção política interessa apenas ao 

grande capital externo e às elites nacionais que reproduzem internamente as relações sociais 

de exploração e dominação existentes entre os países centrais e periféricos e que garantem a 

inserção econômica subordinada dos países latino-americanos no sistema capitalista mundial. 

Mas essas e outras questões pertinentes ao tema poderão ser retomadas e aprofundadas 

nos capítulos seguintes, nos quais passamos a expor e discutir aspectos mais concretos dos 

problemas econômico-sociais configurados, bem como da ação correlata do Estado no 

período investigado. 
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3 QUESTÃO SOCIAL, POBREZA E RISCO INFANTOJUVENIL EM FOZ DO 

IGUAÇU 

 

 

Por acreditar que não é possível se fazer uma reflexão crítica sobre as transformações 

ocorridas no mundo do trabalho, que constituem o cerne da “questão social” no capitalismo 

contemporâneo, a menos que se parta da análise das configurações assumidas pelo trabalho 

nesta sociedade, compreendendo que ele se encontra, necessariamente, em uma arena de 

disputas entre projetos societários de classes sociais antagônicas. Vale reiterar que, com base 

nas reflexões de Castel (2010), parte-se do entendimento de que “questão social” é o modo 

como uma sociedade se indaga acerca dos problemas específicos da vida coletiva e dos riscos 

de fratura social a eles a relacionados. 

Para a realização dessa pesquisa, partiu-se do entendimento de que as relações sociais 

de produção capitalistas e a intensa precarização do trabalho vêm, historicamente, produzindo 

o agravamento das desigualdades socioeconômicas e dos níveis de destituição social de 

grandes parcelas da classe trabalhadora. Vale acrescentar, no entanto, que essas perdas 

acumuladas pela classe trabalhadora ao longo do processo histórico, não se restringem, 

meramente, à questão econômica. Esse processo de expropriação e exploração das classes 

trabalhadoras pelo capital gerou profundas transformações nas relações e nas condições de 

realização do trabalho e nas formas de organização da vida social, deixando as populações e 

classes que vivem do trabalho mais expostas às instabilidades e às adversidades que a vida em 

sociedade lhes impõe, sobretudo, quando esses indivíduos não dispõem dos recursos 

protetivos mínimos, sejam eles pessoais, familiares ou sociais. 

Assim, com o intuito de compreender, descrever e discutir de forma crítica a complexa 

questão social em Foz do Iguaçu e na Tríplice Fronteira, em sua totalidade, sem perder de 

vista suas particularidades e suas singularidades, a apresentação deste capítulo foi organizada 

em três subseções. Na primeira subseção, “A questão social, o trabalho e a pobreza em Foz do 

Iguaçu” (3.1), aborda-se como se constituíram e se desenvolveram, historicamente, as forças 

produtivas no município, bem como os seus desdobramentos sobre as relações e as condições 

sociais de trabalho e sobre a produção da vida material e da vida social de sua população. Para 

isso, além do aporte em autores como Robert Castel (2010), Antônio Gramsci (2012), Milton 

Santos e Maria Laura Silveira (2011) e Wanderley Guilherme dos Santos (1987), a respeito da 

"questão social" e das suas especificidades no contexto latino-americano, foram utilizados 

dados e informações constantes em diversos documentos e sites oficiais, tais como o Instituto 
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Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES), o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), Ministério do Trabalho e do Emprego (MTE) e a Secretaria 

Municipal de Turismo (SMT), assim como em produções bibliográficas, de caráter técnico ou 

acadêmico, como os de Catta (2002; 2009), Conte (2012), Sotuyo (1998), Lima (2004) e 

Reganhan (2005). 

Cabe observar que, tendo em vista as dificuldades para se obter dados específicos 

sobre o município que pudessem subsidiar as análises sob uma perspectiva histórica, mas 

diante da necessidade de embasamento empírico, em alguns casos, mesmo ciente da 

impossibilidade de compará-los rigorosamente, foram utilizados dados extraídos de diversas 

fontes para a elaboração de tabelas, com o intuito de, pelo menos, dar um indicativo do que 

ocorrera em cada decênio. No entanto, nas ocasiões em que se utilizou desse recurso, isso foi 

explicitado no texto com as devidas ressalvas sobre as limitações que este impõe às análises. 

Em seguida, na segunda subseção (3.2) sob o título “Pobreza e Desigualdade de Renda 

em Foz do Iguaçu: uma análise do período de 1991 a 2010” foram analisados alguns 

indicadores da pobreza e da desigualdade de renda disponíveis para Foz do Iguaçu, incluindo 

dados sobre a pobreza infantil, com o intuito de descrever as tendências apontadas pelas 

estatísticas oficiais, seus determinantes e seus limites. Nesse caso, as análises basearam-se em 

dados elaborados conjuntamente pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, pelo 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD e pela Fundação João 

Pinheiro – FJP, publicados no Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil e disponíveis no 

banco de dados do Estado do Paraná, mantido pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento 

Econômico e Social - IPARDES. 

No subitem 3.3, intitulado “Vulnerabilidade Infantojuvenil na Tríplice Fronteira: 

percepções e evidências”, o qual foi inspirado pelas análises e discussões críticas 

desenvolvidas por Castel (1987) acerca do conceito de risco social, buscou-se problematizar o 

conceito de vulnerabilidade, com o intuito de esclarecer sob qual perspectiva teórica o mesmo 

está sendo empregado nesta tese. Em seguida, são apresentados os resultados de algumas 

pesquisas realizadas em Foz do Iguaçu ou na Tríplice Fronteira que denunciam diversos 

problemas socioeconômicos que, de modo geral, afetam as crianças e os adolescentes da 

região, sobretudo aqueles que vivem em situação de pobreza. Acredita-se que esses problemas 

podem assumir diferentes faces e dimensões na vida social, mas, de modo geral, guardam uma 

forte relação com o longo processo histórico de desemprego e de precarização das relações e 

das condições de trabalho ocorridas na região e expressam os seus desdobramentos sobre a 

vida da classe trabalhadora e dos seus descendentes. 
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Por fim, na subseção 3.4, denominada “Características econômico-sociais, pobreza e 

infância em Foz do Iguaçu” foram apresentadas breves reflexões sobre pobreza e trabalho 

infantil na fronteira, onde este último, muitas vezes, assume as piores formas de exploração. 

 

 

3.1 Questão social, trabalho e pobreza em Foz do Iguaçu 

 

 

Para Milton Santos (1977 e 2011), o território, entendido como “unidade e 

diversidade”, é um elemento central da história de cada sociedade e, portanto, deve ser 

considerado no estudo de qualquer processo de constituição de formação sócio espacial. O 

autor destaca que, na medida em que são representativas das épocas históricas, as técnicas78 e 

a infraestrutura são importantes bases para o seu entendimento, uma vez que, além de 

materialidade, também são uma expressão tanto da organização e da regulação do processo de 

divisão do trabalho entre os lugares quanto da capacidade de agir das pessoas em cada 

momento específico. No entanto, o uso do território não é definido apenas pela infraestrutura, 

mas também pelo dinamismo econômico e social, que inclui os movimentos populacionais, a 

distribuição das atividades econômicas, o aparato normativo, o alcance e a extensão da 

cidadania que definem as funções do espaço social, bem como o processo de povoamento e de 

ocupação econômica, além do o movimento de bens, serviços, pessoas e capitais (SANTOS, 

2011). 

Assim, para descrever e analisar como, a partir dos anos 1980, se reconfigurou a 

chamada “questão social” em Foz do Iguaçu, destacando suas várias determinações 

econômicas e políticas, seus reflexos diretos sobre o acesso, as relações e as condições de 

trabalho e sobre o emprego, entendeu-se ser necessário, inicialmente, voltar um pouco no 

tempo para compreender o processo de formação socioeconômica do município. 

O município de Foz do Iguaçu, localizado na Região Extremo Oeste do Estado Paraná 

e na Tríplice Fronteira entre Argentina, Brasil e Paraguai, fazendo divisa com Ciudad del 

Leste (PY) e Puerto Iguaçu (AR), formou-se a partir de um lento processo de ocupação desde 

o período colonial brasileiro, constituindo-se em uma espécie de refúgio para muitas famílias 

                                                 
78 Santos (2011, p. 19), ao utilizar o termo técnicas refere-se às “técnicas que se tornaram território, com sua 

incorporação ao solo (rodovias, ferrovias, hidrelétricas, telecomunicações, emissoras de rádio e TV etc.),” bem 

como, aos “objetos técnicos ligados á produção (veículos, implementos) e os insumos técnico-científicos 

(sementes, adubos, propaganda, consultoria) destinados a aumentar a eficácia, a divisão e a especialização do 

trabalho nos lugares”. 
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que, expulsas e expropriadas de suas terras durante os embates pela legalização da posse das 

mesmas no interior do Paraná, buscavam uma nova oportunidade para se estabelecerem 

(CATTA, 2009). 

Assim, até os anos 1960, apesar da vontade de superar a pobreza, a população local 

mantinha um ritmo de vida pacato, trabalhando em qualquer lado da fronteira, onde houvesse 

oferta de trabalho, quase sempre em atividades relacionadas ao extrativismo e à pequena 

produção agropecuária, que eram as principais atividades econômicas desenvolvidas, não 

apenas no município de Foz do Iguaçu, como também em toda a região.  

Até aquele período, Foz do Iguaçu seguia sua história como a “última” cidade da 

fronteira do Oeste do Paraná, esquecida pelas autoridades políticas estaduais e nacionais, por 

sua pouca importância econômica e política (CATTA, 2009). 

Essa realidade começou a mudar somente a partir da segunda metade da década de 

1960, quando o governo militar brasileiro que pretendia impor-se hegemonicamente na 

América do Sul decidiu exercer o controle absoluto sobre as áreas de fronteira nacional e, 

considerando a posição geográfica estratégica de Foz do Iguaçu, construiu e inaugurou a 

Ponte Internacional da Amizade (1965) e transformou o município em Área de Segurança 

Nacional (1968)79. A partir de então, observou-se um rápido e profundo processo de 

transformações com a implementação de uma série de projetos de urbanização e de 

desenvolvimento para o município, dentre os quais se destacou o projeto da Usina de Itaipu 

que, por critérios técnicos e políticos, foi construída no município de Foz do Iguaçu, na divisa 

com Hernandarias, no Paraguai (FIGURA 3). 

 

Figura 3 - Mapa da Localização de Foz do Iguaçu 

 
Fonte: CONTE, 2012, p. 19. 

                                                 
79 Lei Federal nº 5.449 de 04 de junho de 1968 (CATTA, 2009). 
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De acordo com Catta (2009, p.190-191), ao construir a Usina Hidrelétrica de Itaipu na 

fronteira entre o Brasil e o Paraguai, o governo brasileiro. 

 

[...] buscava ocupar estrategicamente o espaço fronteiriço com o Paraguai e a 

Argentina, impondo um projeto de dimensões gigantescas, que pudesse definir seu 

controle sobre o cone-sul da América do Sul e, no mesmo sentido, trazer o país 

guarani para seu eixo de influência afastando-se da tradicional dependência com a 

Argentina. 

 

No início dos anos 1970, quando os governos do Brasil e do Paraguai anunciaram a 

construção da Usina Hidrelétrica Binacional de Itaipu, poucos sabiam da existência do 

município de Foz do Iguaçu. Mas, parafraseando Milton Santos (2011), a partir do momento 

em que uma nova atividade é criada ou se estabelece em um lugar, o valor deste lugar é 

alterado.  

Nas décadas de 1960 e 1970, os governos militares brasileiros divulgaram e exaltaram 

os seus projetos de modernização do país, de forma sistemática, na mídia e nos discursos 

políticos, recebendo manifestações de apoio de todos os setores a ele vinculados ideológica ou 

economicamente e garantindo, desta maneira, o controle e a legitimação do seu modus 

operandi com a aprovação de parcelas significativas da população (CATTA, 2002, p. 61).  

Como se observa, a produção de consentimento e de consenso em torno da ideologia 

dominante, tanto no que diz respeito ao modo de produção vigente quanto à legitimação do 

poder político antidemocrático, foi realizada não apenas pela força e pela repressão dos 

movimentos dissidentes, mas também por meio de uma “pressão educativa” sobre o “homem 

coletivo”, produzindo-se formas de adesão ou de “conformismo social” em relação aos novos 

valores e modos de vida, indispensáveis à sobrevivência e ao desenvolvimento do capitalismo 

(GRAMSCI, 2012, p. 23). 

Desse modo, a ideia de que Foz do Iguaçu seria um “eldorado” foi amplamente 

difundida pelo governo federal, que tinha o objetivo de atrair a mão de obra excedente e 

desempregada dos grandes centros urbanos para a região. Com isso, rapidamente começaram 

a chegar a Foz de Iguaçu milhares de trabalhadores provenientes de diversas regiões do Brasil 

e do Paraguai, com a expectativa de serem contratados para trabalhar na obra da Usina 

(CATTA, 2009; CONTE, 2012). 

Segundos os dados dos Censos Demográficos, o município de Foz do Iguaçu que 

tinha, aproximadamente, 28.000 habitantes em 1960, e 34.000 habitantes em 1970, atingiu 

uma população de 136.320 habitantes em 1980. Esse fenômeno se deve à intensificação 

migratória do período, expressando inicialmente uma expansão populacional motivada por 
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atividades temporárias de instalação da Usina, que requeriam uso intensivo de mão de obra. 

No entanto, ainda que tal expansão tivesse, inicialmente, caráter temporário, sua magnitude, 

ritmo e desdobramentos trariam implicações decisivas para a reconfiguração da cidade de Foz 

do Iguaçu e para a região de fronteira (IBGE, 1960, 1970, 1980). 

Como salienta Catta (2009), a construção da Itaipu Binacional também teve impactos 

sociais, econômicos e estruturais sobre as cidades de Hernandarias, de Porto Franco e de 

Ciudad Presidente Stroessner (hoje, Ciudad del Este), no Paraguai, e de Puerto Iguazu, na 

Argentina. Tal como Foz do Iguaçu, essas cidades tiveram um significativo processo de 

expansão populacional motivado pela promessa de contratações que atraía trabalhadores de 

todas as regiões. Segundo os dados da Dirección General de Estadísticas y Censos (DGEEC) 

do Paraguai indicavam que, no ano de 1972, Ciudad del, este tinha uma população total de 

26.485 habitantes, passando para 62.328 em 1982. Apesar da Argentina não ter participado do 

acordo binacional firmado para a construção de Itaipu, a população de Puerto Iguazu mais que 

triplicou entre os anos 1970 e 1980, passando de 3.001 habitantes para 10.250 habitantes, de 

acordo com o Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) da Argentina (IPARDES, 

2008 apud CONTE, 2012).  

Cabe ainda acrescentar que, paralelamente ao intenso processo de expansão da sua 

população urbana devido a migração regional, Foz do Iguaçu também vivenciou, a partir dos 

anos 1970, uma redução drástica da sua população rural (TABELA 14).  

 

Tabela 14 -  População total, população urbana e população rural de Foz do Iguaçu nos anos 1950, 1960, 1970, 

1980 e 1991 
Ano População Total População Urbana População Rural 

1950 16.420 3.400 13.020 

1960 28.080 3.830 24.250 

1970 33.966 20.150 13.820 

1980 136.320 101.330 34.990 

1991 190.175 186.422 3.753 

Fonte: IBGE - Censos Demográficos de 1950, 1960, 1970, 1980 e 1991. 

 

Trata-se, nesse caso, de uma redução devida a um processo de êxodo rural, que 

também ocorreu em diversos outros municípios lindeiros ao rio Paraná, uma vez que todas as 

propriedades rurais situadas às margens do mesmo foram alagadas, obrigando milhares de 

agricultores a buscar novas terras para produzir. Sotuyo (1998, p. 73) destaca que, com a 

construção da Usina de Itaipu, um total de 8.519 propriedades rurais, em diversos municípios 

situados às margens do rio Paraná, foram alagadas. 
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Segundo Catta (2009), apesar dos agricultores organizados no “Movimento Justiça e 

Terra”80  lutarem por preços justos para as suas propriedades -  uma vez que os valores das 

indenizações foram estipulados muito abaixo dos preços de mercado e grande parte dos 

agricultores teve dificuldades para adquirir uma nova propriedade rural81 - alguns optaram por 

novas frentes de colonização em outros estados e regiões brasileiras. Outros, ainda, optaram 

pela compra de terras no Paraguai, apreços mais acessíveis, de onde muitos foram expulsos 

posteriormente. Aqueles que decidiram ficar na região tiveram que comprar propriedades 

menores ou então passaram a viver e a trabalhar nas cidades. No entanto, grande parte desses 

trabalhadores não conseguiu um emprego e, desgarrados dos seus locais de origem, passaram 

a circular de um lado a outro das fronteiras entre os três países e a sobreviver de ocupações 

informais e precárias, enquanto esperavam por um “bom emprego”, realidade que, para 

grande parte desses trabalhadores, nunca chegou a se concretizar. 

Outro fator de análise que permite compreender a magnitude desse processo de 

urbanização no município de Foz do Iguaçu é a população ocupada por setor econômico. De 

acordo com os dados mostrados na TABELA 15, observa-se que o número de empregos 

agrícolas caiu de 5.456 empregos, no ano de 1970, para 3.585 empregos, em 1980, 

representando uma redução percentual de 34%. Por outro lado, no mesmo período ocorreu um 

crescimento no número de empregos do setor terciário na escala de 530,62%: o número de 

contratações passou de 5.137 para 27.258 trabalhadores. Todavia, foi no setor secundário que 

ocorreu a maior expansão do número de empregos, passando de 1.300 para 17.240 

trabalhadores, entre os anos 1970 e 1980. Isso representou um crescimento percentual de, 

aproximadamente, 1.326,15% no emprego industrial. Naturalmente, esse aumento do 

emprego no setor secundário deveu-se à expansão da indústria da construção civil e, em 

grande medida, por conta da obra de Itaipu.  

 

 

                                                 
80 Entre as manifestações realizadas pelo movimento, um dos mais representativos foi relatado pela Revista 

Memória, de Foz do Iguaçu: No dia 17 de março de 1981, cerca de 700 pessoas, famílias inteiras de 

agricultores da região de Santa Helena, organizados no Movimento Justiça e Terra, marchavam para Foz do 

Iguaçu com a decisão de acampar em frente aos escritórios da empresa. Foram recebidos por um efetivo de 150 

policiais militares, e o acampamento acabou sendo feito no trevo da BR-277. Durante os 54 dias em que 

ficaram acampados, os colonos tiveram a companhia dos soldados em regime de prontidão, armados de fuzis, 

metralhadores e armas químicas. Além deles, mais 40 guardas de segurança da empresa estavam sempre por 

perto, nas assembleias diárias realizadas no local, que passou a ser conhecido nacionalmente como o Trevo da 

vergonha (Revista Memória de Foz do Iguaçu, Foz do Iguaçu, n. 2, dezembro de 1982, p. 37).  

 
81 Para maiores informações e detalhes consultar a obra: A taipa da injustiça: esbanjamento econômico, drama 

social e holocausto ecológico em Itaipu, publicado em 2003, de autoria de Juvêncio Mazzarollo. 
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Tabela 15 -  Pessoas de 10 anos ou mais ocupadas, por setor de atividade, em Foz do Iguaçu – 1970-1980 
 

SETOR 

1970 1980 

Número de Empregos % Número de Empregos % 

Primário 5.456 45,9 3.585 7,5 

Secundário 1.300 10,9 17.240 35,8 

Terciário 5.137 43,2 27.258 56,7 

TOTAL 11.893 100,0 48.083 100,0 

Nota: IBGE, Censo Demográfico, Paraná (1970 e 1980). 

Fonte: IPARDES, 1984, p. 6. 

 

Contudo, apesar da expansão do número de postos de trabalho urbano ter mais que 

compensado a drástica redução de empregos no setor agrícola, uma parte significativa dos 

trabalhadores passou a fazer parte do grande número de desfiliados e despossuídos que, por 

falta absoluta de alternativas de sobrevivência, passou a morar em Foz do Iguaçu e a 

sobreviver do trabalho informal e precarizado na fronteira. 

Cabe salientar, entretanto, que o crescimento repentino e intenso da população urbana 

de Foz do Iguaçu, a partir do final dos anos 1970, não foi acompanhado por igual expansão da 

oferta de infraestrutura e de serviços públicos básicos. 

A dinâmica da população em Foz do Iguaçu, no período analisado, segue o modelo de 

“cidadania regulada”, instituído a partir dos anos 1930, segundo o qual cidadãos eram apenas 

aquelas pessoas que se encontravam ocupadas em atividades e funções reconhecidas em lei. 

Ademais, após o Golpe Militar de 1964, com a violação da ordem democrática, a noção de 

cidadania tornou-se ainda mais destituída de “qualquer conotação pública e universal” e a 

grande maioria da população permaneceu desprovida de seus direitos fundamentais 

(SANTOS, 1987, p. 75; p. 104). 

Desse modo, apesar de ainda na década de 1970 o município de Foz do Iguaçu haver 

recebido importantes investimentos, tais como a construção do aeroporto, de estradas e de 

infraestrutura de telecomunicações que potencializaram a exploração do comércio de fronteira 

e da atividade turística, especialmente no Parque Nacional do Iguaçu (criado em 1939), não 

foram realizados investimentos voltados à expansão da infraestrutura básica relacionada à 

oferta de serviços públicos elementares tais como saúde, educação e moradia82.  

Nos primeiros anos, após o início da construção da Usina, segundo Lima (2004)83 e 

Conte (2012), as empreiteiras responsáveis pela execução da obra contrataram tanto 

trabalhadores com experiências na construção de barragens quanto aqueles sem qualificação 

                                                 
82 Para mais informações ver Catta (2009) e Conte (2012). 

 
83 LIMA, I. T. C. Itaipu: as faces de um mega projeto de desenvolvimento. Marechal Cândido Rondon: 

Germânica, 2004. 
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ou experiência na área, de modo que, segundo o IPARDES (1984), a obra iniciada em 1974, 

chegou a empregar 31 mil pessoas no ano de 1978. 

Essa situação levou a Itaipu a fazer investimentos em moradia, educação e saúde para 

seus trabalhadores. No ano de 1978, a empresa havia construído mais de 5.000 casas em três 

conjuntos residenciais84 nos quais, em 1980, já moravam aproximadamente 35.000 pessoas. 

Além disso, também foram construídos um hospital e uma escola para atender, 

exclusivamente, aos seus trabalhadores. Esses conjuntos residenciais foram divididos e 

distribuídos de acordo com as funções laborais exercidas pelos trabalhadores da Usina 

(CONTE, 2012, p. 94). Essa política da empresa, além produzir uma segregação social entre a 

própria população vinculada à Itaipu, o que “marcou tanto a convivência quanto os 

relacionamentos interpessoais” dos seus trabalhadores (CONTE, 2012, p. 92), também, de 

certa forma, contribuiu para produzir um “distanciamento” entre os empregados da usina e 

seus familiares e os demais moradores da cidade (SOTUYO, 1998, p. 18).  

Cabe observar que, a despeito de terem sido importantes e essenciais, os investimentos 

sociais realizados pela Itaipu resolveram parcialmente os problemas relacionados ao déficit de 

oferta de serviços públicos existentes no município, uma vez que beneficiavam apenas os 

trabalhadores empregados na obra da usina e seus respectivos familiares e que, passada a fase 

inicial da construção da barragem, ocorreu uma redução progressiva do número de 

empregados da mesma.  

Apesar desta pesquisa não contar com informações de todo o período da construção de 

Itaipu, optou-se por apresentar, na TABELA 16, os dados que mostram o número de 

empregos diretos e terceirizados no período de 1980 a 1984, a fim de ilustrar que, para a 

grande maioria, o “atrativo emprego” na obra da usina teve uma breve duração.  

 

 

 

 

 

                                                 
84 Para abrigar os trabalhadores de nível médio e superior e da alta hierarquia administrativa, Itaipu construiu 

duas vilas residenciais; a Vila A, com 2.094 residências, que possuíam de 72 a 160 metros quadrados, e a Vila 

B, com 221 residências entre 152 e 298 metros quadrados, que ofereciam um padrão de moradia mais elevado, 

desde a infraestrutura até os serviços de segurança, educação, saúde e lazer. Estas vilas foram construídas ao 

Norte da então malha urbana de Foz do Iguaçu, entre o canteiro de obras e o centro da cidade, contando com 

um hospital, dois clubes sociais e desportivos, uma escola para atender 10.500 alunos, desde a pré-escola até o 

segundo grau, com vigilância 24 horas por dia. Para acomodar os trabalhadores menos qualificados da 

construção civil e seus familiares, foi construída a Vila C, bem próxima ao canteiro de obras, com 2.900 

residências, que possuíam entre 70 e 100 metros quadrados (ITAIPU, 1980 apud CONTE, 2012, p. 92 e 94).  
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Tabela 16 -  Número de empregos diretos criados na obra de construção da Usina de Itaipu, no período de 1980 

a 1984. 
Descrição 1980 1981 1982 1983 1984 

ITAIPU BINACIONAL  1.823 1.849 2.144 2.085 2.020 

 Brasil 1.336 1.376 1.697 1.351 1.284 

 Paraguai 487 463 437 734 736 

EMPREITEIRAS85 22.925 26.148 17.642 10.269 9.348 

 Brasil 15.086 17.884 12.353 7.063 6.343 

 Paraguai 7.504 8.036 5.169 3.130 2.933 

 Outros 235 228 120 76 72 

TOTAL 24.748 27.987 19.776 12.354 11.368 

Nota: Dados obtidos através da Itaipu Binacional86.  

Fonte: IPARDES, 1984. 

 

Nos anos seguintes, com o avanço da construção da usina, a participação da indústria 

da construção civil na geração de empregos começou a cair drasticamente em Foz do Iguaçu. 

Levando em consideração que a referida obra no ano de 1982 empregou quase 20.000 pessoas 

(TABELA 16) e que, ao final da década de 1980, a usina operava com um quadro de, 

aproximadamente, 1500 trabalhadores especializados (IPARDES, 1984), percebe-se que, num 

período de sete ou oito anos, mais de 18.000 trabalhadores ficaram desempregados em uma 

economia pouco dinâmica e incapaz de gerar oportunidades de emprego para tal excedente de 

trabalhadores. 

No entanto, além dos novos grupos de trabalhadores que foram sendo dispensados à 

medida que a obra de Itaipu avançava, havia toda aquela população que veio para a cidade de 

Foz do Iguaçu em busca de emprego e que não foi contratada. De acordo com Sotuyo 

(1998)87, do total de trabalhadores que vieram a Foz do Iguaçu em busca de um emprego na 

obra da Usina, entre 25% e 30% permaneceram na cidade sem consegui-lo e, mesmo assim, a 

oferta de força de trabalho não parou de aumentar, com a contínua chegada de novos 

trabalhadores à procura de uma oportunidade de trabalho.  

Da análise até aqui realizada, observa-se, na constituição e na dinâmica populacional 

de Foz do Iguaçu, três fenômenos: a migração populacional, o êxodo rural e a movimentação 

de grupos de trabalhadores qualificados e não qualificados, atraídos pela oferta direta e 

indireta de emprego de curta duração, presentes nos empreendimentos de geração de energia. 

Estes três fenômenos, característicos da particularidade analisada, são compreendidos no 

processo de reestruturação produtiva do capital. Entretanto, a oferta de emprego de curta 

duração, na particularidade analisada, provocou a constituição de excedentes de trabalhadores.  

                                                 
85 As empresas ITAMON, UNICON e ENGETEST foram algumas dessas empreiteiras. 

 
86 ITAIPU BINACIONAL. Sinopse Estatística. Diretoria Administrativa. Dez/1980-1983 e Jan/1984. 

 
87 SOTUYO, P. C. G. Segregação urbana: estudo de caso das vilas de Itaipu. Dissertação (Mestrado). 1998. 

Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 1998. 
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Ainda no século XVIII, Karl Marx afirmava que esses excedentes de trabalhadores 

desempregados comporiam o que ele denominou de exército industrial de reserva, um estoque 

de força de trabalho essencial e funcional ao processo de exploração e acumulação capitalista, 

na medida em que, além de pressionar o preço da força de trabalho para baixo, também 

disciplinaria a classe operária criando uma concorrência entre os trabalhadores empregados e 

desempregos (MARX, 1988). 

Mesmo sem os dados para todo o período, optou-se por apresentar os “níveis salariais” 

da população ocupada em Foz do Iguaçu, em 1980. De acordo com os dados publicados pelo 

IPARDES (1984), em 1980, 16,6% das pessoas empregadas recebiam até um salário mínimo, 

45,8% delas recebiam até dois salários mínimos e 64,1% percebiam até três salários mínimos, 

enquanto apenas 17,8% da população economicamente ativa recebiam mais de cinco salários 

mínimos. Esses números revelam o baixo nível de renda da grande maioria da população que 

estava trabalhando, tanto em atividades informais quanto nas atividades da economia formal, 

inclusive daqueles que trabalhavam na indústria da construção civil, contratados pelas 

empreiteiras que prestavam serviços para a Itaipu (IPARDES, 1984, p. 07).  

Provavelmente, os baixos salários pagos se explicam, em grande medida, pelo 

contingente de desempregados e/ou subempregados existentes no mercado local. Todavia, 

considerando o modelo de “cidadania regulada” em vigor no país naquele período, mesmo 

com baixa remuneração, o emprego formal era o “sonho” da grande maioria das pessoas que 

permaneceram na cidade à espera de uma oportunidade de emprego (SANTOS, 1987, p. 75).  

Naquele contexto, verificou-se um significativo crescimento do comércio de fronteira, 

com a intensificação do fluxo de pessoas e mercadorias, principalmente, entre Ciudad del Este 

e Foz do Iguaçu e números cada vez maiores de pessoas passaram a trabalhar em empresas 

estabelecidas no Paraguai e também no comércio informal de mercadorias compradas no 

Paraguai e revendidas no Brasil, vulgarmente, chamados de “sacoleiros”, “laranjas” ou 

“mulas”. 

Ao analisar esse período da história econômica de Foz do Iguaçu, é possível verificar que 

o capitalismo “desenraiza, exclui, para incluir de outro modo, segundo suas próprias regras, 

segundo sua própria lógica” (MARTINS, 1997, p. 32). Isso posto, observa-se que, ao mesmo 

tempo em que a expansão capitalista ocorrida em Foz do Iguaçu, em decorrência da 

construção da Usina de Itaipu, promoveu a mercantilização da vida social, produzindo uma 

espécie de “inclusão forçada” (FONTES, 2005, p. 20) de todos os seus segmentos sociais no 

sistema de trocas, ele também por meio da modernização e do uso novas técnicas recriou o 

desemprego, excluindo grandes parcelas da população dos ganhos sociais decorrentes desse 
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processo de desenvolvimento, sobretudo, num contexto em que “ter carteira de trabalho 

assinada era a única forma de ter acesso a alguns direitos sociais tais como saúde, assistência 

e previdência social, moradia, entre outros”. 

Cabe observar que a esse quadro de desaceleração da economia local, por conta do 

adiantamento da obra de construção de Itaipu, somaram-se os efeitos da crise econômica 

internacional e da recessão enfrentada pela economia brasileira nos anos 1980, que 

produziram desemprego e concentração econômica em todo país. Em Foz do Iguaçu não foi 

diferente. O município chegou ao início da década de 1990 com uma parcela ainda maior da 

sua população trabalhadora ocupada em atividades informais e precárias. 

De acordo com a TABELA 17, constata-se que no período entre 1980 e 1991 ocorreu 

tanto uma redução da população economicamente ativa (PEA),88 que passou de 94.789 para 

78.301 pessoas, quanto um aumento da população economicamente ativa ocupada89 (a soma 

das ocupações informais e do número de empregos), que passou de 49.198 para 70.148 

pessoas, indicando, portanto, que houve uma redução da população desocupada ou 

desempregada no município. 

 

Tabela 17 -  População total, população economicamente ativa, ocupações informais e número de emprego, em 

Foz do Iguaçu, nos anos 1980, 1991, 2000 e 2010. 
Ano População 

Total 

PEA 

 

(A) 

População Desocupada 

(Desempregados) 

(B) 

População Ocupada 

Ocupações Informais 

(C) 

Número de Empregos 

(D) 

 Nº Nº Nº B/A Nº C/A Nº D/A 

1980 136.320¹ 94.789² 46.706² 49,27 19.274² 20,34 28.809² 30,39 

1991 190.175¹ 78.301¹ 8.153³ 10,41 43.914³ 56,09 26.234¹ 33,50 

2000 258.543¹ 128.150¹ 21.531³ 16,80 74.290³ 57,97 32.329¹ 25,23 

2010 256.088¹ 133.547¹ 9.904³ 7,42 72.626³ 54,38 51.017¹ 38,20 

Legenda: (1) Dados do IBGE (1980; 1991; 2000; 2010), (2) Dados do IPARDES (1984) e (3) Dados calculados 

pela autora. 

Fonte: A Autora, 2015. 

 

Ainda conforme os dados mostrados na TABELA 17, observa-se que 49,27% da 

população economicamente ativa do município estava desempregada em 1980, enquanto que 

10,41% da mesma encontrava-se em tal situação em 1991. Todavia, percebe-se que essa 

redução do percentual de trabalhadores desocupados em Foz do Iguaçu deveu-se ao 

                                                 
88 De acordo com IBGE (2015), a população economicamente ativa (PEA) é o subgrupo da população em idade 

ativa formado por pessoas com 10 anos de idade ou mais, que estavam desenvolvendo alguma atividade 

contínua e regular, no mercado de trabalho formal, informal ou precário, ou que, por estarem desocupadas, 

estavam procurando um trabalho no período em questão. 

 
89 A definição de população economicamente ativa ocupada ou, simplesmente, população ocupada refere-se ao 

subgrupo da população em idade ativa (com 10 anos de idade ou mais) que estava trabalhando regular e 

continuamente, no mercado formal ou informal, incluído aquelas pessoas que estivessem, temporariamente, 

afastadas por motivo de férias ou de licenças (IBGE, 2015). 
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crescimento exorbitante da população ocupada em atividades informais que aumentou em 

torno de 227,84% no mesmo período. Com isso, aproximadamente 62,61% da população 

ocupada do município estava trabalhando em atividades informais no ano de 1991.  

Assim, segundo dados publicados no Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 

(2013), no ano de 1991, em torno de 19% da população de Foz do Iguaçu encontrava-se em 

situação de pobreza, sendo que quase 5% desta vivia em situação de indigência. Além disso, 

mais de 44% da população do município, naquele mesmo ano, era considerada vulnerável à 

pobreza (IPEA; PNUD; FJP apud IPARDES, 2015), no sentido de que, apesar de 

aparentemente se encontrar em situação estável, vivia em uma zona intermediária que 

conjugava a precariedade do trabalho e a fragilidade das redes de solidariedades próximas, 

convivendo com a instabilidade e a possibilidade de, a qualquer momento, passar a fazer parte 

de uma massa de desfiliados sociais. 

No decorrer dos anos 1990, alguns fatores contribuíram para que o processo de 

informalização e de precarização das relações e das condições de trabalho se intensificasse, 

não apenas na região da tríplice fronteira, mas em todo o país. Dentre eles, pode-se destacar a 

criação do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) em 1991, que, com o intuito de promover 

o comércio entre os países membros, criou facilidades para importar diretamente da indústria. 

Isso levou um número significativo de empresas atacadistas e exportadoras a encerrarem suas 

atividades em Foz do Iguaçu. Em consequência disso, segundo Reganhan (2005), no período 

de 1990 a 2003 ocorreu uma queda de 41,04% no emprego e uma redução de, 

aproximadamente, 49,26% da massa salarial paga pelo setor de comércio atacadista do 

município.  

Ainda, nos primeiros anos da década de 1990, com o término da construção da Usina 

Binacional de Itaipu foram demitidos os últimos trabalhadores que haviam sido contratados 

para esse fim. De acordo com Catta (2002), com a finalização da montagem das turbinas que 

colocariam a Itaipu em pleno funcionamento em 1992, não apenas foram dispensados os 

trabalhadores que não seriam mais necessários ou úteis para a empresa, como também foram 

encerrados os processos de recrutamento de novos trabalhadores, limitando ainda mais as 

possibilidades de se conseguir um novo emprego em Foz do Iguaçu.  

É necessário ressaltar que a análise da constituição e da dinâmica populacional em Foz 

do Iguaçu, não está dissociada do modelo macroeconômico adotado pelo Estado brasileiro. É 

imprescindível falar da implementação do receituário neoliberal iniciada em 1990, pelo 

governo do então presidente Fernando Collor de Mello e consolidada durante os oito anos de 

mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso. 
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Cabe acrescentar que, naquela ocasião, sob o pretexto de controlar a inflação de preços 

foi adotada uma série de medidas macroeconômicas recessivas tais como a restrição do 

crédito, a elevação da taxa de juros, a redução da taxa nominal de câmbio e uma política fiscal 

restritiva que produziram uma forte retração da atividade econômica em todo país, o que 

resultou em um grande número de falências empresariais e em elevadas taxas de desemprego. 

Com isso, as ocupações em atividades informais passaram a ser a única possibilidade de 

sobrevivência para muitos brasileiros e esse crescimento da informalidade em todo país afetou 

diretamente as economias de Foz do Iguaçu e de Ciudad del Este, no Paraguai (BAER, 2002). 

Cabe observar que com a maxivalorização da moeda brasileira em relação ao dólar, o 

turismo receptivo de lazer, em Foz do Iguaçu, teve sua demanda nacional e internacional 

desestimulada. Por outro lado, com essa valorização cambial, milhares de pessoas 

desempregadas, de todas as regiões brasileiras, passaram a vir a Ciudad del Leste no Paraguai, 

para comprar produtos importados que depois seriam revendidos no Brasil. Naquele contexto, 

a motivação principal que atraía grandes contingentes de viajantes de todo o país para a 

fronteira não era mais o turismo de lazer, nem as belezas naturais existentes em Foz do 

Iguaçu, e sim as compras no Paraguai. 

Enquanto Ciudad del Este dedicou-se ao comércio de produtos importados, Foz do 

Iguaçu, dada sua estrutura urbana e turística mais desenvolvida, ocupou-se da prestação de 

serviços tais como transporte, hospedagem, alimentação e armazenamento de mercadorias, 

transformando-se não apenas no principal portão de acesso para o Paraguai, mas também no 

portão de desembarque desses viajantes que chegavam de ônibus intermunicipal ou fretado90 e 

que se hospedavam nos hotéis da cidade. 

Segundo a Secretaria Municipal de Turismo, entre os anos de 1993 e 1996, período em 

que o governo manteve a moeda brasileira valorizada frente ao dólar, condição que era 

extremamente favorável ao comércio de fronteira, o número de passageiros desembarcados e 

embarcados na Rodoviária Internacional de Foz do Iguaçu cresceu aproximadamente 325%, 

passando de pouco mais de 400.000 passageiros em 1992 para mais de um milhão e trezentos 

mil passageiros em 1995 (FOZ DO IGUAÇU SMT, 2013). Assim, apesar de, por exemplo, 

vários hotéis com classificação terem encerrado suas atividades comerciais desempregando 

                                                 
90 Cabe acrescentar que apesar dos “compristas” preferirem os ônibus fretados pela flexibilidade de horários, 

pela rapidez e pelo menor custo da viagem, muitas vezes acabavam optando pelo ônibus intermunicipal para 

evitar os órgãos de fiscalização fronteiriça e rodoviária. 
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trabalhadores, no mesmo período cresceu o número de empregos em hotéis sem 

classificação91, que eram aqueles estabelecimentos procurados por esses viajantes compristas. 

O fato é que, entre os anos de 1991 e 2000, a população ocupada de Foz do Iguaçu 

cresceu, aproximadamente, 52%. Com isso, o número de pessoas em idade economicamente 

ativa que tinham alguma ocupação passou de 70.148 para 106.619 trabalhadores, naquele 

período.  

Todavia, vale ressaltar que, enquanto o emprego formal cresceu, aproximadamente 

23,23%, passando de 26.234 para 32.329 contratações no período entre 1991 e 2000, as 

ocupações informais passaram de 43.914 para 74.290, crescendo em torno de 69%, no mesmo 

período (IPARDES, 2015). Em consequência disso, no ano 2000, apenas 30,32% da 

população ocupada de Foz do Iguaçu tinha vínculo empregatício formal.  

Ainda, é necessário mencionar que apesar da população ocupada do município ter 

crescido mais de 50% no decorrer da década de 1990, em grande medida, por conta da 

expansão do trabalho precarizado, a população desempregada também aumentou em torno de 

64% entre os anos 1991 e 2000.  

Com isso, Foz do Iguaçu chegou ao ano 2000 com nada menos que 74,77% da sua 

população economicamente ativa ocupada em atividades informais e precarizadas ou 

desempregada (IPARDES, 2015). Mesmo que os trabalhadores ocupados em atividades 

precarizadas não fossem considerados desempregados, segundo as estatísticas nacionais, o 

que parece fundamental é que eles, juntamente com os desempregados, compunham um 

exército de trabalhadores “sobrantes” e que, portanto, encontravam-se, tanto quanto os 

desempregados, destituídos de todos os direitos sociais e de todas as garantias vinculadas à 

sociedade salarial, tais como a estabilidade, a regularidade do trabalho e da renda, o acesso 

aos direitos previdenciários.  

Desse modo, de acordo com dados do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 

(2013), no ano de 2000, cerca de 17% da população de Foz do Iguaçu encontrava-se em 

situação de pobreza, da qual mais de 4% vivia em situação de indigência. Naquele mesmo 

ano, 37,49% da população do município recebia uma renda per capita mensal de até ½ salário 

(IPEA; PNUD; FJP apud IPARDES, 2015). Considerando a baixa renda e o quadro social 

marcado pela elevada precarização das relações de trabalho, essa população era considerada 

vulnerável à pobreza. 

                                                 
91 Para mais informações ver RISSATO; SAMBATTI (2004). 
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Essa população, em sua maioria, desempregada e sem recursos para sair da cidade em 

busca de uma nova oportunidade de trabalho ou para retornar aos seus lugares de origem, 

acabou permanecendo em Foz do Iguaçu. O movimento migratório é fator constitutivo da 

dinâmica populacional e da história social dos territórios. A permanência na espacialidade de 

Foz do Iguaçu de um determinado contingente populacional provocou entre esses 

contingentes, a reinvenção dos modos de produção da existência local. (CATTA, 2002). 

Ainda, segundo o mesmo autor, 

 

Formaram-se ao redor da cidade, ‘bolsões’ compostos pelos setores empobrecidos, 

que não possuíam trabalhos regulares ou viviam de expedientes informais, [...] 

foram ganhar o salário mínimo no Paraguai (geralmente muito maior que o 

brasileiro, e em dólar) fazendo qualquer tarefa para sobreviver. [...] E, no limite, 

aquelas famílias mandaram suas crianças para as ruas como pedintes, lavadores ou 

guardadores de carros, vendedores, engraxates (CATTA, 2002, p. 129; 131). 

 

No entanto, vale ressaltar que na maioria das vezes, as estratégias de sobrevivência 

dessas populações representavam uma ameaça aos interesses econômicos e à aparente 

estabilidade social existente aos olhos das autoridades e das elites locais, que não tardaram a 

adotar medidas de controle social destinadas à repressão desses segmentos sociais 

empobrecidos que, por sua vez, culminaram na criminalização social da pobreza e garantiram, 

de certo modo, a validação social do abandono, da violência e dos abusos cometidos contra 

essas populações92 (CATTA, 2002). 

Na década de 2000, os empregos formais em Foz do Iguaçu voltaram a aumentar, 

passando de 32.329 para 51.017 postos de trabalho, entre 2000 e 2010 (IBGE 2000; 2010). 

Esse crescimento do emprego ocorreu, especialmente, nos setores de serviços e do comércio, 

em decorrência de uma expansão do turismo receptivo (TABELA 18), em decorrência da 

expansão da demanda turística. De acordo com a Secretaria Municipal de Turismo de Foz do 

Iguaçu, nos anos de 2000 a 2002, houve uma forte retração da demanda turística, que voltou a 

crescer a partir de 2003, superando recordes históricos ao longo da década. De qualquer 

modo, segundo a mesma instituição, o número de visitantes que esteve em Foz do Iguaçu 

passou de 732.725 para 2.426.570 turistas, no período de 2001 a 2010 (FOZ DO IGUAÇU 

SMT, 2013). 

Também ocorreu uma redução das ocupações em atividades informais que passaram 

de 74.290 para 72.626, no período entre 2000 e 2010. Contudo, mesmo assim, em 2010, 

aproximadamente, 54,4% da população economicamente ativa estava ocupada em atividades 

                                                 
92 Para Mais detalhes consultar Catta, L. E. P. O cotidiano de uma fronteira: a perversidade da modernidade. 

Cascavel: Edunioeste, 2002, p. 141-163. 
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informais enquanto apenas 38,20% desta encontrava-se ocupada no mercado formal de 

trabalho (dados apresentados na TABELA 17, pág. 177 deste capítulo). É importante observar 

que tanto o crescimento da economia formal quanto a redução das ocupações informais não 

ocorreram apenas em Foz do Iguaçu. No decorrer dos anos 2000, houve um aumento dos 

investimentos públicos em infraestrutura, investimentos do governo em serviços públicos e 

em políticas sociais no Brasil que somados à política de valorização do salário mínimo93, 

possibilitaram a expansão da demanda agregada nacional com a retomada do crescimento do 

emprego e da renda em todo o país. 

 

Tabela 18 -  Saldo de empregos gerados por setor, anualmente, no período de 2000 a 2010 

Setor 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

Indústria 60 -25 -16 112 275 -171 -26 36 32 63 210 600 

Construção Civil 108 248 -844 315 -367 239 142 -203 407 37 274 356 

Comércio 755 493 -626 606 933 391 100 532 470 884 832 5.410 

Serviços  -109 540 -203 1.171 1.272 917 559 975 955 449 2.161 8.687 

Administração Pública 35 -32 -7 9 -11 -2 6 - 65 359 155 577 

Agropecuária, Extração, 

Caça e Pesca 

-16 -16 -7 17 1 -18 -4 12 6 -22 10 -37 

Atividade não especificada 

ou classificada 

3 3 - 26 - - - - - - - 32 

Fonte: IPARDES, 2015.  

 

Porém, se forem considerados todos os municípios paranaenses com mais de 200 mil 

habitantes, categoria na qual se enquadra Foz do Iguaçu, percebe-se que em 2010, Foz do 

Iguaçu foi o município que teve o menor percentual da sua população ocupada em empregos 

formais (TABELA 19).  

 

Tabela 19 -  População total, ocupações informais e número de emprego nos municípios paranaenses com mais 

de 200 mil habitantes no ano de 2010 
Município População total População Ocupada¹ Empregos Formais Empregos Informais 

Total² % Total % 

Londrina 506.701 261.930 156.875 59,89 105.055 40,11 

Maringá 357.077 195.136 136.407 69,90 59.729 30,10 

Cascavel 286.205 153.513 87.146 56,76 66.367 43,24 

Foz do Iguaçu 256.088 123.643 51.017 41,26 72.626 58,74 

Legenda: (1) Dados do IBGE (2010); (2) IPARDES (2015). 

Fonte: A autora, 2015.  

 

Isso pode ser explicado, em grande medida, pelo baixo dinamismo da economia 

formal no município, onde a principal atividade econômica é o turismo, que além de requerer 

mão de obra relativamente qualificada, tem uma demanda por força de trabalho instável ao 

                                                 
93 A Política de Valorização do Salário mínimo e dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social 

(RGPS) é norma vigente, desde 2011, instituída pela Lei nº 12.382/2011 e atualizada pela Lei nº 13.152/2015 

(BRASIL, 2011a; 2015). Para obter informações detalhadas, consultar o livro “A Situação do trabalho no 

Brasil na primeira década dos anos 2000”, publicado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos (DIEESE, 2012).  
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longo do ano, condicionada pela sazonalidade da demanda turística. Entende-se que a falta de 

uma economia mais diversificada, composta por atividades agrícolas, industriais leves e de 

serviços, representa um grande impeditivo para que possa ser ampliada a oferta de empregos 

no mercado de trabalho formal em Foz do Iguaçu.  

A questão dos problemas sociais que afetam mais diretamente a vida das crianças, em 

especial aquelas privadas das condições materiais mínimas de sobrevivência será retomada na 

próxima subseção (3.2.) desse capítulo. Contudo, antes de iniciar a próxima subseção, se 

fazem necessárias algumas considerações acerca do que foi discutido até aqui.  

Primeiramente, é possível afirmar que múltiplos fatores foram determinantes tanto 

para o processo de formação econômica de Foz do Iguaçu quanto para a deterioração das 

relações sociais de trabalho e para o consequente agravamento dos problemas sociais no 

município. Observou-se que não apenas a economia e a política internacional, mas, sobretudo, 

o modelo de desenvolvimento subordinado e dependente, que priorizou o crescimento 

econômico em detrimento do desenvolvimento e da equidade social, bem como as 

particularidades e as singularidades que caracterizam Foz do Iguaçu e a região de fronteira 

foram decisivos nesse processo, contribuindo cada um a sua maneira, para o enfraquecimento 

do modo de organização e de efetivação das relações de produção baseadas nos estatutos da 

sociedade salarial.  

A dinâmica social e econômica que se estabeleceu, historicamente, entre os 

municípios de Puerto Iguazu (Argentina), Ciudad del Este (Paraguai) e Foz do Iguaçu (Brasil) 

praticamente impede que se compreenda a realidade social de qualquer um desses municípios 

isoladamente. No caso específico desta pesquisa, constatou-se que a história, a formação e a 

atual constituição socioeconômica dos municípios da tríplice fronteira estão profundamente 

relacionadas entre si, de modo que se torna absolutamente impossível falar de Foz do Iguaçu 

sem fazer referências ao contexto fronteiriço e aos demais municípios que o compõem, mas 

principalmente, a Ciudad del Este.  

Em segundo lugar, percebe-se que enquanto no Brasil, de um modo geral, a 

flexibilização e a precarização das relações e das condições de trabalho se consolidaram nos 

anos 1990, em Foz do Iguaçu, essas condições se produziram historicamente, em decorrência 

de suas características socioeconômicas e geográficas, ganhando maior visibilidade a partir 

dos últimos anos da década de 1970. 

Foi na década de 1990, período em que foram implementadas e consolidadas as 

políticas de cunho neoliberal em, praticamente, todas as economias da América Latina, que se 

criaram as condições ideológicas, sociais, políticas e econômicas necessárias, tanto para que o 
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processo de precarização do trabalho fosse imposto, de modo sutil e gradual, sendo 

naturalizado e aceito, sem muita resistência por parte da classe trabalhadora quanto para que 

fosse institucionalizado e legalizado. No entanto, na região da tríplice fronteira, vários fatores 

concorreram para a antecipação desse processo. Ainda nos 1970, a referida região e, portanto, 

também o município de Foz do Iguaçu, revelaram-se como uma área estratégica, tanto para 

governo militar brasileiro que visava impor-se, hegemonicamente, na América Latina, quanto 

para o capital nacional e transnacional que, diante de mais uma de suas crises estruturais, 

buscava expandir suas fronteiras econômicas através de investimentos diretos ou, no caso 

específico do capital internacional, por meio da concessão de empréstimos e de 

financiamentos às economias capitalistas dependentes que via de regra, eram condicionados à 

adesão desses países ao projeto neoliberal já em curso. 

Nesse sentido, parece oportuno mencionar que tanto os consórcios de empresas94 de 

capital nacional e estrangeiro que atuaram na construção da Usina de Itaipu, quanto o 

montante de recursos financeiros95 despendidos na sua construção indicam não apenas da 

magnitude econômica e financeira do referido projeto, mas, sobretudo do interesse e da 

elevada participação do capital nacional e internacional em sua realização. 

Ademais, é pertinente observar que, nos anos 1980, ainda durante a construção de 

Itaipu, não apenas os capitais nacionais, mas também o capital internacional beneficiou-se das 

particularidades e das fragilidades institucionais e sociais que caracterizavam a região da 

tríplice fronteira, estabelecendo-se, sobretudo, no município de Puerto Presidente Stroessner, 

no Paraguai, hoje denominado de Ciudad del Este. O baixo desenvolvimento socioeconômico 

e a fragilidade das instituições e dos estatutos legais dos países da região, a severa crise 

                                                 
94 As obras de construção civil da Itaipu ficaram a cargo dos consórcios UNICON (Brasil) e CONEMPA 

(Paraguai), enquanto que as obras de montagem eletromecânica foram executadas pelos consórcios ITAMON 

(Brasil) e CIE – Consórcio de Ingeniería Electromecánica S.A. (Paraguai). Cada um desses consórcios era 

formado por várias empresas, a saber: UNICON: Cetenco Engenharia Ltda; CBPO – Cia Brasileira de 

Pavimentos e Obras; Camargo Corrêa; Andrade Gutierrez e Mendes Júnior; CONEMPA: A Barrail Hermanos; 

Cia General de Construcciones; ECCA S.A; Ing. Civil Hermanos Baumann; Ecomipa – Empresa Construtora 

Min. Paraguaya; e, Jiménez Gaona & Lima. ITAMON: A. Araújo S.A. – Engenharia e Montagem; Empresa 

Brasileira de Engenharia S.A.; Montreal Engenharia S.A.; Sade – Sul Americana de Engenharia S.A.; Serpet – 

Engenharia e Montagem S.A.; Techint – Companhia Técnica Internacional; Tenenge – Técnica Nacional de 

Engenharia S.A.; e Ultratec Engenharia S.A.; CIE: AG Brown Boveri & Cie; Alstom Atlantique; Bardella S.A. 

Indústrias Mecânicas; BSI – Indústrias Mecânicas S.A.; Indústria Elétrica Brown Boveri S.A.; J. M. Voith 

GmbH; Mecânica Pesada S.A.; Neyrpic S.A.; Siemens Aktiengesells-chaft e Siemens S.A.; e, Voith S.A 

Maquinas e Equipamentos (ITAIPU BINACIONAL, 2015). 

 
95 De acordo com a Itaipu Binacional (2015), os recursos captados originariamente para construção da Usina, 

atualizados em dezembro/2012, correspondiam a, aproximadamente, US$12 bilhões. Esses recursos foram 

obtidos por meio de empréstimos tomados no mercado internacional pela Eletrobrás com o aval do Tesouro 

Nacional, de modo que somado aos custos financeiros iniciais, o referido valor chegou a US$17,5 bilhões. Se 

também forem considerados custos financeiros da rolagem da dívida, a construção da Usina de Itaipu custou, 

em torno de US$27 bilhões, em valores de dezembro/2012.  
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política e as lutas populares pela redemocratização; a forte recessão econômica somada ao 

elevado exército de trabalhadores desempregados, bem como, a precária atuação dos Estados 

na regulação e na fiscalização das atividades econômicas, das relações de trabalho e da 

circulação de mercadorias, de pessoas e de capitais na região, mas principalmente no 

Paraguai, atraíram milhares de empresas e de comerciantes vindos, em sua maioria, do 

Oriente e do Oriente Médio. Em consequência disso, segundo Prado (2003, p. 17), na década 

de 1980, o comércio em Ciudad del Este movimentou aproximadamente US$12 bilhões, 

ficando atrás apenas de Hong Kong e Miami, em termos de valores transacionados.  

Com isso, na década de 1990, enquanto a população brasileira sofria com o 

desemprego, forçada a se submeter às condições cada vez mais degradantes e precarizadas de 

trabalho, o que para muitos trabalhadores significou sobreviver da compra de mercadorias no 

Paraguai para serem revendidas em suas localidades de origem, muitas vezes, incluindo a 

prática de contrabando96 e descaminho,97 caracterizados como concorrência desleal, crimes 

contra a ordem tributária, a Administração Pública e a ordem econômica, milhares de 

trabalhadores de Foz do Iguaçu passaram a sobreviver do trabalho informal em atividades 

relacionadas a esse comércio transfronteiriço. 

O intenso movimento de mercadores, de trabalhadores e de mercadorias de um lado a 

outro da fronteira foi incorporado ao cotidiano das pessoas que vivem na região, de modo que 

para a grande maioria dessa população o mercado paralelo que aí se constituiu passou a ser 

visto como uma oportunidade e uma alternativa ao emprego formal, direito do qual, há muito 

tempo, já haviam sido privados. A naturalidade com que esses trabalhadores encaram o 

desemprego e a precarização do trabalho parecem revelar, não apenas o modo como foram 

engolidos pela engrenagem capitalista, como também a urgência da sua luta, de certo modo, 

cansada, irrefletida e resignada pela sobrevivência diária, no sentido de que o que importa é 

sobreviver.  

Uma terceira questão que precisa ser discutida, ainda que de forma sucinta, são as 

implicações do desemprego e do processo de precarização das relações de trabalho na vida 

daqueles que nada possuem além de sua própria força de trabalho. Depois de analisar, sob 

uma perspectiva histórica, a constituição da sociedade salarial na França e constatar seu 

                                                 
96 O crime de contrabando caracteriza-se pela importação, exportação, transporte, venda, revenda, exposição ou 

ocultação de mercadorias proibidas em território nacional. Para mais detalhes consultar o art. 334-A da Lei nº 

13.008, de 26 de junho de 2014 (BRASIL, 2014a). 

 
97 O crime de descaminho consiste em sonegar o pagamento de direito ou de imposto devido à importação, à 

exportação ou ao consumo de mercadoria proveniente do exterior, incluindo o transporte, a compra, venda e 

revenda, a exposição ou ocultação de mercadorias provenientes de descaminho. Para mais detalhes, consultar o 

art. 334, da Lei nº 13.008, de 26 de junho de 2014 (BRASIL, 2014a). 
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enfraquecimento, a partir dos anos 1970, CASTEL (2010, p. 496) afirma que “[...]. O 

trabalho, como se verificou ao longo deste percurso, é mais que o trabalho e, portanto, o não 

trabalho é mais que o desemprego”. Esta frase, a despeito dos sentidos que possam ter sido 

atribuídos a ela, por Robert Castel, parece ser bastante apropriada para descrever a realidade 

vivida pela classe trabalhadora em Foz do Iguaçu, nas últimas quatro décadas. 

Analisando o quadro de abandono e de destituição social a que foi submetida a grande 

maioria da classe trabalhadora em Foz do Iguaçu, depois de ter sido atraída pela promessa de 

emprego, que para muitos nunca chegou a se concretizar, percebe-se que de fato o trabalho é 

mais do que simplesmente trabalho. 

Nos anos 1970 e 1980, período no qual foi elaborado o projeto e construída a Usina de 

Itaipu, o emprego representava muito mais do que a garantia das condições materiais mínimas 

de vida para si e para a família, mas produzia, de um lado, um sentimento coletivo de 

valorização do trabalho que levava a sociedade a separar os sujeitos em dois grupos: os que 

trabalhavam (e eram dignos) e os que não trabalhavam (e eram vagabundos) e, de outro lado, 

um sentimento de pertencimento social que somado às garantias sociais associadas ao 

trabalho produziam a ideia de uma recompensa e de um reconhecimento social, afinal apenas 

aqueles que estavam empregados recebiam-nas.  

Com o avanço do neoliberalismo, certamente não foram as necessidades materiais e/ou 

psicossociais do homem que mudaram, foram as noções do valor social do trabalho que 

mudaram. O capital com a pretensão de recriar e de aprimorar seus mecanismos de exploração 

e de extração de mais-valia, o que não implicava apenas em restringir os direitos ou “as 

recompensas” concedidas ao “bom trabalhador”, mas também exigia que se produzisse um 

novo consenso em torno dessas novas regras. 

O rápido e desordenado crescimento da população urbana em decorrência da promessa 

de oportunidades para todos e da expulsão do campo, a falta de infraestrutura social mínima, a 

precarização das relações de trabalho (contratações terceirizadas), a existência de um exército 

de trabalhadores desempregados com dificuldade para retornar as suas regiões de origem 

depois de terem deixado para trás suas raízes e seus vínculos, bem como a indiferença do 

Estado que delegou ao mercado o papel de regular a economia e as relações de trabalho são 

alguns dos fatores que marcaram e, de certa forma, anteciparam a investida neoliberal em Foz 

do Iguaçu e na região da tríplice fronteira. 

Dos milhares de trabalhadores que vieram à região no final dos anos 1970 e nos anos 

1980, apenas uma parte conseguiu emprego, destes, uma minoria conseguiu manter-se 

empregado e, antes mesmo que outras regiões do Brasil pudessem sequer imaginar a 
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dimensão das transformações que estavam curso e suas implicações sobre a vida social, já 

havia milhares de trabalhadores juntamente com suas famílias, em Foz do Iguaçu, vivendo 

uma situação de “vulnerabilidade de massa” (CASTEL, 2010). Muitos já desempregados e 

sobrevivendo de expedientes eventuais ou trabalhando em atividades informais e precárias, 

outros empregados com uma aparente estabilidade em suas relações de trabalho, sem se dar 

conta da linha tênue que os separava dos primeiros. Obviamente, os que se encontravam 

desocupados eram rotulados como “vagabundos”, situação de muitos trabalhadores que, sem 

emprego, tinham como única opção sobreviver de expedientes eventuais e informais. Para 

milhares de trabalhadores desempregados a falta de trabalho significou muito mais do que 

desemprego, não representou apenas estar, temporariamente, sem ocupação laboral e ter 

dificuldades para garantir a sobrevivência pessoal e familiar, mas lhes revelou uma dramática 

realidade social, na qual não eram mais úteis e, possivelmente, não teriam a possibilidade de 

voltar a sê-lo, na medida em que o seu trabalho já não era mais necessário para a sociedade.  

Por fim, conforme foi possível observar, o município teve uma grande parte de sua 

área rural alagada com a construção da Usina de Itaipu, desenvolvendo uma economia 

essencialmente urbana, baseada no comércio e nos serviços. A sua localização na tríplice 

fronteira internacional e em uma zona de livre comércio, de modo geral, favoreceu um 

elevado fluxo de mercadorias, de pessoas e de capitais, inclusive por vias informais, 

sobretudo entre os municípios de Foz do Iguaçu (Brasil) e Ciudad del Este (Paraguai), 

possibilitando que parte da riqueza gerada em Foz do Iguaçu fosse investida no Paraguai, ora 

para aproveitar oportunidades de mercado (compra de terras agrícolas e comerciais), ora para 

fins especulativos (compra de moeda estrangeira) e, muitas vezes, para driblar o fisco. 

Acredita-se que isso não apenas pode ter acelerado o processo de financeirização da economia 

da região, conferindo-lhe maior volatilidade e liquidez, como também, possivelmente, deve 

ter contribuído para o processo de concentração socioeconômica em ambos os países, na 

medida em que permite escamotear parte das atividades e das transações econômicas, 

dificultando o trabalho do fisco.  

Ciente da impossibilidade de esgotar esse debate, procurou-se apresentar alguns dos 

principais fatores sociais, geográficos, políticos e econômicos que contribuíram para a 

constituição socioeconômica de Foz do Iguaçu e que ajudam a compreender as 

transformações ocorridas nas relações sociais e nas condições de trabalho no município, a 

partir das últimas décadas do século XX, constituindo-se no cerne da questão social no 

capitalismo contemporâneo. 
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3.2 Pobreza e Desigualdade de Renda em Foz do Iguaçu: uma análise do período de 

1991 a 2010 

 

 

A partir das discussões realizadas na subseção anterior (3.1) foi possível verificar que 

vários fatores conjunturais e estruturais, alguns de ordem internacional e nacional, outros 

decorrentes das particularidades e especificidades regionais e locais, foram determinantes para 

que o processo de formação econômica e de desenvolvimento do município de Foz do Iguaçu 

assumisse as dimensões, os contornos e as configurações que o caracterizam desde os anos 

1980, e que tiveram sérias repercussões sobre a vida social, sobretudo da classe trabalhadora, 

na medida em que agravaram as contradições que permeiam as relações sociais de produção 

capitalista, produzindo um severo quadro de destituição social, econômica e política, marcado 

pelo desemprego em massa, pelo intenso empobrecimento das classes trabalhadoras e pelo 

desmonte de instituições e de relações sociais que, em alguma medida, representavam 

vínculos e proteções capazes de lhes assegurar algumas condições de pertencimento social. 

Diante disso, optou-se por discutir algumas estatísticas oficiais referentes à 

desigualdade de renda e à pobreza, inclusive relativas à população infantil, no município. 

Contudo antes de iniciar a apresentação e análise dos referidos indicadores, cabem alguns 

esclarecimentos em relação à fonte dos mesmos. 

Apesar de, há muito tempo, serem realizados estudos voltados à mensuração e à 

análise da desigualdade distributiva no Brasil, principalmente sobre a desigualdade na 

apropriação da renda, as estatísticas e os indicadores da pobreza, de um modo geral, ainda são 

bastante recentes. Na verdade, conforme já foi destacado anteriormente neste trabalho, a 

questão da pobreza ganhou uma maior centralidade nos debates políticos e acadêmicos 

nacionais somente a partir dos anos 1990, período em que os governos das economias 

dependentes, sob a imposição dos Organismos Internacionais, passaram a implementar 

políticas sociais focalizadas nos segmentos populacionais mais pobres. Isso exigiu, não 

apenas que a numerosa população pobre fosse classificada em subgrupos de baixa renda, mas 

que também fosse localizada em todo o território nacional a fim de que pudessem ser 

definidas as estratégias de execução dessas políticas. Em decorrência disso, no Brasil, a partir 

dos anos 1990, passaram a ser divulgadas as estatísticas decenais sobre a pobreza por 

município, levantadas pelos Censos Demográficos realizados pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE. Cabe ainda destacar que os Institutos de Pesquisa, as 

Universidades, o próprio Governo Federal e, até mesmo, as pesquisas independentes também 
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passaram a elaborar estudos, indicadores e informações, com base nos dados censitários ou 

por meio de outros métodos estatísticos, que, em alguma medida, complementam e 

aprofundam aquelas divulgadas pelo IBGE. Todavia, por usarem critérios e métodos 

estatísticos diferentes, essas pesquisas também produzem dados e estatísticas díspares. 

Diante disso, neste texto, optou-se por utilizar os dados elaborados conjuntamente pelo 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento - PNUD e pela Fundação João Pinheiro - FJP, que foram publicados no 

Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil e encontram-se disponíveis no banco de dados 

do Estado do Paraná, mantido pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e 

Social - IPARDES. Dentre as razões para essa escolha, pode ser apontado o fato dos dados 

estarem acompanhados de notas explicativas com a definição do indicador, bem como dos 

critérios utilizados para a sua elaboração. Outro fator determinante para a escolha dessa fonte 

de dados foi a disponibilidade de indicadores de desigualdade de renda, de apropriação da 

renda por quintil da população e de pobreza (extremamente pobres, pobres e vulneráveis à 

pobreza). 

De qualquer modo, cabe a ressalva de que apesar de se considerar imprópria a 

classificação da população pobre segundo substratos de renda, utilizar os dados de uma 

mesma fonte favorece a análise comparativa entre os diferentes períodos. Todavia, é 

fundamental atentar para o fato de que a classificação da população pobre segundo estratos de 

renda ao mesmo tempo em que permite ao Estado Neoliberal restringir o grupo populacional 

que será alvo de uma determinada política social, também serve ao propósito de dissimular a 

verdadeira dimensão da miséria e da pobreza, contribuindo para a falsa ideia de que não são 

tantos os verdadeiramente pobres. Afinal dizer que alguém que vive com uma renda per 

capita mensal de até R$77,00 é extremamente pobre e que quem recebe uma renda per capita 

mensal de R$78,00 é apenas pobre parece, no mínimo, contraditório. 

De qualquer modo, ao analisar os dados referentes à pobreza em Foz do Iguaçu, 

mostrados na TABELA 20, verifica-se que no ano de 1991 mais de 44% da população 

residente no município era considerada vulnerável à pobreza, pois vivia com uma renda per 

capita mensal de até ½ salário mínimo. Desta parcela populacional, aproximadamente, 19% 

era pobre e recebia uma renda per capita mensal de até R$140,00, sendo que 4,67% da 

mesma eram indigentes sobrevivendo com uma renda per capita mensal de até R$70,00 

(TABELA 20). 

Apesar de, ao longo da década de 1990, ter ocorrido uma redução da pobreza em Foz 

do Iguaçu, o município chegou ao ano 2000 com elevados índices de pobreza e de indigência. 
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No referido ano, cerca de 37,5% da população do município ainda vivia com uma renda per 

capita mensal de até ½ salário, sendo que mais de 16% dela vivia em situação de pobreza, 

recebendo uma renda per capita mensal de até R$140,00. Além disso, 4,2% dessa população 

pobre encontrava-se em situação de extrema pobreza, vivendo com uma renda per capita de 

até R$70,00 mensais (Tabela 20). 

 

Tabela 20 -  Percentual da população total vivendo em situação de pobreza, de extrema pobreza e de 

vulnerabilidade à pobreza, no município de Foz do Iguaçu, nos anos de 1991, 2000 e 2010 
Anos População Extremamente pobre98 (%) População pobre99 (%) 

 Brasil Foz do Iguaçu Brasil Foz do Iguaçu 

% Var. % % Var. % % Var. % % Var. % 

1991 18,64 - 4,67 - 38,16 - 18,93 - 

2000 12,48 -33,05 4,20 -10,06 27,90 -26,88 16,26 -14,10 

2010 6,62 -46,95 1,75 -58,33 15,20 -45,52 7,37 -54,67 

Anos População vulnerável à pobreza100 (%) Índice de Gini 

Brasil Foz do Iguaçu Brasil Foz do Iguaçu 

% Var. % % Var. % % Var. % % Var. % 

1991 58,53 - 44,15 - 0,63 - 0,57 - 

2000 48,39 -17,32 37,49 -15,08 0,64 1,59 0,57 0,00 

2010 32,56 -32,71 22,71 -39,42 0,60 -6,25 0,53 -7,02 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013. 

 

Ainda, de acordo com os dados apresentados na TABELA 20, verifica-se que no ano 

de 2010, aproximadamente, 22,71% da população de Foz do Iguaçu vivia com uma renda per 

capita de até ½ salário mínimo mensal, sendo chamada de “população vulnerável à pobreza”. 

Naquele ano, 7,37% da população do município vivia em situação de pobreza (com uma 

renda per capita de até R$140,00 mensais), sendo que 1,75% dessa população era considerada 

extremamente pobre, vivendo com uma renda per capita igual ou inferior a R$70,00 mensais. 

Analisando os referidos dados dispostos na TABELA 20, observa-se que em Foz do 

Iguaçu ocorreu uma importante redução da pobreza, em seus diferentes níveis, no período de 

2000 a 2010. Enquanto a população extremamente pobre e pobre diminuiu em 62,53% e 

61,07%, respectivamente, a chamada população vulnerável à pobreza reduziu 

aproximadamente 49%, seguindo a tendência nacional. 

                                                 
98 A proporção de extremamente pobres corresponde ao percentual de indivíduos da população total com renda 

domiciliar per capita igual ou inferior a R$70,00 mensais em reais de agosto de 2010. O universo de indivíduos 

é limitado àqueles que vivem em domicílios particulares permanentes (IBGE, 2015). Esta classificação 

também utilizada pelo Cadastro Único do MDS. 

 
99 A proporção de pobres refere-se ao percentual de indivíduos da população total com renda domiciliar per 

capita igual ou inferior a R$140,00 mensais em reais de agosto de 2010. O universo de indivíduos é limitado 

àqueles que vivem em domicílios particulares permanentes (IBGE, 2015). Esta classificação também é 

utilizada pelo Cadastro Único do MDS. 

 
100 A proporção de vulneráveis à pobreza compreende o percentual de indivíduos da população total com renda 

domiciliar per capita igual ou inferior a R$255,00 mensais em reais de agosto de 2010. O universo de 

indivíduos é limitado àqueles que vivem em domicílios particulares permanentes (IBGE, 2015). 
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Contudo, percebe-se que apesar dessas proporções terem diminuído nas duas décadas 

analisadas, foi no período de 2000 a 2010 que ocorreram as reduções mais significativas 

desses indicadores tanto em Foz do Iguaçu quanto no restante do país. Cabe notar que, 

conforme apontam os dados mostrados na TABELA 20, enquanto a proporção de indivíduos 

em situação de extrema pobreza diminuiu 10,06% em Foz do Iguaçu, entre os anos 1991 e 

2000, na década seguinte (2000-2010) essa redução chegou a 58,33%. O mesmo ocorreu com 

a proporção de pobres que entre os anos 1991 e 2000, diminuiu 14,1% e que entre 2000 e 

2010 reduziu-se em torno de 54,67%. Com a proporção da população vulnerável à pobreza 

não foi diferente. Na primeira década analisada (1991-2000) a população em situação de 

vulnerabilidade diminuiu 15,08% e no segundo decênio (2000-2010) essa redução chegou a 

39,42%.  

Ainda na TABELA 20, foram apresentados os valores do Índice de Gini, referentes 

aos anos 1991, 2000 e 2010, tanto para Foz do Iguaçu quanto para o Brasil. A partir da análise 

desses índices, constatou-se que a despeito de ter ocorrido uma redução da pobreza e da 

extrema pobreza entre os anos de 1991 e 2000, a desigualdade de renda aumentou no Brasil, 

onde o Coeficiente de Gini passou de 0,63 para 0,64, e manteve-se constante em Foz do 

Iguaçu (0,57). Em ambos os casos, isso se explica quando são analisadas as parcelas da renda 

nacional que foram apropriadas pelos diferentes extratos sociais, conforme é possível 

observar na Tabela 21. 

 

Tabela 21 -   Porcentagem da Renda Apropriada por Extratos da População em Foz do Iguaçu-PR e no Brasil, 

nos anos de 1991, 2000 e 2010 
 Brasil Foz do Iguaçu-PR 

 1991 2000 2010 1991 2000 2010 

20% mais pobres 1,92 1,84 2,41 3,26 3,13 3,71 

40% mais pobres 6,72 6,82 8,59 9,85 9,69 11,31 

60% mais pobres 15,70 15,90 19,23 20,27 20,18 23,22 

80% mais pobres 32,79 32,44 36,60 37,91 38,08 42,02 

20% mais ricos 67,21 67,56 63,40 62,09 61,92 57,98 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013. 

 

No Brasil, enquanto os 20% mais pobres perderam renda (-4,17%), aumentando a 

desigualdade em relação ao 2º e ao 3º quintos da população que aumentaram a sua 

apropriação da renda agregada, os 20% mais ricos ampliaram, em aproximadamente, 0,52% a 

sua participação na renda nacional. Em Foz do Iguaçu, por sua vez, apesar dos 20% mais ricos 

terem se apropriado de um percentual menor da renda agregada municipal, os 60% mais 

pobres também perderam participação na renda total e com isso, a desigualdade de renda 

medida pelo Índice de Gini manteve-se constante em 0,57 (Tabela 21). 
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Antes de dar seguimento à análise dos dados referentes ao período de 2000 a 2010, 

parece oportuno destacar que apesar de, frequentemente, prevalecer a ideia de que uma 

redução da taxa de pobreza é acompanhada por uma redução da desigualdade, isso não é 

regra. No caso específico de Foz do Iguaçu, parece fundamental destacar que a redução da 

pobreza ocorreu, em grande medida, pela redução da hiperinflação quanto pelo aumento do 

comércio informal entre o Paraguai e o Brasil, favorecido pela política de valorização cambial 

adotada pelo governo brasileiro no período de 1993 a 1996. Conforme já foi mencionado 

anteriormente, foram geradas muitas oportunidades de trabalho para trabalhadores brasileiros 

nos estabelecimentos comerciais de Ciudad del Este, no transporte de mercadorias do 

Paraguai para o Brasil e, também, foram criados postos de trabalho formais em Foz do Iguaçu 

por conta desse comércio.  

Desse modo, percebe-se que, apesar da recessão que atingia a economia brasileira e a 

economia do turismo de lazer, em Foz do Iguaçu, naquele período, significativas parcelas da 

população desempregada foram contratadas para trabalhar no Brasil e, principalmente, no 

Paraguai. Até mesmo aqueles trabalhadores que compunham os segmentos “sobrantes” e 

“inimpregáveis” (CASTEL, 2010), que há muito tempo estavam fora do mercado de trabalho 

ou que nunca haviam participado dele tiveram oportunidades de trabalhar e receber alguma 

renda, com certa regularidade, sobretudo, no período em que a política de valorização cambial 

foi mantida no Brasil. 

Entende-se que isso foi suficiente para que parte dessa população saísse da situação de 

pobreza e de miserabilidade em que se encontravam, mas certamente, não impediu que os 

segmentos populacionais que contavam com outros recursos, além da sua própria força de 

trabalho, conseguissem apropriar-se de parcelas maiores da renda, não apenas pela redução 

dos custos em decorrência do não pagamento de tributos e de encargos sociais, como também 

pela intensa exploração do trabalho das classes mais pobres, que eram submetidas a condições 

precárias, perigosas, insalubres e, em muitos casos, até mesmo ilícitas e moralmente 

degradantes. 

Não obstante, é preciso atentar para a contradição que essa realidade revela. Nos 

momentos de crise, em que grandes contingentes de trabalhadores brasileiros perderam o 

emprego e foram para o mercado de trabalho informal, a fazendo parte das alarmantes 

estatísticas da pobreza e da indigência, uma parcela significativa da população de Foz do 

Iguaçu “saiu”, pelo menos temporariamente, da situação de pobreza e de miséria absoluta 

justamente por ter conseguido trabalho no comércio informal no Paraguai, onde os brasileiros 

de outras regiões passaram a comprar mercadorias para revender no Brasil. Isso, de certo 
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modo, explica a assustadora naturalidade com que muitas pessoas encaram esse processo de 

precarização das condições e das relações de trabalho, referindo-se a esse trabalho informal 

precarizado como se ele representasse uma alternativa aos empregos formais e não uma 

alternativa ao desemprego. 

Contudo, retomando a discussão sobre os dados apresentados na Tabela 20, referentes 

aos anos de 2000 e de 2010, observa-se que não houve apenas uma redução mais significativa 

da proporção de pobres, de extremamente pobres e dos chamados “vulneráveis à pobreza”, 

como também ocorreu uma redução da desigualdade de renda, medida pelo Índice de Gini, 

tanto em Foz do Iguaçu quanto no restante do país, conforme foi discutido no segundo 

capítulo desta tese. 

No município de Foz do Iguaçu, o Índice de Gini passou de 0,57 para 0,53 no período 

de 2000 a 2010 (IBGE, 2000; 2010). Essa diminuição da desigualdade de renda no município 

pode ser explicada pelo fato de que os 20% mais ricos reduziram a sua participação na renda 

total do município (-6,36%), passando de 61,92% para 57,98% no referido período, 

transferindo renda aos 80% mais pobres. No entanto, os 20% mais pobres tiveram o maior 

incremento na proporção da renda apropriada (18,53%), que passou de 3,13% para 3,71%, no 

mesmo período.  

Certamente, as políticas sociais dirigidas às populações pobres e extremamente pobres, 

sobretudo o PBF que transfere renda diretamente a essas populações, foram fundamentais 

para a redução da desigualdade de renda no município. Todavia, o fato de somente os 20% 

mais ricos terem perdido participação na renda total indica que, outros fatores também 

contribuíram para que ocorresse essa redução na desigualdade de renda, a exemplo do que 

apontam as pesquisas realizadas na América Latina e no Brasil, que foram mencionadas no 

segundo capítulo desta tese. No caso específico do município de Foz do Iguaçu, acredita-se 

que, assim como no restante do país, o aumento do emprego formal, a valorização da renda do 

trabalho e as diversas políticas e programas sociais do Governo Federal nas áreas de renda e 

trabalho, de assistência social, de saúde, de segurança alimentar, de educação, de moradia e de 

infraestrutura, em seu conjunto, explicam esse processo de redistribuição de renda. 

A despeito dos índices oficiais de concentração e desigualdade acima apresentados e 

analisados referirem-se apenas à desigualdade de renda e não à desigualdade socioeconômica 

em sentido mais amplo, de modo geral, se constituem em importantes ferramentas de 

avaliação e em bons indicadores da realidade socioeconômica.  

Assim, seguindo com a apresentação das estatísticas sobre a pobreza em Foz do 

Iguaçu, parece fundamental discutir aquela que, possivelmente, é uma das mais perversas e 
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cruéis faces da miséria social: a pobreza infantil. Na TABELA 22 são mostradas as 

proporções da população total e da população infantil101 em situação de extrema pobreza, de 

pobreza e de vulnerabilidade à pobreza, no município de Foz do Iguaçu, nos anos de 1991, 

2000 e 2010. 

 

Tabela 22 -  Percentual da população total e da população infantil vivendo em situação pobre, de extrema 

pobreza e de vulnerabilidade à pobreza, no município de Foz do Iguaçu, nos anos de 1991, 2000 e 

2010 
 

Ano 

População 

extremamente pobres¹ 

(%) 

Crianças 

extremamente 

pobres² (%) 

População 

pobres¹ 

(%) 

Crianças 

pobres² (%) 

População 

vulnerável à 

pobreza¹ (%) 

Crianças 

vulneráveis à 

pobreza² (%) 

1991 4,67 6,6 18,93 24,83 44,15 53,38 

2000 4,20 6,5 16,26 23,54 37,49 48,69 

2010 1,75 2,94 7,37 12,97 22,71 35,08 

Legenda: (1) PNUD, PEA e FJP, Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013; (2) IPEA, PNUD e FJP 

apud: IPARDES, 2015. 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013; IPARDES, 2015. 

 

Apesar de ter ocorrido uma redução significativa do percentual de crianças em 

situação de pobreza extrema (-55,45%), de pobreza (-47,76%) e de vulnerabilidade à pobreza 

(-34,28%), ao longo das duas décadas (TABELA 22), verifica-se que em 2010 ainda era 

muito elevada proporção da população infantil que vivia em situação de pobreza, 

independentemente do tipo e do grau de privação a que estivessem submetidas. Considerando 

a linha tênue que separa os estratos de pobreza acima descritos, é possível afirmar que, em 

2010, em Foz do Iguaçu vivia aproximadamente um total de 22.863 crianças (extremamente 

pobres, pobres e vulneráveis à pobreza) com até 14 anos de idade, convivendo com os mais 

diversos tipos de privações e ficando expostas a uma série de questões e problemas sociais. 

Além disso, analisando os dados da Tabela 22, percebe-se, de imediato, que a pobreza e a 

miséria atingem mais a população infantil do que a adulta em Foz do Iguaçu, a exemplo do 

que acontece no restante do país. 

Entende-se que além das crianças compartilharem das mesmas privações dos adultos 

pobres, no que diz respeito às suas necessidades materiais básicas (alimentação, higiene, 

repouso, agasalho, remédios), as mesmas ainda, muitas vezes, são privadas de uma série de 

condições ambientais e sociais necessárias ao seu pleno desenvolvimento, como por exemplo, 

a falta de companhia ou de cuidados de um adulto, exposição a ambientes degradantes, 

                                                 
101 As proporções de crianças extremamente pobres, pobres e vulneráveis à pobreza correspondem ao percentual 

de indivíduos com até 14 anos de idade que têm renda domiciliar per capita igual ou inferior aos valores acima 

mencionados. Nesse caso, a proporção foi definida considerando apenas os indivíduos, com até 14 anos de 

idade, que viviam em domicílios particulares permanentes (IBGE, 2015). 
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perigosos e violentos, a falta de cuidados essenciais que incluem o afeto, o diálogo e a 

orientação, a falta de diversão e de lazer, entre tantas outras. 

De modo algum, pretende-se dizer, com isso, que as famílias pobres sejam menos 

capazes de cuidar de suas crianças, pois apesar das mesmas serem as mais atingidas pela falta 

de condições materiais mínimas, certamente não são as únicas que convivem em ambientes 

impróprios nem com a falta de cuidados essenciais. 

Contudo, parece fundamental mencionar que o processo de modernização das forças 

produtivas capitalistas atingiu o núcleo familiar em seu âmago, na medida em que, para 

ampliar os seus mecanismos de exploração e de acumulação, o capital passou a acionar, cada 

vez mais, a força de trabalho de mulheres e de crianças, impondo mudanças nos padrões 

tradicionais de organização e de poder nas famílias, bem como nas funções sociais que até 

então, de modo geral, lhe eram próprias, desmantelando gradativamente o que ainda restava 

das chamadas “redes de proteção próximas” que se caracterizavam por um sistema de relações 

e de interdependências que ligavam diretamente os membros de um grupo, por vínculos de 

parentesco, de vizinhança e de tradição, sem a mediação de qualquer instituição (CASTEL, 

2010). 

Após a II Grande Guerra, mesmo onde o Estado de Bem-Estar não se estabeleceu 

plenamente, a conquista de alguns direitos sociais, que somados à ampliação das ações sociais 

do setor público, de alguma forma, amenizaram as perdas sociais acumuladas ao longo de 

séculos por essas populações socialmente destituídas lhes proporcionado um alívio, ainda que 

temporário. A partir dos anos 1970, sob a hegemonia neoliberal, o sequestro dos direitos 

sociais anteriormente conquistados e o desmonte do Estado Social produziram novas e 

profundas transformações nas instituições e nas relações sociais, inclusive no âmbito familiar. 

De modo geral, essas transformações atingiram a instituição familiar em sua 

organização, em suas funções, em seu funcionamento e em suas relações interpessoais e de 

poder, de tal modo que, muitas vezes, a família não dá conta nem de proteger os seus 

membros e nem de reproduzir o regramento da vida social, como fazia outrora. 

Apesar do referido processo haver ocorrido em toda a sociedade e de seus efeitos 

terem afetado, em alguma medida, todos os segmentos populacionais, acredita-se que a classe 

trabalhadora empobrecida foi a que mais sofreu as consequências dessas transformações, uma 

vez que, ao mesmo tempo em que foram destituídas dos vínculos de solidariedades próximas, 

das relações, dos direitos e da assistência social do Estado que, de certa forma, se constituíam 

em mecanismos de proteção e segurança, em muitos casos, também foram privadas do direito 

ao trabalho e das condições materiais mínimas para que pudessem assegurar, por conta 
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própria, as necessidades básicas pessoais e familiares, que vão muito além do suprimento das 

necessidades fisiológicas, incluindo as condições ambientais, sociais e humanas de cuidado, 

de acompanhamento e de orientação das crianças em tempo integral, a autoestima e o 

sentimento de bem-estar, de segurança e de pertença social. 

 

 

3.3 Vulnerabilidade Infantojuvenil na Tríplice Fronteira: percepções e evidências 

 

 

Conforme foi discutido no primeiro e no segundo capítulos dessa tese, na sociedade 

contemporânea, as políticas públicas dirigidas às populações pobres, cada vez mais, tem 

associado a pobreza a diferentes tipos de risco e de vulnerabilidade social, de modo que as 

mesmas normalmente têm como público alvo as “populações pobres”, as “populações 

vulneráveis” e as “populações em situação de risco”, chegando, muitas vezes, a utilizarem 

esses termos como se seus significados fossem consensuais e como se fossem sinônimos entre 

si. 

Parece apropriado reiterar que, apesar da possibilidade de se utilizar a categoria 

“populações vulneráveis” para referir-se a sujeitos ou grupos sociais que estão “expostos” a 

algo ou a alguma situação, o referido adjetivo também pode ser usado e entendido como 

sinônimo de fragilidade ou de incapacidade, podendo favorecer a estigmatização e a 

discriminação negativa dessas populações. 

Do mesmo modo, o termo “populações em situação de risco” também é bastante 

genérico e portador de diversos significados, podendo dar margem a várias interpretações, até 

mesmo antagônicas. Formulando-se algumas questões, tais como, “qual risco?”, “risco de 

ocorrer o quê?”, “risco para quem? para o próprio sujeito ou para a sociedade”?, é possível 

compreender as múltiplas conotações e significados que o referido termo pode assumir. No 

entanto, seu uso desprovido dessas problematizações tem favorecido não apenas o emprego 

frequente do termo na contemporaneidade, sobretudo no campo das políticas públicas, como a 

sua apropriação para expressar diferentes intencionalidades. Dessa forma, entende-se que o 

emprego de termos como “populações em situação de risco” ou “fatores de risco” exigem 

grande cautela e clareza quanto ao sentido atribuído a elas pelo pesquisador. 

Parece oportuno observar que neste estudo, onde são analisadas as incidências do PBF 

sobre a pobreza e sobre fatores de risco social em relação aos quais as crianças e adolescentes 

beneficiários possam estar expostas, parte-se do pressuposto de que todos os sujeitos estão de 
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alguma forma expostos a “riscos sociais”, entendidos como os desajustes, os problemas e as 

desigualdades materiais e sociais que resultam do processo histórico de exploração do 

trabalho pelo capital e que podem ameaçar a vida, o desenvolvimento e a integridade física, 

moral, psíquica e social de qualquer ser humano. O enfrentamento desses problemas exige 

proteções e garantias coletivas, contudo, as discussões correntes sobre o tema costumam 

enfatizar atitudes individuais, como a necessidade de fazer escolhas de desenvolver o senso de 

autoproteção e a capacidade, Sob essa perspectiva, de fato, as crianças são mais vulneráveis 

em relação a algumas situações sociais do que os adultos, na medida em que ainda estão em 

formação, em um processo de desenvolvimento físico, psicológico, moral e cognitivo. 

No entanto, quando a discussão refere-se especificamente aos pobres, o conceito de 

vulnerabilidade é particularmente problemático, na medida em que pode sugerir tanto que os 

pobres são mais frágeis, favorecendo a vitimização da pobreza, quanto que são menos capazes 

de lidar com as adversidades da vida, reforçando a ideia de que são os responsáveis por sua 

própria condição de vida, precisando ser vigiados e protegidos. 

Deve-se observar, neste caso, o significado atribuído às próprias políticas sociais, 

apresentadas ou subentendidas, nessa perspectiva, não como políticas referidas a direitos, mas 

praticamente como uma “concessão caridosa” àqueles que, por não saberem se cuidar 

precisariam ser tutelados, de modo a evitar que ponham em risco as próprias vidas e a vida da 

coletividade. 

Este trabalho parte de uma compreensão veementemente contraposta a essa 

perspectiva, em particular no que diz respeito à ideia de que as crianças pobres e 

extremamente pobres são mais frágeis e mais incapazes do que as crianças de outras 

condições socioeconômicas. Inclusive, por entender que, se isso fosse verdade, certamente 

elas não poderiam resistir diante das condições de miséria, nem adaptar-se às instabilidades e 

às inseguranças da vida cotidiana, muito menos desenvolver estratégias de sobrevivência, 

como o fazem. No entanto, por suas condições gerais de vida, em particular em contextos nos 

quais as políticas referidas a direitos não se universalizaram e não se desenvolveram segundo 

um mesmo padrão para toda a população, essas crianças, de fato tendem a estar mais expostas 

aos mais diversos problemas do que aquelas que não vivem em situação de privação. 

Esse é o caso da exploração do trabalho infantil que, possivelmente, afeta apenas as 

crianças e os adolescentes pobres, muitas vezes obrigados a trabalhar para ajudar no sustento 

da família ou impelidos ao trabalho pelo desejo de livrar-se dos estigmas, dos 

constrangimentos e das privações que a miséria lhes impõe, sobretudo, em uma sociedade 

mercantil e consumista que alimenta a ideia de que tudo e todos podem ser comprados. 
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Cabe observar que, em Foz do Iguaçu, a despeito do trabalho infantil ser uma 

realidade no cotidiano da cidade, assumindo contornos bem particulares em função da 

geoeconomia da região, é um problema social muito complexo e de difícil apreensão, 

mensuração e enfrentamento por várias razões. Primeiro, porque uma grande parte das 

crianças que trabalham, o fazem no Paraguai ou transportando mercadorias de um lado ao 

outro da fronteira. Em ambos os casos, além da exploração comercial do trabalho infantil, 

também há a exposição dessas crianças a uma série de situações cujo enfrentamento exigiria 

condições cognitivas, psicológicas e físicas que elas não dispõem, o que também caracteriza 

abandono e negligência. Em segundo lugar, porque, sendo ilegal, o trabalho infantil ocorre de 

forma velada, uma vez que tanto os empregadores quanto os responsáveis temem responder 

por sua exploração. Em terceiro lugar, porque as próprias crianças, em especial aquelas com 

mais idade, normalmente evitam falar sobre o assunto, seja porque são orientadas a não falar, 

seja porque temem perder algum benefício social ou a sua ocupação. E por fim, porque, de 

modo geral, a sociedade e as autoridades, inclusive alguns profissionais ligados aos serviços 

de proteção social, enxergam com uma relativa naturalidade o trabalho dessas crianças. 

Acredita-se que essas são algumas das questões que contribuem para que uma parcela dessas 

crianças continue invisível para os órgãos oficiais. 

Apesar de reconhecer que as estatísticas podem não revelar um quadro muito real do 

trabalho infantil no município, considerando as poucas informações disponíveis, optou-se por 

iniciar as discussões nesta subseção (3.2), com a apresentação da taxa de trabalho infantil em 

Foz do Iguaçu, nos anos de 1991, 2000 e 2010 (Tabela 23), que de modo algum pode ser 

ignorada ou minorada, seja por sua magnitude, seja por seu significado. 

 

Tabela 23 -  Trabalho Infantil em Foz do Iguaçu – Paraná nos anos 1991, 2000 e 2010. 
 1991 2000 2010 

População Infantil de 10 a 15 anos 26.289 33.408 29.736 

População Infantil ocupada 3.570 4.951 2.530 

Taxa de Trabalho Infantil 13,58 14,82 8,51 

Fonte: IBGE apud BRASIL MS, 2015a. 

 

Correlacionando-se os dados apresentados na Tabela 23 com os aspectos da história de 

Foz do Iguaçu estudados, é possível depreender que a forte recessão macroeconômica e a 

drástica redução do emprego formal na cidade, a partir da segunda metade dos anos 1980, 

contribuíram não apenas para o crescimento da informalidade e da precarização das relações 

de trabalho (e, consequentemente, para o empobrecimento da classe trabalhadora iguaçuense), 

como também para a elevada taxa de trabalho infantil verificada no município no ano de 
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1991. Naquele ano, aproximadamente, 13,6% das crianças com idade entre 10 e 15 anos que 

viviam em Foz do Iguaçu vendiam sua força de trabalho. 

No decorrer dos anos 1990, com a consolidação do neoliberalismo no Brasil, o 

desemprego continuou aumentando e o comércio informal entre o Paraguai e o Brasil tornou-

se uma alternativa de trabalho, não apenas para aqueles que iam ao Paraguai comprar 

mercadorias para revender em outras regiões, como também para os trabalhadores 

desempregados que viviam no município e que, de alguma forma, conseguiram trabalho nos 

estabelecimentos comerciais no Paraguai ou em atividades afins em Foz do Iguaçu. Deste 

modo, tanto os empregos formais quanto as ocupações informais cresceram 

significativamente no período, inclusive a taxa de trabalho infantil, que chegou a 14,82%.  

Ainda, com base nos dados apresentados na Tabela 23, verifica-se que entre os anos 

2000 e 2010, houve uma importante redução da taxa de trabalho infantil em Foz do Iguaçu, 

que passou de 14,82% para 8,51%, acompanhando a mesma tendência de queda das taxas de 

pobreza e de pobreza extrema, inclusive da pobreza infantil.  

Retomando os dados do mercado de trabalho em Foz do Iguaçu (Tabela 17), verifica-

se que, no período de 2000 a 2010, houve uma redução de 3,59% das ocupações informais, o 

que significou uma redução de pouco mais que 1600 vagas. Contudo, ao mesmo tempo 

ocorreu um aumento de 14,97% das ocupações formais, que correspondeu a mais de 18.600 

vagas. Entende-se que essa expansão do emprego formal somada à valorização do salário-

mínimo102 foram determinante para a redução da pobreza e das taxas de trabalho infantil no 

município, nos anos 2000, na medida em que permitiram que muitas famílias deixassem de 

viver na insegurança dos trabalhos eventuais e das rendas variáveis. Além disso, acredita-se 

que a ampla cobertura do PBF em Foz do Iguaçu foi outro fator fundamental para explicar a 

redução do trabalho infantil no município entre os anos 2000 e 2010. 

Esses dados assim como as demais informações e discussões apresentadas nesse 

terceiro capítulo da tese mostram que o trabalho é uma categoria de análise fundamental para 

apreender e para explicar a complexa realidade social que caracteriza a região da Tríplice 

Fronteira, inclusive para compreender de que modo as crianças e os adolescentes, sobretudo 

os mais pobres, são afetados por essa realidade. 

Ainda nesse sentido, é possível acrescentar que diversas pesquisas sociais realizadas 

na Tríplice Fronteira e em Foz do Iguaçu, no decorrer dos anos 2000, revelaram que os 

                                                 
102 A Política de Valorização do Salário-mínimo e dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social 

(RGPS) é norma vigente, instituída pela instituída pela Lei nº 12.382/2011e mantida para o período de 2016 a 

2019, pela Lei nº 13.152, de 29/07/2015 (BRASIL, 2011a; 2015). 
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principais “problemas sociais” existentes na região sempre estão, em alguma medida, 

associados ao desemprego e ao fortalecimento de um mercado de trabalho de fronteira 

informal, paralelo e extremamente precarizado, reiterando a centralidade do trabalho enquanto 

categoria de análise das questões sociais no contexto estudado.  

A apresentação de algumas dessas pesquisas possibilita uma melhor compreensão 

desse quadro, cabendo esclarecer, no entanto, que, a despeito de que possam ter ocorrido 

mudanças nos quadros sociais revelados por essas pesquisas e de que algumas delas já tenham 

sido citadas na introdução desta tese, optou-se por apresentar uma síntese das conclusões de 

algumas dessas investigações devido ao entendimento de que retratam os principais 

problemas que caracterizam o contexto social na região da fronteira, problemas estes que 

afetaram e ainda podem afetar a vida e o desenvolvimento de crianças e adolescentes, 

sobretudo daqueles que vivem em situação de pobreza, estando, de modo geral, mais expostos 

a eles. Cabe salientar, também, que apesar de se tratarem de problemas sociais produzidos a 

partir das relações sociais capitalistas e, portanto, não se tratarem de problemas exclusivos dos 

territórios de fronteira, acredita-se que são potencializados e favorecidos pelas especificidades 

e pelas particularidades que caracterizam esses territórios, sendo fundamentais para a 

compreensão dos quadros sociais complexos que aí se estabelecem. 

Uma pesquisa nacional realizada, entre junho de 2001 e junho de 2002, em 45 cidades 

brasileiras (incluindo Foz do Iguaçu) escolhidas por serem as principais rotas do tráfico de 

mulheres, crianças e adolescentes para fins de exploração sexual comercial no país, confirmou 

a existência de uma alta correlação entre a pobreza e essa atividade, enfatizando que, em 

geral, as mesmas são provenientes das classes subalternas e trazem em sua história de vida 

experiências com o trabalho doméstico, com o comércio informal, com a exploração e o 

abuso sexual, com a gravidez precoce e com o uso de drogas, sendo atraídas para o tráfico 

doméstico e internacional pelas promessas e pelo sonho de melhorar as suas condições de 

vida (LEAL; LEAL, 2002).  

A referida pesquisa ainda constatou que as rotas do tráfico sexual tendem a fluir das 

zonas rurais para as zonas urbanas, das regiões menos desenvolvidas para as mais 

desenvolvidas, bem como dos países periféricos para os centrais. Essas rotas são 

estrategicamente escolhidas pelo crime organizado e suas redes, levando em consideração a 

infraestrutura de transportes (rodovias, portos e aeroportos, oficiais ou clandestinos) e outras 

condições locais e regionais que facilitam a circulação de pessoas. Certamente, a facilidade 

para transitar entre os três países, a existência de aeroportos internacionais nos três 
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municípios103 e a grande população flutuante presente na região, em decorrência do turismo e 

do comércio de fronteira, faz de Foz do Iguaçu uma importante rota doméstica e internacional 

do tráfico sexual de mulheres e adolescentes, tendo como principais destinos a Argentina, o 

Paraguai e a Espanha (LEAL; LEAL, 2002). 

Apesar de Foz do Iguaçu não ser caracterizada como uma rota de tráfico de crianças, 

mas somente de mulheres e adolescentes, acredita-se que as crianças e os adolescentes 

vivendo em situação de pobreza podem estar mais expostos ao aliciamento para o tráfico 

sexual, na medida em que podem ser atraídos, seduzidos e enganados pela promessa de 

trabalho e de uma elevada remuneração, sem que, necessariamente, tenham conhecimento do 

trabalho para o qual estão sendo contratados. Além disso, parece fundamental destacar que há 

uma linha muito tênue que separa a infância e a adolescência. De modo geral, é utilizada uma 

idade de corte para separar as diferentes fases do desenvolvimento humano, do mesmo modo 

que é usado um determinado valor de renda para separar os pobres e os extremamente pobres. 

Entretanto, a despeito do caráter didático desse tipo de critério, é importante frisar que o 

mesmo é simplista e limitado, na medida em que desconsidera os fatores subjetivos e culturais 

que também interferem nessas definições. 

Uma investigação sobre a situação das crianças e dos adolescentes na tríplice 

fronteira104, realizada por Linares e colaboradores (2005), concluiu que a região possuía altos 

índices de pobreza, agravados pelo desemprego, pelo subemprego e pela falta de acesso aos 

serviços sociais básicos, enfatizando que as populações pobres da região migravam ou 

circulavam de um lado a outro da fronteira em busca de trabalho e de assistência social 

básica105 e que, independentemente, de que esses deslocamentos se constituíssem em uma 

estratégia de sobrevivência para essas famílias, quando associados aos graves níveis de 

destituição social existentes na região, potencializavam a exposição desses menores a 

                                                 
103 Aeroporto Internacional Cataratas Del Iguazú, localizado em Puerto Iguassu, Argentina; Aeroporto 

Internacional Guaraní, situado em Ciudad del Este, no Paraguai e o Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, 

no Brasil. 

 
104 A tríplice fronteira é caracterizada pela confluência de territórios nacionais da Argentina, Brasil e Paraguai, 

incorporados em três municípios: Puerto Iguazú, Foz do Iguaçu e Ciudad del Este Para fins desta pesquisa, foi 

considerada uma Tríplice Fronteira ampliada, que inclui 15 municípios argentinos, 32 brasileiros e 15 

paraguaios, num total de 62 municípios. A definição dos municípios deu-se a partir de sua localização em áreas 

de fronteiras compartilhadas e adjacências imediatas, e da existência de um contexto similar, no qual as 

crianças e os adolescentes crescem e se desenvolvem. 

 
105 Como exemplo é possível citar os brasileiros e paraguaios que procuram, em Puerto Iguazú (Argentina), os 

remédios ambulatoriais gratuitos oferecidos pelo PROGRAMA PLAN REMEDIAR (que funciona nos moldes 

do PROGRAMA SAÚDE NÃO TEM PREÇO/FARMÁCIAS POPULARES, implementado no Brasil a partir 

de 2011). Outro exemplo disso são os paraguaios e os argentinos que, buscam os serviços gratuitos de saúde e 

de educação em Foz do Iguaçu (LINARES et al., 2005).  
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situações sociais complexas e de alto risco, favorecendo o aliciamento e a exploração do 

trabalho infantil106, além da intensa precarização do trabalho dos adolescentes e dos jovens 

com idade para ingressar no mercado de trabalho. Essa conclusão fundamentou-se nos 

elevados índices de trabalho infantil verificados na região, mesmo depois dos três países 

terem ratificado as Convenções 138 e 182 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 

que estabelecem a idade mínima para o ingresso no mercado de trabalho e que dispõe sobre a 

proibição das piores formas de trabalho infantil107, bem como, das ações imediatas para a sua 

eliminação (LINARES et al., 2005). 

A mesma pesquisa mostrou que, na Argentina, o trabalho infantil era 

predominantemente empregado em atividades agrícolas e agroflorestais, embora também 

fosse comum nas cidades, onde crianças e adolescentes trabalhavam nas ruas, em pequenos 

comércios e em casas de família. No Paraguai, o trabalho de crianças e adolescentes também 

era intenso tanto no meio rural (atividades agropecuárias) quanto nas cidades, onde era 

bastante frequente a exploração do trabalho infantil em atividades domésticas108 e nas ruas109, 

especialmente no centro de Ciudad del Este, no terminal rodoviário e nas proximidades da 

Ponte da Amizade (que liga o Brasil ao Paraguai), onde eram cooptadas para todo tipo de 

trabalho. No Brasil, apesar dos avanços obtidos com a implantação do PETI, ainda nos anos 

                                                 
106 O trabalho infantil é aquele realizado por crianças e adolescentes, com idade menor daquela autorizada pela 

legislação dos países onde vivem, para entrar no mercado de trabalho. Na Argentina, de acordo com a Lei n˚ 

20.744 (Contrato de Trabajo), os meninos e as meninas são considerados aptos para o trabalho, a partir dos 

quinze anos de idade, mediante ciência dos pais. No Brasil, segundo a Constituição Federal de 1988, é proibido 

o trabalho para menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. No Paraguai, o 

trabalho é permitido a partir dos 14 anos, desde que seja respeitada uma jornada máxima de 4 horas para os 

menores de 16 anos e uma jornada máxima de 6 horas para menores com idade entre 16 a 18 anos (LINARES 

et al., 2005). 

 
107 Segundo a Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho/ONU, as piores formas de trabalho 

infantil são a escravidão e práticas análogas à escravidão, que incluem o tráfico e o comércio de crianças e 

adolescentes, a servidão por dívida, o trabalho forçado, a exploração sexual comercial, o aliciamento pelo 

tráfico de entorpecentes e outras atividades insalubres e perigosas que possam comprometer a integridade 

física, moral e psicossocial de qualquer pessoa com idade de até 18 anos de idade. Para mais informações 

consultar a Convenção 182 de 17/06/1999, disponível no site 

<http://www.oit.org.br/sites/all/ipec/download/conv_182.pdf>. Acessado em 01/04/2015 (OIT, 1999). 

 
108 Outro desafio para o Paraguai é a tradição de utilização de “criaditas”, trabalhadoras domésticas que vivem 

em uma família acolhedora em condições de grande vulnerabilidade a todo tipo de abuso e violações de seus 

direitos. Segundo a Secretaría de la Niñez y la Adolescência, existem no país cerca de 40 mil “criaditas” com 

idade entre seis e doze anos de idade no país. Além disso, em Foz do Iguaçu, observa-se a utilização do 

trabalho doméstico de crianças e adolescentes paraguaias, cujos direitos trabalhistas são ignorados (LINARES 

et al., 2005). 

 
109 Segundo LINARES et al., 2005, essas crianças, em sua maioria, não estudavam, não tinham documentos de 

identificação, não viviam com suas famílias e trabalhavam nas ruas vendendo todos os tipos de produtos, 

limpando vidros dos carros ou mendigando.  
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1990, o trabalho infantil ainda era bastante utilizado em atividades agrícolas não familiares, 

em lixões, no comércio informal e no trabalho doméstico, sobretudo de crianças paraguaias. 

Contudo, segundo o referido estudo, uma das maiores preocupações na região é o 

recrutamento infantojuvenil para trabalhar em atividades ilícitas, como o contrabando de 

mercadorias, o tráfico de drogas e o tráfico de menores para a exploração sexual. No caso 

específico de Foz do Iguaçu, as crianças e os adolescentes em situação de exploração sexual 

comercial, de modo geral, trabalhavam nas ruas vendendo e transportando mercadorias 

contrabandeadas do Paraguai, fazendo programas e repassando drogas ou então eram 

mantidas e exploradas em pequenas casas de prostituição, sendo requisitadas por pousadas, 

hotéis e bares (LINARES et al., 2005). 

A pesquisa ainda revelou que o trabalho infantojuvenil era uma das mais importantes 

causas do abandono e da repetência escolar nos três países. Enquanto na Argentina e no Brasil 

o abandono e a repetência, sobretudo dos adolescentes com idade entre 15 e 17 anos 

apareceram como os principais desafios no âmbito da educação; no Paraguai, o grande desafio 

a ser vencido ainda era garantir o acesso à educação e superar as altas taxas de analfabetismo 

entre crianças e adolescentes (LINARES et al., 2005). 

Outra questão que ganha evidência quando se busca conhecer a realidade social das 

crianças e adolescentes em Foz do Iguaçu e na Tríplice Fronteira é a violência, não por que 

seja um problema exclusivo da região, afinal sabe-se que a violência é um fenômeno social e 

que, como tal, faz parte da história da humanidade, manifestando-se sob diferentes formas nos 

mais diversos níveis da vida social. Todavia, na sociedade moderna, em que são cultuados 

valores baseados no individualismo, na competição e na meritocracia, a violência tem 

assumido as mais diversas faces e dimensões, se transformado numa espécie de “epidemia” 

que atinge todas as classes sociais e pessoas de todas as idades. 

Mesmo a violência fazendo vítimas em todas as faixas etárias, alguns estudos apontam 

que normalmente são as crianças e os adolescentes, em processo de formação e 

desenvolvimento, que estão mais expostos a ela e às suas consequências, tanto no âmbito 

familiar quanto nas relações interpessoais, extrafamiliares e nas instituições, onde estão 

sujeitas ao poder coercitivo e repressivo do Estado, representado não apenas pela força 

policial, mas também por suas instituições sociais incumbidas de “educar” e “controlar” a 

população a fim de manter a ordem social, tais como as escolas, os orfanatos, os abrigos, os 

conventos, as prisões e as instituições correcionais (MINAYO, 1994; KAHN, 2001; ASSIS; 

DESLANDES, 2006; SILVA, 2006). 
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No Brasil, conforme advertem Minayo (1994) e Sanchez e Minayo (2006), apesar da 

promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)110, no ano de 1990, ter colocado 

em evidência a problemática da violência infantojuvenil, por questões ideológicas, políticas e 

culturais, o debate e a opinião pública centraram-se na violência deliquencial que se refere 

basicamente às ações socialmente entendidas como perturbadoras da ordem social e, portanto, 

consideradas ilegais e passíveis de repressão. 

Não obstante, parece oportuno salientar que, na sociedade neoliberal, essa abordagem 

reducionista da violência serve não apenas ao propósito de culpabilizar os indivíduos por sua 

condição e de eximir a sociedade de suas responsabilidades, mas também de legitimar o uso 

da coação e da coerção pelo Estado para reprimir qualquer comportamento que possa 

representar alguma ameaça à ordem estabelecida. Em outras palavras, tratar da questão da 

violência apenas sob o ponto de vista da delinquência, de certo modo, favorece a atuação do 

Estado como “educador” (GRAMSCI, 2012, p. 28) na medida em que lhe permite obter o 

consentimento social para reprimir qualquer manifestação contrária ao poder e ao status quo, 

sob o pretexto de estar promovendo a “paz” e a “segurança pública”. Um exemplo bastante 

claro disso é o uso da força pelo Estado durante as manifestações públicas de grupos sociais 

de resistência, além da forma como os aparelhos hegemônicos associam essas práticas sociais 

ao delito e a ação repressiva do Estado à segurança, garantindo o consenso da maioria dos 

governados e a criminalização dos indivíduos e dos movimentos sociais organizados. 

Contrariamente a essa perspectiva, entende-se, neste trabalho, que a violência é um 

aspecto constitutivo da questão social e que, como tal, não pode ser tratada de uma forma 

simplista, que desconsidere o contexto político, social e histórico no qual ela se produz e se 

manifesta. Não se trata de negar a existência das práticas identificadas como de delinquência, 

nem de ser conivente com a violência, mas de compreender, primeiramente, que a violência 

não é uma característica nata do homem, mas é um “complexo e dinâmico fenômeno 

biopsicossocial” que se produz na vida em sociedade (MINAYO, 1994, p. 07) e que resulta de 

múltiplas determinações de ordem política, social, econômica e cultural, tais como a 

desigualdade socioeconômica, o consumismo, a alienação do trabalho, o machismo, o 

sentimento de injustiça, o abuso de poder, a cultura adultocêntrica, entre outros. Em segundo 

lugar, é preciso ter em mente que a violência nem sempre é produzida pelas pessoas 

socialmente identificadas como “delinquentes” - aqueles que ousam desobedecer ou resistir às 

regras e aos padrões sociais vigentes. Muitas vezes, é originariamente produzida por aqueles 

                                                 
110 O Estatuto da Criança e do Adolescente foi instituído pela Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (BRASIL, 

1990). 
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que detêm o poder e os meios para impor a sua vontade, gerando cadeias de relações 

constituídas por múltiplas formas de imposições, agressões, cerceamentos, interdições e 

resistências pouco percebidas em suas complexas implicações. 

Nesse sentido, parece fundamental ressaltar duas definições apresentadas por Minayo 

(1990; 1994; 2001) e Sanchez e Minayo (2006) que ajudam a compreender a violência como 

um aspecto constitutivo da questão social, que não pode ser analisada criticamente sem se 

levar em conta suas diversas faces e dimensões. 

Uma delas é a definição de violência estrutural entendida como aquela que é imposta 

de forma velada, pelas nações, pelas classes, pelos grupos ou indivíduos dominantes, às 

nações, às classes, aos grupos ou indivíduos subalternos por meios das relações sociais 

vigentes que produzem e reproduzem as desigualdades como se estas decorressem “da própria 

ordem das coisas e das disposições das pessoas na sociedade”. Nesse caso, também podem ser 

citadas todas as formas de discriminação negativa, seja ela étnico-racial, de sexo, de gênero, 

de idade, entre outras (MINAYO, 1990, p. 290).  

Ainda, segundo Minayo (1994 e 2001) e Sanchez e Minayo (2006), a violência 

estrutural pode ocorrer tanto no âmbito intrafamiliar quanto no âmbito social, onde os 

sistemas econômico, social, cultural e político que oprimem classes, nações e indivíduos, 

negando-lhes a participação nos ganhos e nas conquistas da sociedade, também os expõem à 

práticas de socialização que levam os sujeitos sociais a aceitar ou a infligir, de forma 

naturalizada, a violência. 

Minayo (1994, p. 08) ainda entende que a violência estrutural pode desencadear 

reações por partes dos oprimidos, produzindo outro tipo de violência que também não pode, 

simplesmente, ser definido como delinquência e que a autora denomina como “violência de 

resistência”, que corresponde às “diferentes formas de respostas e reações de grupos, classes 

sociais, nações e indivíduos oprimidos pela violência estrutural”. A violência de resistência 

não é naturalizada, ao contrário é reprimida por parte daqueles que detém o poder e que o 

impõe aos demais, seja no âmbito familiar ou social. 

Feitos esses breves apontamentos teóricos, é possível passar à discussão sobre a 

questão da violência na infância e na adolescência em Foz do Iguaçu. Não se pode 

desconsiderar que, de um modo geral, as áreas de fronteira, pelo elevado fluxo de pessoas e de 

mercadorias, são propícias para as fugas e para os esconderijos e, portanto, favorecem a 

prática de atividades ilícitas, tais como o tráfico de pessoas, de armas e de drogas, os roubos, 

os crimes de falsidade ideológica, bem como a violência associada à criminalidade. 

Obviamente, quando essas condições particulares do território de fronteira se somam a outros 
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problemas de ordem socioeconômica, tais como a falta de oportunidades de trabalho, a baixa 

remuneração, as precárias condições de subsistência, a falta de infraestrutura e de acesso aos 

direitos sociais básicos e a pobreza extrema, tanto a criminalidade quanto a violência são 

claramente propiciadas e mesmo induzidas pelas condições nas quais se dão as relações 

sociais. Esse parece ser o caso de Foz do Iguaçu e da região da Tríplice Fronteira.  

Mesmo reconhecendo as múltiplas determinações que concorrem para essa realidade 

social, acredita-se que a mesma se explica, em grande medida, pelas condições 

socioeconômicas em que vivem essas crianças, adolescentes e suas famílias. Desse modo, ao 

ter acesso aos dados de uma pesquisa de campo realizada pelo Centro de Defesa dos Direitos 

da Criança e do Adolescente de Foz do Iguaçu (CEDEDICA), em parceria com a 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), Itaipu Binacional, Instituto Elos e 

Vara da Infância e da Juventude, junto aos familiares dos adolescentes vítimas de homicídio, 

no período de 2001 a 2010, buscou-se identificar o perfil socioeconômico das famílias às 

quais eles pertenciam. Essas informações foram sintetizadas e apresentadas nas TABELAS 24 

e 25. 

A pesquisa investigou os 328 casos de homicídio de adolescentes, com idade entre 12 

e 17 anos, ocorridos em Foz do Iguaçu, no período de 2001 a 2010, constatando que, em 

média, 89% dos adolescentes eram do sexo masculino e que, a grande maioria (68,5%) tinha 

entre 16 e 17 anos de idade, enquanto 26,52% deles tinham entre 14 e 15 anos de idade e 

4,88% estavam na faixa de 12 a 13 anos de idade (LAZZARINI, 2012). 

 

Tabela 24 -   O sexo e as ocupações dos adolescentes com idade entre 12 e 17 anos que foram vítimas de 

homicídio em Foz do Iguaçu, no período de 2001 a 2010 
Ano Sexo Estudava? Trabalhava? 

 Masc Fem Sim Não Sim Não 

Média percentual % 89% 11% 68% 32% 46% 54% 

Nota: Informações extraídas de Lazzarini, 2012. 

Fonte: A Autora, 2015.  

 

Com base no que já foi discutido até aqui, percebe-se que não há um consenso sobre a 

idade em que inicia a adolescência, inclusive porque essa definição é muito subjetiva e varia 

de uma nação para outra, em função de fatores culturais, sociais, políticos e econômicos. De 

qualquer modo, essa não parece ser a questão mais relevante, mas sim o fato de que, nessa 

faixa etária, independentemente das responsabilidades que lhe são atribuídas ou de que sejam 

consideradas crianças ou adolescentes, ainda estão em plena formação física, intelectual e 

psicossocial e que, por isso mesmo, talvez sejam todas apenas crianças, de diferentes idades 

em desenvolvimento. 
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Além disso, a maior parte dos pais (56%) e das mães (68%) não possuíam emprego 

formal, sendo que em 66% dos casos, nenhum membro da família estava trabalhando 

regularmente na ocasião em que ocorreu o homicídio (Tabela 25). Apesar disso, em média, 

46% dos adolescentes trabalhavam. Analisando os dados anuais, verifica-se que em alguns 

anos do referido período, esse percentual foi muito superior a essa média, como nos anos de 

2005 e de 2006, quando, aproximadamente, 62% e 53% dos adolescentes que foram a óbito 

trabalhavam (LAZZARINI, 2012). De qualquer modo, 21% do total de adolescentes que 

foram vítimas de homicídio trabalhavam ou já tinham trabalhado em atividades relacionadas 

ao comércio com o Paraguai e 39% deles ajudavam no sustento da família (Tabela 24 e 25). 

De acordo com a TABELA 25, verifica-se que a maioria dos adolescentes residia com 

a mãe (36%) ou com o pai e a mãe (29%). Quando são analisadas outras características dessas 

famílias, percebe-se que a maioria dos pais apresentava baixo grau de escolaridade, sendo que 

45% dos pais e 59% das mães desses menores possuíam apenas o ensino fundamental 

incompleto e 17% dos pais e das mães eram analfabetos. 

 

Tabela 25 -  Perfil socioeconômico das famílias de adolescentes, com idade entre 12 e 17 anos, vítimas de 

homicídio em Foz do Iguaçu, no período de 2001 a 2010. 

 

 

Com quem a criança / adolescente residia na ocasião em que 

ocorreu o homicídio? 

Mãe   36% 

Pai e mãe   29% 

Outros familiares   17% 

Pai     7% 

Na Rua     2% 

Conjugue     5% 

Outros     4% 

Qual o nível de escolaridade dos pais? 

Analfabeto 

Fundamental incompleto 

Fundamental completo 

Médio Incompleto 

Médio completo 

Superior 

NS/NR 

Pai 

17% 
Mãe 

  17% 

45%   59% 

2%     1% 

1%     0% 

9%   10% 

1%     1% 

25%   10% 

Os pais tinham emprego formal ? 

Sim 

Não  

NS/NR 

Pai 

30% 
Mãe 

  30% 

56%   68% 

14%     2% 

 

Condição socioeconômica da família? 

Muito pobre 

Pobre 

Média 

NS/NR 

  22% 

  50% 

  24% 

    4% 

 

Alguém da família trabalhava no período da morte? 

Sim   33% 

Não   66% 

NS/NR     1% 

 

Faixa etária do adolescente 

12 a 13 anos 

14 a 15 anos 

16 a 17 anos 

4,88% 

26,52% 

68,60% 

O adolescente trabalhava no Paraguai? Sim 

Não 

  21% 

  79% 

O adolescente ajudava financeiramente em casa? Sim 

Não 

   39% 

   61% 

 Sim    57% 
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O adolescente tinha envolvimento com drogas? Não 

NS/NR 

   39% 

     4% 

De que modo? Tráfico 

Usuário 

   18% 

   72% 

Com que idade iniciou o uso de drogas? 9 - 12 anos 

13 – 15 anos 

16 – 18 anos 

NS/NR 

11% 

45% 

33% 

11% 

Nota: Informações extraídas de Lazzarini, 2012. 

Fonte: A Autora, 2015. 

 

Mesmo tendo verificado que a maior parte dos adolescentes estudava no período em 

que ocorreu o óbito, parece importante ressaltar que, em média, 32% deles não estudavam, 

percentual que chegou a 37% em 2003 e 2007, e a 38% em 2010 (Tabela 24). 

Apesar de ter constatado que 72% desses adolescentes e suas famílias viviam em 

situação de pobreza (50%) e extrema pobreza (22%) (Tabela 25), o que a princípio indica que 

os mesmos tinham perfil para serem beneficiários do PBF e de outros programas sociais do 

governo federal, a pesquisa não registrou nenhuma informação nesse sentido, de modo que 

não foi possível saber se eram beneficiários ou não. 

A investigação ainda concluiu que 57% dos adolescentes tinham algum envolvimento 

com drogas, dos quais 72% eram usuários e 18% trabalhavam para o tráfico. Dentre os 

usuários, a grande maioria iniciou o uso de drogas ilícitas com idade entre 13 e 15 anos 

(Tabela 25). Conforme já foi apontado nesse capítulo da tese, Foz do Iguaçu reúne uma série 

de condições relacionadas ao seu território que fazem do município uma rota do crime 

organizado, que comercializa suas mercadorias e serviços e que também alicia e recruta 

trabalhadores para o seu negócio, inclusive crianças e adolescentes. Naturalmente, não apenas 

as crianças e os adolescentes pobres são cooptados pelo crime organizado, mas certamente, a 

pobreza, a falta de perspectivas e a necessidade de trabalhar precocemente são fatores que, em 

alguma medida, favorecem o trabalho dos aliciadores. 

Ainda, nesse sentido, parece oportuno apresentar e discutir, sucintamente, os 

resultados relativos ao Índice de Homicídios na Adolescência (IHA), que faz parte do 

Programa de Redução da Violência Letal (PRVL), criado em 2007, pela Secretaria de Direitos 

Humanos da Presidência da República (SDH), pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF) e pelo Observatório de Favelas, em parceria com o Laboratório de Análise da 

Violência (LAV-UERJ). O referido índice foi calculado anualmente para todos os municípios 

brasileiros com mais de 100 mil habitantes, a partir de 2005. Esse índice reflete a incidência 

de homicídio de adolescentes, na faixa de 12 a 18 anos de idade no ano de referência, mas 

também representa uma estimativa do número de adolescentes, em cada mil, que podem 
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tornar-se vítimas de homicídio nos sete anos seguintes. Neste caso, especificamente, foi 

utilizado o Relatório publicado em 2014, que traz o IHA anual para os anos de 2005 a 2012, o 

que torna possível visualizar a sua evolução por todo o período (Tabela 26). 

 

Tabela 26 -  Índice de Homicídio na Adolescência (IHA) em Foz do Iguaçu, no período de 2005 a 2012 
Município 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Foz do Iguaçu 10,08 10,24 11,94 7,56 6,07 7,83 5,73 6,61 

Nota: Dados extraídos de MELO e CANO, 2014. 

Fonte: A Autora, 2015. 

 

De acordo com os dados apresentados na TABELA 26, percebe-se que houve uma 

significativa redução dos homicídios de adolescentes com idade entre 12 e 18 anos em Foz do 

Iguaçu, no período de 2008 e 2012. Nos três primeiros anos do período, Foz do Iguaçu teve o 

maior IHA entre todos os municípios brasileiros com mais de 200 mil habitantes. Nos anos de 

2005 e de 2006, aproximadamente, 10 em cada mil adolescentes foram assassinados e, em 

2007, esse número aumentou ainda mais, quando de cada mil adolescentes, 12 foram vítimas 

de homicídio. A partir de 2008, o IHA começou a diminuir, contudo, Foz do Iguaçu 

continuou com o índice de mortalidade considerado muito elevado (> que 6), permanecendo 

entre os 20 municípios com mais de 200 mil habitantes que possuíam os maiores IHA’s. 

De qualquer modo, é preciso reconhecer que houve uma importante redução do 

número de vítimas na referida faixa etária em Foz do Iguaçu que, de 2005 a 2012, passou do 

1º para 16º lugar no ranking dos municípios com maior IHA. Embora não seja possível 

associar diretamente esses resultados ao PBF, acredita-se que, ao contribuir para a redução da 

pobreza, da evasão escolar e do trabalho infantil, o programa também contribuiu para a 

redução do índice de mortalidade infantojuvenil por homicídios, que é uma das formas de 

violência que mais cresce nessa faixa etária. 

Conforme apontam as pesquisas mencionadas acima, na região da Tríplice Fronteira, o 

trabalho infantil é uma das principais vias de exposição de crianças e adolescentes a uma série 

de situações de perigo e de riscos associados a atividades ilícitas, perigosas e degradantes, 

num contexto social onde se tem, de um lado, as necessidades decorrentes da pobreza e o 

desejo de superá-la (que levam crianças e adolescentes a buscar trabalho precocemente) e, de 

outro lado, o capital em um território que favorece a prática ilícita e informal, o aliciamento e 

a exploração do trabalho humano, que vê no trabalho infantil não apenas a possibilidade de 

recrutar e moldar uma mão de obra barata, abundante, obediente e cheia de sonhos, mas 

também de driblar as autoridades, usando esses adolescentes menores de 18 anos que são 
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penalmente inimputáveis. Isso, inclusive, permite que se tenha uma ideia das implicações 

catastróficas que uma redução da maioridade penal teria sobre essa realidade social. 

Assim, apesar do valor do benefício transferido pelo PBF a uma criança ou a um 

adolescente ser muito inferior àquele que ele recebe trabalhando no mercado precário e 

informal, entende-se que o programa incide sobre as “possibilidades de escolha”. Talvez não 

na opinião daquelas crianças e adolescentes que podem preferir trabalhar e realizar seus 

“sonhos de consumo”, mas sim para os pais e os responsáveis que passam a ter motivos ou 

condições de não permitirem que os seus filhos trabalhem em qualquer atividade ou nas ruas, 

onde podem ser aliciados, explorados e expostos às mais diversas formas de violação. 

Discordando do ponto de vista neoliberal, que defende que as políticas sociais de 

enfrentamento da pobreza devem capacitar os indivíduos para que os mesmos possam 

enfrentar, por seus próprios meios, os desafios que a vida lhes impõe, entende-se que essas 

políticas públicas de enfrentamento da pobreza precisam criar oportunidades e garantir 

condições nas quais possam emergir outras possibilidades de participação social e política e o 

direito à escolha que, na maioria das vezes, tem sido negado aos pobres. 

Considerando todas essas informações apontadas pelas pesquisas citadas 

anteriormente nesta subseção, percebe-se que, na maioria das vezes, a morte e a morbidade 

foram as últimas consequências da violência vivenciada cotidianamente por essas crianças e 

adolescentes, seja ela coercitiva ou repressiva, infligida de forma explícita pela família, pelas 

instituições ou por outros indivíduos, seja ela social e velada, imposta pela desigualdade e 

pela injustiça, pela violência da fome, da miséria e da incerteza, tão naturalizadas que nem 

mesmo são percebidas como tal. Em outras palavras, ao longo de suas vidas, essas crianças e 

esses adolescentes tiveram direitos fundamentais negados, tais como o alimento, a proteção, a 

moradia, a educação, o lazer, a convivência familiar, entre tantos outros, e por fim lhes foi 

negado o direito à vida. 

Desse modo, percebe-se que a violência que atinge crianças e adolescentes, 

supostamente delinquentes, não pode ser dissociada da: 

 

[...] violência estrutural que lhes limita o ‘possível social; [...] violência do Estado 

cuja face repressiva é quase a única que esses jovens conhecem; [...] violência 

organizada dos grupos de narcotráfico que lhes oferecem vantagens imediatas; [...] 

violência individual de cada um que tenta se defender, numa sociedade onde os 

direitos humanos e civis são quase um sonho a conquistar (MINAYO, 1990, p. 291). 

 

Os resultados de outros estudos sociais realizados em Foz do Iguaçu e na região da 

Tríplice Fronteira poderiam ainda ser citados neste texto, mas tendo em vista a possibilidade 
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de tornar-se repetitivo, sem que se conseguisse esgotar essa discussão sobre a complexa 

realidade social existente no contexto estudado, e entendendo que, de certo modo, os dados 

apresentados dão importantes indicativos sobre essa realidade e suas implicações sobre a vida 

das crianças e dos adolescentes, sobretudo daquelas mais pobres, optou-se por finalizar esta 

subseção, passando a última subseção 3.4, não serão apresentadas breves considerações 

acerca do que foi anteriormente apresentado. 

 

 

3.4 Características econômico-sociais, pobreza e infância em Foz do Iguaçu  

 

 

As diversas informações sociais sobre Foz do Iguaçu e a região da Tríplice Fronteira 

citadas anteriormente, neste capítulo, apontam que as populações pobres são as mais atingidas 

pelos vários problemas sociais existentes no contexto estudado, tais como o desemprego, o 

trabalho informal, a violência social, as atividades das organizações criminosas, a baixa 

escolaridade, mortalidade precoce, entre outros, mas não porque sejam, necessariamente, 

preguiçosos, acomodados, delinquentes, promíscuos, vagabundos como, normalmente, 

propagam a mídia e o senso comum. 

Retomando a história da formação socioeconômica de Foz do Iguaçu e região, 

constata-se, primeiramente, que as profundas contradições sociais que caracterizaram Foz do 

Iguaçu e a região da Tríplice Fronteira, sobretudo a partir dos anos 1980, não podem ser 

compreendidas nem enfrentadas a menos que sejam entendidas como resultado de um 

processo histórico de formação política, social e econômica baseado em relações sociais 

excludentes e antagônicas, que reproduziram e aprofundaram as desigualdades ao longo de 

décadas. 

Em segundo lugar, verifica-se que o trabalho é uma categoria central para 

compreender e explicar a pobreza e a realidade social existente em Foz do Iguaçu, porque ao 

mesmo tempo em que é pelo trabalho que os homens produzem valores de uso e a própria 

existência, afirmando-se como agentes e como sujeitos sociais também são pelo trabalho, por 

sua capacidade de transformar a natureza e criar valor que é submetido a todas as formas de 

exploração. Desse modo, no capitalismo, ao mesmo tempo em que o homem é explorado por 

aquilo que o constitui e o diferencia dos outros animais, que é a sua força de trabalho, ele, 

quase sempre, também é impelido a submeter-se a tal condição na medida em que vender a 
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própria força de trabalho é o único modo, socialmente aceito, pelo qual pode obter o que 

necessita para reproduzir-se enquanto criatura (ser) e criador (força de trabalho). 

Cabe mencionar que é nessa condição que muitas crianças e adolescentes são levadas 

a ingressar, inadvertida e precocemente, no mundo do trabalho, não apenas pelas necessidades 

primárias de sobrevivência, mas também pelo desejo de serem aceitos, de se identificarem 

enquanto parte da sociedade na qual vivem e de se afirmarem como sujeitos e agentes sociais 

úteis. No entanto, percebe-se que no contexto estudado, o trabalho infantil é muito mais do 

que apenas trabalho, pois não se trata somente de crianças trabalhando algumas horas junto 

com os pais, aprendendo um ofício, ajudando em tarefas domésticas ou em atividades que, 

sem abusos, não as sobrecarregam, não atrapalham os seus estudos, o seu desenvolvimento e 

nem lhe roubam o direito de serem crianças. Também não se trata apenas de crianças 

trabalhando em horário que deveriam estar estudando e/ou brincando, o que, por si só, já 

representaria a negação de direitos fundamentais desses menores. 

Considerando-se a definição das piores formas de trabalho infantil na Convenção 182 

da OIT, constata-se que, o que se tem na região da Tríplice Fronteira são formas de trabalho 

infantil análogas à escravidão, que incluem o tráfico e o comércio de crianças e adolescentes 

para fins de exploração sexual comercial, o aliciamento pelo tráfico de entorpecentes e outras 

atividades insalubres e perigosas, que podem colocar em risco a integridade física, moral e 

psicossocial de qualquer pessoa. Os estudos realizados na região e mencionados acima 

revelam que o trabalho infantil assume as piores formas possíveis no contexto estudado, 

constituindo-se em uma das principais vias de exposição, de exploração e de submissão de 

crianças pobres à voracidade do capital que continua escravizando-as em seus “porões”, como 

já o fazia em seus primórdios, e roubando-lhes não apenas o presente, mas muitas vezes, 

também o futuro. 

Por isso, entende-se que ao incidir positivamente na redução da pobreza, do trabalho 

infantil e ao expandir o acesso aos serviços sociais elementares que se constituem em direitos, 

o PBF também contribui para reduzir a exposição das crianças e adolescentes pobres às 

situações de risco infantojuvenil em Foz do Iguaçu. 
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4 PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM FOZ DO IGUAÇU: IMPLANTAÇÃO, 

REALIZAÇÃO E LIMITES 

 

 

Neste capítulo, busca-se avançar na compreensão das condições de realização do 

Programa Bolsa Família e de suas incidências sobre a pobreza e as situações correntemente 

entendidas como de risco infantojuvenil, tendo-se como base de investigação e análise a 

implementação do Programa em Foz do Iguaçu, a partir de fontes documentais e de relatos de 

sujeitos envolvidos com esse processo a partir de diferentes posições.  

Na primeira subseção (4.1), denominada “O Programa Bolsa Família em Foz do 

Iguaçu”, foram descritos e discutidos o processo de implementação do PBF bem como os 

dados referentes à sua realização no município, tendo-se por base um vasto conjunto de 

documentos normativos emitidos pelo MDS e pelo governo municipal (Portarias e Instruções 

Normativas e Operacionais), matérias publicadas em jornais de circulação regional e 

informações obtidas a partir de pesquisa junto à administração municipal dos setores de 

saúde, assistência social e educação, especialmente por meio de entrevistas qualificadas com 

profissionais atuantes nos mesmos. Considerando que a concepção política e societária dos 

sujeitos é determinante na sua prática social e profissional, parece necessário compreender a 

percepção desses profissionais sobre o alcance social, as potencialidades e os limites do 

referido programa, não apenas porque se acredita que tais concepções podem interferir na 

operacionalização e na gestão do mesmo, em âmbito local, mas também porque os mesmos 

atuam numa suposta rede social protetiva que atende a essas populações empobrecidas, 

classificadas como “vulneráveis” ou “em situação de risco”. 

Desse modo, optou-se por fazer essa sondagem com o intuito de apreender 

informações relativas tanto à realização local do programa, quanto às formas como os 

profissionais que atuam nos setores do serviço público constitutivos dessa suposta rede 

protetiva vinculada ao PBF percebem a questão social na contemporaneidade, bem como os 

desafios que se impõem ao seu trabalho e os limites pessoais, profissionais e institucionais 

existentes que interferem no desempenho de suas funções. 

Para isso foram realizadas entrevistas com cinco professoras do ensino fundamental 

(1º a 5º anos) que atuam em escolas municipais, duas profissionais do setor de saúde 

vinculadas à Gestão do Programa Bolsa Família no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, 

sendo que uma delas já atuou em Unidades Básicas de Saúde depois da implementação do 

PBF no município; três profissionais da Secretaria Municipal de Assistência Social, sendo 
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duas Assistentes Sociais que trabalham em Centros de Referência de Assistência Social 

(CRAS) em atividades vinculadas à Gestão do PBF; e, uma profissional técnica do setor de 

Assistência Social que atua mais diretamente com o Cadastro Único, que participou do 

processo de implementação do Programa no município e que, atualmente, atua como membro 

da Comissão Ampliada de Controle Social do PBF. E também foi entrevistada uma 

profissional técnica do setor de Educação, com experiência em atividades relacionadas ao 

controle de condicionalidades. 

Na subseção 4.2, intitulada “Os profissionais das políticas setoriais frente à 

experiência de realização do programa: um emaranhado de tensões” foram apresentadas 

algumas considerações e reflexões sobre algumas condições subjetivas que podem estar 

representando limitações à realização do PBF em Foz do Iguaçu, tendo-se como ponto de 

partida as informações e as percepções dos profissionais entrevistados. 

 

 

4.1 Programa Bolsa família em Foz do Iguaçu 

 

4.1.1 O processo de implementação do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família 

 

De acordo com as entrevistas, o Programa Bolsa Família foi implementado em Foz do 

Iguaçu em 2003, ano em que foi criado pela Medida Provisória nº 132/2003, posteriormente 

transformada na Lei nº 10.836/2004 que estabeleceu, em seu art. 8º, que a “execução e a 

gestão do Programa Bolsa Família são públicas e governamentais e dar-se-ão de forma 

descentralizada, por meio da conjugação de esforços entre os entes federados, observada a 

intersetorialidade, a participação comunitária e o controle social”, mediante a adesão 

voluntária e formal dos entres federados ao programa (BRASIL, 2003; 2004a). 

Contudo, ressalta-se que não foram encontrados documentos relacionados à 

implantação do Programa no município, naquele ano. O fato é que, apesar do lançamento do 

PBF ter sido adiado a fim de que se pudesse negociar o processo de adesão e participação dos 

entes federados, o mesmo foi lançado em outubro de 2003, sem que nenhum instrumento de 

formalização da participação dos demais entes estivesse suficientemente definido 

(FONSECA; VIANA, 2006 apud LICIO; MESQUITA; CURRALERO, 2011). 
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Segundo Licio, Mesquita e Curralero (2011), inicialmente, a tentativa de formalizar a 

participação de entes federados deu-se mediante uma negociação direta, com o objetivo de 

integrar o PBF aos programas municipais. Contudo, apesar da pactuação revelar-se como uma 

boa alternativa no sentido de se estabelecer uma via de ação intergovernamental na execução 

do programa, também demonstrou ser uma estratégia de alto custo e muito lenta, o que 

poderia comprometer o cumprimento das metas estabelecidas como necessárias para que o 

programa pudesse ser consolidado. 

De qualquer modo, ainda em 2003, foi dado início aos trabalhos de cadastramento das 

famílias pobres existentes em Foz do Iguaçu, por meio de mutirões realizados nos bairros, 

mediante o agendamento e a divulgação prévia das datas, dos locais e dos horários para que os 

morados do bairro e dos entornos pudessem comparecer. Conforme relatou uma profissional 

do setor de assistência social entrevistada, 

 

Tanto o governo federal quanto o governo municipal divulgaram em chamadas o 

processo de cadastramento pela TV e pelo Rádio. [...] As pessoas ficavam sabendo 

que haveria o cadastramento em algum bairro da cidade, e vinham de outras 

regiões para se cadastrar apesar de estar previsto o cadastramento em todos os 

bairros, [...] às vezes passavam de 500 pessoas na fila para se cadastrar. Foram 

realizados mutirões para cadastrar as famílias pobres nos bairros de todo o 

município, [...] aproximadamente, 40 pessoas, muitas delas voluntárias, 

trabalharam uns 03 meses para cadastrar 10.000 famílias no Cadastro Único, [...] 

não tínhamos nem sábados, nem domingos, nem feriados livres, [...] preparavam 

almoço na escola e ficávamos direto trabalhando, sem parar até mesmo na hora do 

almoço (PROFISSIONAL DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL). 

 

Apesar do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal ter sido 

instituído em 2001, pelo Decreto nº 3.877, de 24 de julho de 2001(BRASIL, 2001a), ainda 

não havia sido implantado em rede nacional em 2004, de modo que “esse cadastramento das 

famílias pobres foi feito manualmente, para depois ser digitado no sistema do Cadastro Único 

pelos servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social”, conforme declarou a 

profissional do setor de assistência social, acrescentando que: 

 

[...] Na hora de digitar os cadastros, tivemos problemas para compreender as 

informações escritas em alguns formulários, por causa da caligrafia. Além disso, 

foram digitados muitos cadastros repetidos, porque que muitas famílias fizeram o 

cadastro mais de uma vez. Como o CadÚnico não funcionava em rede, online, não 

tínhamos como saber quando a família já havia sido cadastrada (PROFISSIONAL 

DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL). 

 

De acordo com as entrevistas e também com algumas reportagens publicadas nos 

jornais locais, constatou-se que, em Foz do Iguaçu, tanto o cadastramento das famílias pobres 
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quanto o processo de implementação do PBF foi coordenado pela ONG Programa do 

Voluntariado Paranaense de Foz do Iguaçu, mais conhecida como PROVOPAR. 

 

Aqui em Foz do Iguaçu, a implementação do PBF não foi coordenada pela 

Secretaria Municipal de Assistência Social, [...] funcionava tudo na PROVOPAR. 

No entanto, mais tarde, apesar de funcionar muito bem, o MDS exigiu que a 

gestão e a operacionalização tanto do Cadastro Único quanto do PBF fossem 

assumidos pela Secretaria de Assistência Social (ENFERMEIRA A). 

 

As reportagens publicadas em jornais locais e, até mesmo, no site do MDS, confirmam 

esse depoimento e mostram que quem concedia as entrevistas, respondendo publicamente 

pelo PBF era a presidente da PROVOPAR - Foz do Iguaçu. Isso fica bastante evidente na 

chamada da reportagem publicada em 04/11/2004, pelo jornal Paraná Online que dizia 

“PROVOPAR e CEF consolidam o Bolsa Família em Foz”, como também nas declarações, 

da então presidente da ONG, ao referido jornal, 

 

A presidente do PROVOPAR, Maria Margareth Alves, classificou como 

importante a iniciativa do governo estadual em atender as famílias de baixa renda. 

A partir desse compromisso, a maioria das famílias do nosso estado pode contar 

com mais dignidade e qualidade de vida, disse (PARANÁ ON LINE, 2004). 

Sendo constatada a existência da família e a confirmação do endereço, o cartão 

será entregue, com a devida alteração ou não dos dados. A não localização da 

família implica no cancelamento do benefício. Para a presidente do PROVOPAR, 

Maria Margareth Alves, a busca manual das 172 famílias será uma tentativa de 

reduzir o número dos cartões antigos. Dos 2.050 cartões do Bolsa Família, que 

chegaram ao programa (último lote, out/04), referente até o ano de 2003, o 

PROVOPAR já entregou 1.110 cartões, com atendimento nas escolas dos bairro. 

“O restante iremos continuar com a entrega na próxima semana em outros bairros 

e escolas da cidade, revela Margareth (PARANÁ ON LINE, 2004a). 

 

Diante das dificuldades encontradas para formalizar a adesão dos entes federados ao 

programa, naquele mesmo ano, o Governo Federal, procedeu a regulamentação da Lei nº 

10.836/2004 que criara o PBF, mediante a publicação em 20 de setembro de 2004, do Decreto 

nº 5.209/2004, ficando estabelecido no § 1º do Art. 11, que os entes federados que desejassem 

participar do programa deveriam aderir ao mesmo por meio de um termo específico, 

observando os critérios e condições estabelecidas pelo MDS (BRASIL, 2004; 2004a). 

O mencionado Decreto também definiu as atribuições dos entes federados na 

implementação, na execução e na gestão do PBF, estabelecendo no seu art. 14, alíneas I a 

VIII, as responsabilidades dos municípios. 
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Art. 14. Cabe aos Municípios: 

I - constituir coordenação composta por representantes das suas áreas de saúde, 

educação, assistência social e segurança alimentar, quando existentes, responsável 

pelas ações do Programa Bolsa Família, no âmbito municipal111; 

II-proceder à inscrição das famílias pobres do Município no Cadastramento Único 

do Governo Federal; 

III-promover ações que viabilizem a gestão intersetorial, na esfera municipal; 

IV -disponibilizar serviços e estruturas institucionais, da área da assistência social, 

da educação e de saúde, na esfera municipal; 

V -garantir apoio técnico-institucional para a gestão local do programa; 

VI-constituir órgão de controle social nos termos do art. 29; 

VII -estabelecer parcerias com órgãos e instituições municipais, estaduais e federais, 

governamentais e não-governamentais, para oferta de programas sociais 

complementares; e 

VIII-promover, em articulação com a União e os Estados, o acompanhamento do 

cumprimento das condicionalidades (BRASIL, 2004) 

 

De qualquer modo, apesar dos esforços no sentido de obter a adesão formal dos 

municípios ao programa, ao final de 2004, um número bastante restrito de estados e 

municípios havia aderido formalmente ao mesmo (LICIO; MESQUITA; CURRALERO, 

2011), de modo que em 2005 foram definidos, por meio da Portaria nº 246/2005112, os 

formulários e os procedimentos necessários para formalizar a adesão dos entes federados ao 

PBF que, a partir de então, se daria mediante a assinatura de um Termo de Adesão 

acompanhado da designação de um gestor municipal do programa e da indicação da instância 

local de controle social (BRASIL MDS, 2005e). 

A Portaria nº 246/2005 além de fixar o prazo de 120 dias para os municípios aderirem 

ao PBF (art. 6º), também determinou no § 5° do art. 2º que os termos de adesão ao PBF 

substituiriam os termos de cooperação anteriormente firmados pelo MDS com os entes 

federados. Contudo, os artigos 3º e 5º da referida portaria certamente foram os mais incisivos 

no sentido de forçar uma maior adesão dos municípios, na medida em que condicionaram a 

ela tanto a expansão do número de beneficiários municipais (art. 3º) quanto o recebimento de 

recursos financeiros do MDS para desenvolver as estruturas de execução e gestão local do 

PBF e do Cadastro Único pela municipalidade (art. 5º). 

Desse modo, o governo federal que, até então, se responsabilizava financeiramente 

apenas pelo pagamento dos benefícios às famílias pobres vinculadas ao PBF, passou também 

                                                 
111 Esta alínea foi alterada pelo Decreto nº 7.852, de 2012 (BRASIL, 2012) passando a ter a seguinte redação: I - 

designar área responsável pelas ações de gestão e execução do Programa Bolsa Família e pela articulação 

intersetorial das áreas, entre outras, de saúde, educação, assistência social e segurança alimentar, quando 

existentes. Deste modo, a partir de 2012, alínea I do art. 14 do Decreto nº 5.209/2004, passou automaticamente 

a ter a redação acima. 

 
112 A Portaria GM/MDS nº 246, de 20 de maio de 2005, aprova os instrumentos necessários à formalização da 

adesão dos municípios ao Programa Bolsa Família, à designação dos gestores municipais do Programa e à 

informação sobre sua instância local de controle social, e define o procedimento de adesão dos entes locais ao 

referido Programa (BRASIL MDS, 2005e). 
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a repassar recursos para apoiar a gestão do programa nos municípios, remunerando ações 

voltadas ao Cadastro Único, com o intuito de incentivar as atualizações dos cadastros já 

existentes, bem como o cadastramento de novas famílias. Se, por um lado, isso foi uma forma 

do Governo Federal compelir os entes federados a aderirem ao PBF e a assumirem, 

formalmente, as responsabilidades a eles atribuídas, certamente também indicou o 

reconhecimento de que a baixa adesão formal, em muitos casos, se devia ao fato de que a 

grande maioria dos municípios não tinha recursos (humanos e materiais) para executar as 

atividades de cadastramento, de manutenção e atualização do CadÚnico. 

Os critérios e os procedimentos relacionados às transferências de apoio financeiro aos 

Estados, aos municípios e ao Distrito Federal foram estabelecidos pela Portaria 360/2005113, 

segundo a qual, tanto as atividades de cadastramento e de atualização do CadÚnico quanto 

aquelas de apoio técnico e logístico para a sua realização seriam cofinanciadas pelo MDS, 

durante o ano de 2005 (art. 1º), mediante a remuneração dos registros válidos114, enviados até 

31/12/2005115, referentes (a) ao número das famílias cadastradas no CadÚnico até o dia 31 de 

março de 2005; (b) ao número de famílias originárias do Cadastro do Bolsa-Escola 

(CADBES) que recebiam benefícios dos Programas Bolsa-Escola e Auxílio-Gás, cujos dados 

não haviam sido lançados no CadÚnico até 31 de março de 2005; e, (c) do número de 

cadastros a incluir, entendido como a diferença entre a estimativa de pobres do município, 

definidas como público-alvo do Programa Bolsa-Família, e a soma dos cadastros 

mencionados nos incisos I e II (BRASIL MDS, 2005f). 

Pelo teor normativo e disciplinador das Portarias nº 246/2005 e nº 360/2005, percebe-

se uma urgência em se finalizar, até 31/12/2005, a incorporação dos programas remanescentes 

e dos seus respectivos cadastros de beneficiários ao CadÚnico, uma vez que, na referida data, 

                                                 
113 A Portaria GM/MDS nº 360, de 12 de julho de 2005, estabelece critérios e procedimentos relativos à 

transferência de recursos financeiros aos Municípios, Estados e Distrito Federal, destinados à implementação e 

desenvolvimento do Programa Bolsa Família e à manutenção e aprimoramento do Cadastro Único de 

Programas Sociais (BRASIL MDS, 2005f).  

 
114 De acordo com o art.3º da Portaria GM/MDS nº 360/2005, eram considerados válidos, para efeitos de 

cofinanciamento pelo MDS, aqueles registros constantes na base de dados do CadÚnico que atendessem 

concomitantemente aos seguintes requisitos: (I) apresentar todos os campos obrigatórios do Formulário de 

Cadastramento para Programas Sociais do Governo Federal, instituído pelo Decreto nº 3.877, de 24 de julho de 

2001, preenchidos integralmente para todos os membros da família cadastrada e domicílios correspondentes; e 

(II) apresentar, no que se refere ao responsável legal de 16 anos de idade ou mais, o registro de pelo menos um 

documento com controle de emissão nacional, quais sejam, Cadastro de Pessoa Física - CPF e/ou Título 

Eleitoral (BRASIL MDS, 2005f). 

 
115 Segundo o art. 9° da Portaria GM/MDS nº 360/2005, os municípios que não tiverem atualizado e 

complementado cadastros equivalentes a, no mínimo, 20% (vinte por cento) do total estimado até o dia 31 de 

dezembro de 2005, teriam que devolver os recursos recebidos quando da adesão ao Programa (BRASIL MDS, 

2005f). 
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findava a vigência dos convênios dos programas remanescentes firmados entre a União e os 

entes federados, de modo que os seus beneficiários que ainda não tivessem os seus cadastros 

incorporados ao CadÚnico, até aquela data, deixariam de receber os benefícios. 

Todavia, esse processo de incorporação dos cadastros dos programas remanescentes 

ao CadÚnico colocou em evidência a existência de cadastros duplicados, incompletos, 

inválidos e desatualizados e, portanto, era necessário que se fizesse averiguações e 

atualizações dos mesmos, o que muitas vezes exigia que se fizesse a busca ativa dessas 

famílias. 

Como o repasse de apoio financeiro às gestões locais também estava vinculado ao 

número de cadastros validados no CadÚnico até 31/12/2005, o município que não cumprisse 

tal determinação perderia parte dos recursos de apoio financeiro e mesmo assim teria que, 

posteriormente, reinserir manualmente os cadastros não incorporados e ainda lidar com as 

reclamações das famílias prejudicadas. 

De acordo com as entrevistas, constatou-se que isso implicou em esforços 

significativos por parte do gestor local e de sua equipe, no sentido de não apenas de cadastrar 

novas famílias, mas de localizar, recadastrar e atualizar cadastros anteriormente realizados, a 

fim de evitar que benefícios fossem suspensos. 

 

[...] Em 2005, quando o CadÚnico começou a funcionar em rede, apareceram os 

problemas dos cadastros duplicados, [...] tivemos que recadastrar todas aquelas 

famílias para confirmar as informações e corrigir os problemas. [...] Naquela 

ocasião, a orientação era para que cadastrássemos todas as famílias de baixa renda, 

considerando a renda auto declaratória. [...] Assim, tivemos que realizar o cadastro 

de todas as famílias que se autodeclararam dentro dos limites de renda previstos 

em lei, ou seja, com renda familiar per capita inferior a ½ salário 

(PROFISSIONAL DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL). 

 

Se, por um lado, era fundamental solucionar os problemas e as irregularidades 

decorrentes da duplicidade de cadastros e da dificuldade de se realizar a gestão e a 

fiscalização dos recursos do PBF, por outro lado, também ficava cada vez mais evidente que 

seria necessário dotar os municípios de recursos e de condições materiais para que pudessem 

realizar as atividades de gestão e operacionalização descentralizada do CadÚnico e do PBF, 

sob pena de excluir os municípios mais pobres que, em sua maioria, também eram aqueles 

que tinham os maiores números de famílias com perfil de beneficiários do programa.  

Portanto, naquele contexto, a unificação dos cadastros, o aprimoramento do CadÚnico 

e seu funcionamento em rede eram imprescindíveis para conferir maior transparência ao PBF, 
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evitando que o mesmo fosse inviabilizado politicamente por não atingir seus objetivos ou 

caísse em descrédito social devido aos inúmeros casos de irregularidades. 

Parece oportuno relembrar que, segundo Robert Castel (1987), as tecnologias 

cibernéticas têm possibilitado ao Estado contemporâneo centralizar e planificar políticas 

sociais de caráter preventivo, vigiar os setores incumbidos de executar as funções e as 

obrigações descentralizadas que lhes são atribuídas e, ainda, controlar as realizações dos 

objetivos propostos sem, necessariamente, usar a “força”. Nesse caso, o mecanismo usado 

para obter a adesão tanto das populações-alvo quanto das outras esferas da administração 

pública encarregadas da gestão descentralizada, foi a transferência de recursos financeiros 

com exigência de contrapartida.  

Nesse sentido, percebe-se que o CadÚnico é um exemplo dessas novas tecnologias, na 

medida em que é utilizado para manter sob a vigilância e o controle do Estado, não apenas os 

segmentos que se enquadram nas populações-alvo da política social, mas também aqueles 

envolvidos na sua operacionalização que, eventualmente, possam apresentar comportamentos 

de resistência ideológica e política ou quaisquer outros “desvios de conduta” capazes de 

interferir nos resultados esperados. 

Contudo, se o CadÚnico permite ao governo federal vigiar, à distância e sem o uso da 

força, dezenas de milhões de pessoas portadoras de características entendidas como 

potencialmente perigosas para a ordem social, ele também serve ao propósito de monitorar as 

ações do próprio Estado em sentido ampliado, ao ponto de saber, por exemplo, quem são os 

gestores do PBF em cada um dos 5.570 municípios espalhados em um território de, 

aproximadamente, 8.500.000 km2, de saber quais os municípios que ainda tem uma baixa 

cobertura do CadÚnico e do PBF, quais os governos locais que não empenham esforços e 

recursos para a execução do programa e, se isso se deve às dificuldades próprias de cada ente 

federado ou a uma questão de boicote ou divergência política, sem contar que é possível, até 

mesmo, rastrear possíveis irregularidades que possam existir, sejam elas decorrentes da 

conivência, da negligência ou da participação direta dos gestores e dos servidores públicos 

envolvidos na gestão e operacionalização do cadastro e do PBF. 

Além disso, é preciso levar em conta que o CadÚnico também é uma ferramenta de 

trabalho complexa mas segura, que permite registrar, atualizar e manter um banco de dados 

bastante completo que facilita o trabalho tanto das equipes locais e quanto da gestão federal, 

pois uma vez feito o cadastro, a sua manutenção implica em menor volume de trabalho, 

inclusive de fiscalização, na medida em que o próprio sistema acusa, por exemplo, cadastros 

duplicados. Diante disso, percebe-se que o PBF não teria atingido as metas pretendidas por 
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seus formuladores e gestores centrais sem que o CadÚnico funcionasse em rede, não apenas 

porque aumentaria o trabalho das equipes locais, mas também porque seria praticamente 

impossível o acompanhamento dos resultados do PBF pelo MDS, na medida em que todas as 

informações ficaram sob o controle dos municípios. A alimentação do CadÚnico em fluxo 

contínuo favorece não apenas o acompanhamento central, mas também evita o retrabalho em 

todos os níveis de gestão. Apesar de reconhecerem a importância e o bom funcionamento do 

CadÚnico, alguns profissionais apontam questões que ainda precisam ser melhoradas 

 

Considero o sistema CadÚnico excelente, [...]funciona muito bem. [...] Temos 

uma ótima cobertura no município. [...] Acredito que poucas pessoas que 

precisam, possam não estar recebendo o benefício, [...] fazemos novos cadastros e 

também recadastramentos na Secretaria Municipal de Assistência Social e nos 

quatro CRAS existentes no município, [...] se o cadastramento fosse centralizado 

em um único lugar, facilitaria a gestão e a comunicação, [...] mas o seu 

funcionamento em vários pontos da cidade facilita o acesso do usuário que muitas 

vezes não tem dinheiro nem pra comprar a passagem do ônibus, [...]  o problema é 

que temos poucos funcionários para o setor ((PROFISSIONAL DO SETOR DE 

ASSISTENCIA SOCIAL). 

[...] o CadÚnico é fundamental para o funcionamento do PBF, [...] entendo que a 

gente precisa melhorar o sistema de informação de modo que, quando é atualizado 

o endereço no Cadastro Único no CRAS, seja atualizado o endereço para a 

próxima vigência também para os setores da educação e da saúde. Como não 

atualiza automaticamente, a unidade de saúde tem que fazer a atualização dos 

endereços manualmente (ENFERMEIRA B). 

O CadÚnico funciona muito bem, [...] é muito trabalhoso fazer a sua manutenção. 

[...] Acho que falta atualização, [...] a renda é auto declarável, [...] tem histórias e 

histórias, [...] o ideal seria visitar a família para verificar se as informações 

declaradas são verdadeiras, mas às vezes não conseguimos fazer isso, [...] faltam 

recursos humanos mesmo, as equipes dos CRAS são muito pequenas e eles têm 

todos os programas (ENFERMEIRA A). 

 

O modelo de repasse de apoio financeiro aos municípios definido pela Portaria 

246/2005 vigorou até 2006, quando foi substituído pelo Índice de Gestão Descentralizada 

(IGD), instituído pela Portaria GM/MDS nº 148 de 27 de abril de 2006 (BRASIL MDS, 

2006), com o objetivo de mensurar o desempenho no cadastramento e no acompanhamento 

das condicionalidades, de modo que a transferência dos recursos aos entes federados passou a 

ser condicionada ao alcance dos padrões mínimos de gestão desse indicador. De acordo com 

esta Portaria, o Índice de Gestão Descentralizada era obtido a partir da média aritmética do 

Indicador do CadÚnico (ICad= média aritmética entre a taxa de cobertura qualificada de 

cadastros e a taxa de atualização de cadastros) e do Indicador de Condicionalidades (IC= a 
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média aritmética entre a taxa de crianças com informações de frequência escolar e a taxa de 

famílias com acompanhamento de saúde) 116.  

Quanto à aplicação desses recursos, a Portaria nº 148/2006, estabelece apenas que 

recursos serão transferidos aos municípios que aderiram ao PBF, a fim de que o ente local 

fosse remunerado pela execução prévia das atividades de gestão de condicionalidades 

(Portaria GM/MDS nº 551/2005), de gestão de benefícios (Portaria GM/MDS nº 555/2005), 

de atualização e de revisão dos cadastros antigos, de inscrição de novos cadastros (Portaria 

GM/MDS nº 360/2005), de acompanhamentos de famílias, de implementação de atividades 

complementares ao PBF e de fiscalização do CadÚnico e do PBF (BRASIL MDS, 2005f; 

2005h; 2005i; 2006).  

Em consulta ao banco de dados do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome verificou-se que o município de Foz do Iguaçu recebeu, a partir de 2006, repasses 

mensais de recursos financeiros destinados à gestão do Cadastro Único e à operacionalização 

do PBF no âmbito municipal. Esses valores, como foram calculados com base na 

produtividade da equipe local, aumentaram ao longo do período, pois com a superação dos 

problemas iniciais surgidos na fase de unificação dos cadastros e de implantação do PBF, a 

equipe local teve condições de dedicar-se mais à busca ativa. Na TABELA 27 são 

apresentados os valores totais repassados a cada ano, no período de 2006 a 2014. 

 

Tabela 27 -  Valores médios mensais e valores anuais dos recursos de apoio financeiro à gestão local do 

CadÚnico e do PBF repassados ao município de Foz do Iguaçu, no período de 2006 a 2014 

Ano Valores médios repassados por mês (R$) Valores repassados por Ano (acumulados no ano em R$) 
2006 15.150,17 181.802,06 

2007 16.942,00 203.304,04 

2008 16.430,21 197.162,53 

2009 16.889,06 202.668,72 

2010 21.909,65 262.915,80 

2011 n.d n.d 

2012 48.118,98 577.427,73 

2013 38.507,03 462.084,35 

2014 36.522,37 438.268,52 

Nota: Dados extraídos da Matriz de Informações Sociais BRASIL MDS, 2015c.  

Fonte: A Autora, 2015. 

 

Em 17 de outubro de 2007, em Foz do Iguaçu, foi editada a Lei Municipal nº 3.383, 

autorizando o Poder Executivo Municipal a repassar recursos a PROVOPAR AÇÃO 

SOLIDÁRIA DE FOZ DO IGUAÇU, com o fim específico de apoio financeiro às ações da 

gestão descentralizada do Programa Bolsa Família - PBF - e do Cadastro Único de Programas 

Sociais do Governo Federal - CadÚnico. Contudo, a lei não especificava se os repasses seriam 

                                                 
116 Para informações mais detalhadas ver Portaria GM/MDS nº 148, de 27 de abril de 2006 (BRASIL MDS, 

2006). 
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mensais ou anuais. Segundo informações obtidas nas entrevistas, os recursos do IGD-M 

recebidos do MDS eram transferidos regulamente à entidade responsável pela realização do 

programa no município (FOZ DO IGUAÇU, 2007). 

Em 03 de março de 2008, o MDS publicou a Portaria GM/MDS nº 66/2008 alterando 

regras fixadas pela Portaria nº 148/2006 e condicionando o saque do recurso repassado pelo 

MDS “à habilitação do município na gestão municipal da assistência social" (§ 7º do art. 2º) e 

à obtenção de valores mínimos estabelecidos no IGD e em cada uma das quatro taxas que o 

compõe o compõe (§ 6º do art. 3º)117, além de alterar a fórmula de cálculo do IGD, que passou 

a ser obtido a partir da média aritmética das quatro taxas que formam o referido índice, 

ficando estabelecido que as novas regras entrariam em vigor a partir do mês de agosto daquele 

mesmo ano (BRASIL MDS, 2008c). 

Nesse caso, verifica-se que um dos objetivos do governo federal era acelerar o 

processo de adesão dos entes federados à Norma Operacional Básica (NOB) que estabelecia 

as bases de realização do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), inclusive, no que 

dizia respeito às regras e às condicionalidades para que a gestão e a operacionalização do 

Plano Nacional de Assistência Social (PNAS), em âmbito local, fosse cofinanciada pelo 

governo federal. Cabe destacar que isso era uma condição necessária ao processo de 

consolidação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e também do PBF, na medida 

em que a Assistência Social não é apenas um setor do tripé de serviços relacionados ao PBF, 

mas é o setor responsável pela manutenção e pela gestão do programa e também do 

CadÚnico. No caso dos municípios, isso implicava, grosso modo, que os mesmos 

implementassem um dos três níveis de gestão municipal do SUAS (inicial, básica ou plena), 

qualificados na referida norma (BRASIL MDS, 2004c). 

Naturalmente, tal escolha não dependia apenas da vontade política, mas das condições 

financeiras de cada município para realizara implantação, a gestão e a operacionalização do 

SUAS em seu território administrativo, uma vez que cada nível de gestão corresponde a um 

diferente tipo de estrutura e de equipamentos e, por consequência, a diversos níveis de 

                                                 
117 De acordo o § 6.º do art. 3º da Portaria nº 66/2008 ficou estabelecido que “A partir de agosto de 2008, apenas 

receberão os recursos financeiros de apoio à gestão local do PBF e do CadÚnico os municípios que 

satisfizerem as seguintes condições: I - atingirem o valor mínimo de 0,5 (cinco décimos) no cálculo do IGD; e 

II - atingirem o valor mínimo de 0,2 (dois décimos) em cada uma das quatro taxas que compõem o IGD, na 

forma do Anexo a esta Portaria” (BRASIL MDS 2008c). 
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abrangência, de cobertura e de complexidade no atendimento118, mas também a diferentes 

volumes de recursos financeiros investidos. 

Conforme foi previsto no texto da própria norma, estavam sendo estabelecidas 

algumas exigências passíveis de cumprimento pelos entes federados apenas em médio e longo 

prazo, de modo que a recomendação era que as transferências dos recursos deveriam ser 

relativizadas em alguns de seus dispositivos no momento de transição de um modelo para 

outro, fixando-se os prazos apenas para o cumprimento do estabelecido como regra geral 

(BRASIL MDS, 2005b, p. 77).  

Com isso, o MDS relaxou o prazo para os entes federados adequarem a sua estrutura 

administrativa e funcional e concluírem implementação do SUAS, no entanto, três anos 

depois da publicação da referida norma muitos municípios ainda não haviam concluído esse 

processo. Esse também foi o caso do município de Foz do Iguaçu. A questão é que enquanto 

isso não ocorresse não haveria condições de avançar na realização da política social brasileira 

e nem na consolidação do PBF, uma vez que a assistência social tem funções bem definidas 

na gestão e na operacionalização descentralizada do mesmo. 

Analisando a justificativa anexada ao Projeto de Lei nº 59/2008119, enviada pelo poder 

executivo municipal à Câmara de Vereadores, solicitando alterações na estrutura da Secretaria 

Municipal de Assistência Social, sob a justificativa de que as mesmas eram necessárias para a 

implantação e a operacionalização da nova Política Nacional da Assistência Social percebe-se 

que município de Foz do Iguaçu ainda estava, naquele ano, se ajustando à NOB/SUAS-2005 

(BRASIL MDS, 2005k), a exemplo do grande número de municípios brasileiros. 

 

[...] A implantação desse novo modelo possibilita efetivar ações voltadas ao 

atendimento da população de forma descentralizada. Essa descentralização se 

realizará com a mudança de gestão de inicial para básica ou plena e com a 

implantação dos Centros de Referência da Assistência Social – CRAS. A partir 

dessa nova gestão, o município poderá solicitar recursos do governo tanto na esfera 

estadual, quanto federal para atendimento de sua população usuária, de forma 

continuada e com qualidade. O ordenamento dessa nova política de assistência 

social preconiza a segmentação em proteção social básica, especial de média e alta 

complexidade, o que viabiliza o monitoramento e o controle sistemático, conforme a 

política nacional, NOB/NOBRH/SUAS, mantendo as características locais (FOZ 

DO IGUAÇU, 2008b). 

 

                                                 
118 Para informações mais detalhadas consultar Norma Operacional Básica do Sistema Único da Assistência 

Social – NOB/SUAS, aprovada pela Resolução nº 130, de 15 de julho de 2005, do Conselho Nacional de 

Assistência Social (CNAS) (BRASIL, 2005k). 

 
119 O Projeto de Lei nº 059 de 25 de junho de 2008 foi transformado na Lei Municipal nº 3477, de 14de agosto 

de 2008 (FOZ DO IGUAÇU, 2008a; 2008b). 
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Várias outras questões podem ser apontadas, com base nas mudanças instituídas pela 

Portaria GM/MDS nº 66/2008 (BRASIL MDS, 2008c). Uma delas, certamente, era o objetivo 

de ampliar a cobertura nacional do CadÚnico e do PBF, não apenas da transferência de renda, 

mas também dos serviços sociais prestados pelo Estado . 

Conforme foi discutido anterior, o controle do cumprimento das condicionalidades não 

é apenas um mecanismo de controle das famílias, mas também é o principal indicador do 

acesso das mesmas aos serviços sociais vinculados ao programa e ofertados pelos entes 

federados. Todavia, é necessário considerar que isso exigiu tanto a expansão da oferta dos 

referidos serviços, quanto que fossem realizadas adequações nas instalações e no quadro de 

servidores públicos dos municípios. 

Considerando o grande déficit de serviços públicos existente em todo o país, as 

dificuldades existentes para a sua superação, especialmente, nas regiões mais pobres e 

entendendo que os entes federados necessitariam de certo tempo para se adequar, inicialmente 

não foram previstas punições para os entes federados que não assegurassem a oferta desses 

serviços relacionados ao programa ou que não fizessem o controle de condicionalidades, de 

modo que num primeiro momento, a única parte penalizada eram as famílias beneficiárias que 

perderiam o benefício caso não cumprissem as condicionalidades, a menos que o 

descumprimento decorresse do não acesso ao serviço. 

Contudo, o lento processo de adesão dos municípios ao PBF e à NOB/SUAS-2005 

(BRASIL MDS, 2005k), bem como a baixo percentual de famílias acompanhadas pela saúde 

obrigaram o MDS a intensificar a cobrança e a pressão sobre os governos locais, sob o risco 

de que o PBF não atingisse os objetivos e as metas pretendidas e que entrasse para o rol das 

políticas de “faz de conta”. 

É possível observar a partir das informações até aqui apresentadas que, em 2005, o 

MDS passou a transferir recursos financeiros aos municípios para a implantação do CadÚnico 

e do PBF. Em 2006, com a criação do IGD, essa transferência passou a ser condicionadas ao 

desempenho dos municípios na gestão e na operacionalização do CadÚnico e do PBF. No 

entanto, os entes federados logo perceberam que bastava uma taxa de controle de 

condicionalidade mais elevada na educação, para que recebessem tais recursos. Com isso, em 

2007, apenas 46,39% das famílias beneficiárias foram acompanhadas pela saúde. Desse 

modo, a nova alteração na fórmula do IGD, em 2008, parece ter sido estratégica, pois na 

medida em que estabeleceu o cofinanciamento das atividades de gestão local, mediante o 

aumento do peso de cada uma das atividades realizadas no cálculo do índice, o MDS 
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compeliu os municípios a buscarem o desenvolvimento de todos os setores envolvidos com a 

operacionalização do CadÚnico e do PBF, sob pena de perderem recursos. 

Além disso, entre os anos 2005 a 2008, o MDS fez auditorias anuais120, cruzando os 

dados do CadÚnico com vários outros bancos de dados nacionais (Cadastro dos Programas 

Remanescentes, RAIS/MTE; PRONAF) que lhe permitiram verificar a ocorrência de 

duplicidade cadastral e de informações irregulares referentes ao número de pessoas na família 

e à renda autodeclarada, entre outras. Isso levou o MDS a intensificar, paulatinamente, a 

exigência de atualização cadastral, por parte dos entes federados. Apesar desta também ser 

uma das responsabilidades dos gestores locais, percebe-se que até 2005 os esforços se 

concentraram no cadastramento das famílias pobres. Ademais, somente em 2006, com a 

criação do IGD, o MDS passou a acompanhar a taxa de atualização cadastral e, a partir de 

2008, com a publicação da Portaria GM/MDS nº 66/2008, essa cobrança foi intensificada 

(BRASIL MDS, 2008c). 

Por outro lado, parece fundamental salientar que os entes federados também 

enfrentaram dificuldades, na operacionalização do CadÚnico e do PBF, sobretudo, para fazer 

o controle de condicionalidades na saúde. Em função disso e considerando que as novas 

regras fixadas pela Portaria nº 66/2008 entrariam em vigor a partir do mês de agosto daquele 

mesmo ano, apenas quatro meses depois da sua publicação, o MDS publicou a Portaria 

GM/MDS nº 220/2008, estabelecendo que as novas regras para o cálculo do IGD somente 

seriam válidas, a partir de agosto/2008, para a educação e para o CadÚnico e que as mesmas 

somente seriam aplicadas à saúde, a partir de fevereiro de 2009 (BRASIL MDS, 2008d). A 

justificativa apresentada pelo MDS para a sua decisão foi publicada no Informe nº 131, de 

30/06/2008, no qual declarou que: 

 

[...] no decorrer do primeiro semestre de 2008, verificou-se grande dificuldade dos 

municípios na ação de registro das informações de saúde no Sistema de Vigilância 

Alimentar e Nutricional (SISVAN). Essa situação reflete uma dificuldade histórica 

na área de acompanhamento da condicionalidade de saúde. No segundo semestre 

de 2007, o acompanhamento da condicionalidade de saúde atingiu apenas 46% das 

famílias com perfil de saúde. Até o dia 20 de junho de 2008 (dez dias antes do 

fechamento do sistema de acompanhamento da saúde), apenas 43,78% dessas 

famílias haviam sido acompanhadas. Com esses resultados, pelas novas regras, um 

número expressivo de municípios deixaria de receber os recursos do IGD a partir 

de agosto de 2008. Portanto, diante das dificuldades enfrentadas pelos municípios 

para atingir o índice mínimo de 0,2 no acompanhamento da saúde, e tendo em 

vista que o não recebimento dos recursos transferidos com base no IGD causaria 

                                                 
120 Para mais informações consultar a Instrução Operacional SENARC/MDS nº 08, de 20/06/2005; a Instrução 

Operacional SENARC/MDS nº 14 de 10/08/2006; a Instrução Operacional SENARC/MDS nº 18 de 

15/05/2007 e a Instrução Operacional SENARC/MDS nº 21 de 30/05/2008 (BRASIL MDS, 2005l; 2006a; 

2007b; 2008f). 
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um impacto negativo para a gestão do PBF, o MDS optou por adiar o prazo para 

os municípios atingirem a taxa de 0,2 no acompanhamento das condicionalidades 

da saúde, para fevereiro de 2009 (BRASIL MDS, 2008b). 

 

De acordo com uma enfermeira entrevistada, em Foz do Iguaçu, o setor de saúde do 

município também teve dificuldades para implementar o acompanhamento das famílias 

beneficiárias do PBF, conforme é possível na declaração abaixo descrita. 

 

O processo de implantação do acompanhamento das famílias beneficiárias do PBF 

pela saúde foi um pouco demorado em Foz do Iguaçu. Somente depois que o 

CadÚnico começou a funcionar, é que foi possível intensificar o trabalho de 

acompanhamento de saúde e de controle de condicionalidades, porque daí 

sabíamos de fato quem eram as famílias que deveriam ser acompanhadas. Mesmo 

assim, os primeiros anos foram muito difíceis (ENFERMEIRA A). 

 

Essa mudança teve repercussões sobre os dados de realização do programa, porque 

com a mudança da fórmula do IGD os municípios que não conseguissem atingir as taxas 

mínimas de atividades exigidas em todos os setores considerados no cálculo do índice 

acabariam perdendo recursos. Isso exigiu novos esforços por parte dos gestores setoriais e de 

suas equipes de trabalho. Isso fica evidente em algumas entrevistas como, por exemplo, nas 

falas descritas a seguir: 

 

[...] O índice de gestão descentralizada está atrelado à cobertura da 

condicionalidade da educação, da saúde e da cobertura do CadÚnico. [...] agora 

não adianta um setor fazer 100% de cobertura e os outros setores fazerem pouco, 

porque o IGD é reduzido, uma vez que envolve a cobertura da saúde, da educação 

e da assistência social. A gente tem que trabalhar juntos para fazermos um 

trabalho bom, porque não adianta um setor funcionar bem e o outro não. Com isso, 

todos os setores acabaram melhorando. Ainda falta muito, mas já avançamos 

bastante (ENFERMEIRA A). 

[...] Hoje todos os gestores setoriais precisam se esforçar muito. No começo do 

PBF, o cálculo do IGD era diferente, se um setor tivesse um bom desempenho no 

controle de condicionalidades e o outro não, na média um equilibrava o outro. 

Depois mudou a fórmula de cálculo do IGD e agora se todos tiverem uma boa 

cobertura, a gente recebe um bom repasse de dinheiro, caso contrário o valor 

repassado diminui. Isso fez todo mundo avançar, [...] a educação, a saúde e a 

assistência avançaram, [...] o sistema foi melhorando e hoje com quase tudo 

funciona em rede. A assistência mesmo com poucas equipes de trabalho conseguiu 

melhorar, porque antes não tinha os CRAS e era tudo centralizado na SMAS 

(PROFISSIONAL DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL).  

 

De qualquer modo, a despeito de ter intensificado as exigências em relação aos entes 

federados, é possível constatar o propósito do MDS de cofinanciar as atividades de gestão 

local, a fim de garantir a adesão efetiva dos entes federados aos programas e às políticas 

federais, até mesmo, porque muitos deles não teriam condições estruturais para implementar e 

manter os serviços de gestão do CadÚnico e do PBF. Isso fica ainda mais claro quando se 
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leva em conta que mesmo quando os entes federados estavam em descumprimento de alguma 

norma do MDS que impedisse a transferência dos recursos de apoio financeiro, tais recursos 

eram acumulados para repasse posterior, conforme foi previsto no § 7º do art. 2º da Portaria nº 

66/2008 nos seguintes termos “A partir do exercício de 2008, os recursos serão calculados na 

forma desta Portaria e acumulados durante o respectivo exercício, podendo ser transferidos a 

partir da homologação da habilitação dos municípios na gestão municipal da assistência 

social” (BRASIL MDS, 2008c). 

Outra questão importante sobre a implantação do PBF em Foz do Iguaçu refere-se à 

constituição da Instância de Controle Social, prevista no art. 8º da Lei nº 10.836/2004 que 

estabelece que “A execução e a gestão do Programa Bolsa Família são públicas e 

governamentais e dar-se-ão de forma descentralizada, por meio da conjugação de esforços 

entre os entes federados, observada a intersetorialidade, a participação comunitária e o 

controle social” (BRASIL, 2004a). Obedecendo tal dispositivo, o MDS determinou através da 

Portaria GM/MDS nº 660, de 11/11/2004 que, provisoriamente, a Instância de Controle Social 

do PBF seria o próprio Conselho Municipal de Assistência Social (BRASIL MDS, 2004d) e, 

no ano seguinte emitiu a Instrução Normativa nº 01 de 20/05/2005 com as orientações sobre a 

constituição das Comissões de Controle Ampliado do PBF, no qual previa que o controle 

social do referido programa poderia ser realizado por comissões ou conselhos já existentes, 

vinculados a outras políticas públicas (BRASIL MDS, 2005c). Em função disso, o município 

de Foz do Iguaçu optou por manter o CMAS como a instância de controle social do CadÚnico 

e do PBF. 

Somente em 2008 foi criada, a pedido do próprio CMAS, a Comissão Ampliada de 

Controle Social do PBF, por meio do Decreto Municipal nº 18.341, de 03 de julho de 2008, 

num momento em que o controle do MDS, em relação à atuação dos entes federados, se 

intensificava exigindo uma instância própria para acompanhar as questões relacionadas ao 

funcionamento do programa (FOZ DO IGUAÇU, 2008). Essa informação foi confirmada em 

algumas entrevistas, conforme é possível observar na fala abaixo: 

 

[...] sempre tivemos instâncias de controle funcionando, [...] no começo, o 

Conselho Municipal de Assistência Social fazia esse controle, [...] eram feitas 

reuniões mensais do grupo intergestor, [...] hoje são dois conselhos que atuam: o 

Conselho Municipal de Assistência Social e a Comissão Ampliada de Controle 

Social do PBF, que é um braço do referido conselho. [...] Essa comissão foi criada, 

por exigência do MDS, por meio de um decreto municipal, tornando-se a principal 

responsável pelo controle social do PBF. [...] nas reuniões da Comissão Ampliada 

de Controle Social do Programa Bolsa Família, a gestora geral e os responsáveis 

pelo controle setorial de condicionalidades repassam as informações sobre os 

pontos dificultadores e facilitadores do PBF aos demais membros da Comissão 
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que incluem representantes do Estado do Paraná, dos Conselhos Municipais de 

Saúde e de Assistência Social e também de outros setores da sociedade civil 

(ENFERMEIRA B). 

 

Ainda de acordo com os relatos dos profissionais entrevistados, constatou-se que as 

reuniões da Comissão Ampliada de Controle Social do Programa Bolsa Família ocorrem na 

primeira quinta-feira de cada mês e que as reuniões do Conselho Municipal de Assistência 

Social são realizadas na última sexta-feira de cada mês (PROFISSIONAL DO SETOR DE 

ASSISTENCIA SOCIAL; ENFERMEIRA B). 

Em 2010, a Portaria GM/MDS nº 754 estabeleceu novos critérios, parâmetros e 

procedimentos exigidos para a transferência de apoio financeiro às ações de gestão e execução 

descentralizadas do PBF e do CadÚnico, bem como uma nova sistemática de cálculo do 

Índice de Gestão Descentralizada Municipal (IGD-M), revogando a Portaria GM/MDS nº 

148/2007 (BRASIL MDS, 2006; 2010). Uma das principais mudanças trazidas pela nova 

portaria foi a extinção da remuneração em dobro das primeiras 200 famílias beneficiárias do 

PBF, uma vez que esse critério havia sido criado para incentivar os entes federados que 

tinham estimativas pequenas de famílias pobres a fazerem a busca ativa. Em seu lugar foi 

instituído um sistema de incentivos financeiros para que os municípios desenvolvam 

atividades específicas que tenham impacto positivo na gestão do PBF121, cujo repasse é feito 

depois que a Secretaria Nacional de Renda e Cidadania tiver acesso ao relatório das atividades 

realizadas. 

Analisando o banco de dados do MDS, observa-se que os valores repassados ao 

município de Foz do Iguaçu aumentaram, significativamente, a partir do ano de 2010, por 

conta desses incentivos (TABELA 27). 

Outra mudança importante é que as atividades a serem desenvolvidas com os recursos 

do IGD-M passaram a ser planejadas pelo gestor municipal do PBF, de forma articulada e 

integrada com as áreas de Assistência Social, Educação e Saúde, levando em consideração as 

                                                 
121 De acordo com a Portaria GM/MDS nº 754/2010, esses incentivos seriam calculados como percentuais do 

valor do IGD-M, podendo assim aumentar o valor a ser repassado ao município, caso este implementasse as 

atividades estimuladas pelo MDS. Os incentivos eram os seguintes: Acréscimo de até 3% do valor apurado 

pelo IGD-M, proporcional ao acompanhamento das famílias beneficiárias em situação de descumprimento de 

condicionalidades que estejam em processo de acompanhamento familiar. Exemplo: se o município tem 

metade das famílias em situação de descumprimento de condicionalidades sendo acompanhadas, receberá um 

adicional de 1,5% do valor apurado pela fórmula do IGD-M; Acréscimo de 3% do valor apurado pelo IGD-M 

quando o município atender, nos prazos fixados pela Senarc/MDS, demandas referentes a apurações de 

eventuais irregularidades na execução local do PBF; Acréscimo de 2% (dois por cento) do valor apurado pelo 

IGD-M quando o município tiver 100% dos dados referentes à gestão municipal atualizados há menos de um 

ano, registrados em sistema disponibilizado pelo MDS; e Acréscimo de 2% (dois por cento) do valor apurado 

pelo IGD-M quando o município apresentar ao menos 96% de cartões entregues na data de apuração do IGD-

M (BRASIL MDS, 2010). 
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demandas e necessidades de cada uma dessas áreas. O referido plano de gastos além de 

destinar pelo menos 3% dos recursos do IGD-M ao financiamento de atividades de apoio 

técnico e operacional do Controle Social do PBF, também deveria ficar disponível para 

consulta e acompanhamento do MDS, do Conselho Municipal de Assistência Social, da 

Instância de Controle Social (ICS) do PBF e dos demais órgãos de controle interno e externo. 

 

O recurso de apoio à gestão do CadÚnico e do PBF é repassado para a Secretaria de 

Assistência Social, [...] os gestores setoriais apresentam projetos para utilizar esse 

recurso ao CMAS, [...] a saúde já utilizou esses recursos para comprar várias coisas, 

[...] compramos computadores, fizemos capacitações, [...] recentemente foi 

adquirido um carro para acompanhamentos de saúde (ENFERMEIRA B). 

 

Conforme foi possível observar na legislação que cria e regulamenta o PBF, tanto a 

gestão quanto a execução do CadÚnico e do PBF demandam ações intersetoriais que, segundo 

Inojosa (2001, p. 105), pressupõe uma “articulação de saberes e de experiências” 

interdisciplinares com o intuito de “alcançar resultados sinérgicos em situações complexas”. 

No município de Foz do Iguaçu, a gestão e a operacionalização do CadÚnico e do PBF 

envolvem diferentes setores da administração pública e também a participação da sociedade 

civil. Contudo, a fala de alguns profissionais entrevistados revela que a questão da 

intersetorialidade ainda representa um desafio a ser superado. Os profissionais da saúde e da 

assistência social entrevistados demonstraram ter esse entendimento, conforme é possível 

observar em seus depoimentos abaixo destacados. 

 

[...] Mantemos uma interlocução entre a educação, a saúde e a assistência social, 

realizando reuniões mensais da Comissão Ampliada de Controle Social do 

Programa Bolsa Família e do Conselho Municipal de Assistência Social, [...]  em 

minha opinião isso não é suficiente (PROFISSIONAL DO SETOR DE 

ASSISTENCIA SOCIAL). 

[...] A gestão e a execução do PBF deve ser intersetorial, mais ainda precisamos 

estreitar alguns pontos. [...] Na verdade, a saúde, a educação e a assistência não 

têm uma agenda comum de trabalho a ser desenvolvida junto a essas populações 

vulneráveis. [...] Cada setor organiza o seu processo de trabalho, [...] cada setor 

tem um tipo de olhar. [...] As ações envolvendo vários setores ainda são pontuais e 

restritas a alguns programas, como o Sistema de Vigilância Alimentar e 

Nutricional (SISVAN) e o Programa Saúde na Escola (PSE) que são executados 

nas escolas do município (ENFERMEIRA B). 

[...] existe uma atuação intersetorial entre a educação, a saúde e a assistência 

social, [...] mensalmente nos reunimos para discutir os problemas enfrentados por 

cada um dos setores, para trocarmos ideias sobre como resolvê-los 

(PROFISSIONAL DO SETOR DE EDUCAÇÃO). 

 

Nesse caso, parece oportuno considerar que, depois da ideologia liberal ter 

desconstruído o homem enquanto ser social e parte de um coletivo humano, fragmentando a 
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sua essência e os seus saberes a cerca de si mesmo e da sua história, o pensamento neoliberal, 

com um discurso renovado e aparentemente mais humano que responsabiliza os indivíduos 

por sua própria condição, mas recomenda assistência do Estado aos que fracassaram, por meio 

de políticas sociais intersetoriais, criando a falsa ideia de que o Estado, mobilizando seus 

diferentes aparelhos e setores independentes, pode dar conta de restituir o homem aquilo que 

lhe foi tirado. 

Aparentemente, os profissionais entrevistados compreendem que os diversos setores 

atuando de forma isolada não garantem a intersetorialidade, porém parecem encontrar 

dificuldades para superar os obstáculos que impedem a sua concretização. O número restrito 

de funcionários e de equipes de trabalho foi apontado pela grande maioria dos profissionais 

entrevistados como o maior dificultador para avançar em termos de uma ação mais articulada 

entre os setores. Isso pode ser observado nas falas abaixo citados 

 

[...] mas faltam recursos, especialmente humanos, [...] manter uma interlocução e 

realizar ações articuladas, que envolvam a educação, a saúde, a assistência social, 

exigem mais profissionais nas equipes de trabalho, pois envolve deslocamentos, 

organização de atividades internas e externas, conciliação de agendas e, muito 

mais trabalho (PROFISSIONAL DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL). 

[...] a nossa equipe é totalmente desfalcada, [...] não conseguimos manter um 

trabalho em rede. [...] Precisaríamos visitar as escolas e as unidades de saúde, 

trocar informações sobre as famílias em dificuldades e fortalecer os vínculos, [...] 

pelo menos, o coordenador do CRAS precisaria visitar, regularmente, as escolas e 

as unidades de saúde, [...] é função do coordenador do CRAS, mas temos equipes 

de trabalho desfalcadas, ele tem tantas outras coisas para fazer que não consegue 

fazer essas visitas e manter essas interlocuções na escola, no posto de saúde, nos 

outros CRAS, no CREAS, etc. [...] Isso é fundamental para a execução de políticas 

intersetoriais (ASSISTENTE SOCIAL A).  

[...] a gente tem facilidade de falar com as coordenações da educação e da 

assistência social, com as equipes da assistência social é um pouco mais difícil, 

[...] o número de pessoas que trabalham nos CRAS é muito pequeno, [...] são 

poucos profissionais para lidar com muitas famílias. [...] entendo que as reuniões 

mensais da Comissão Ampliada de Controle Social e também do Conselho 

Municipal de Assistência Social são um bom momento para essas interlocuções 

(ENFERMEIRA B). 

[...] Quando colocamos alguma família vulnerável em situação de 

acompanhamento ou quando a tiramos dessa condição temos que mandar um 

relatório informando e justificando nossas ações para a Comissão de Controle 

Social, [...] mas eles não vêm aqui no CRAS para verificar, conversar ou 

acompanhar (ASSISTENTE SOCIAL A). 

 

De acordo com a fala de um profissional entrevistado “[...] a ideia da intersetorialidade 

é maravilhosa, mas aqui está difícil de pôr em prática. Até existe ação intersetorial, mas ainda 

poucas atividades são articuladas” (ASSISTENTE SOCIAL A). 

 

[...] Se conseguíssemos manter um contato periódico com as escolas, poderíamos 

desenvolver atividades intersetoriais, mas a gente não consegue e é muito 
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frustrante. [...] temos muito trabalho e não temos as equipes mínimas para 

desenvolvê-lo. [...] a ideia da intersetorialidade é maravilhosa, mas aqui está 

difícil de pôr em prática. [...] não há incentivos e nem condições para isso, na 

verdade, tudo concorre para o contrário, porque tudo é setorizado, fragmentado, 

nada mais funciona como um conjunto. [...] não vejo ações da administração 

pública, em nível de secretarias, no sentido que de criar estratégias para que isso 

aconteça e isso não pode depender de ações individuais. [...] Para mim, cada um 

continua na sua casinha (ASSISTENTE SOCIAL A). 

 

Os discursos evidenciam que, apesar dessa rede intersetorial já estar constituída à 

algum tempo, parece existir um entendimento diferenciado entre os três setores (assistência 

social, educação e saúde), acerca da abrangência das competências profissionais de cada uma 

delas, no sentido de que tendem a ter um olhar restrito e focado, especificamente, na sua área 

de atuação e no exercício de suas funções. 

 

Existe uma cooperação entre setores, alguns profissionais tentam se ajudar, mas 

ainda percebo um pouco de resistência com relação a administração do sistema, 

principalmente na educação e na saúde, [...] muitos não entende que fazem parte 

dessa rede intersetorial de gestão e operacionalização do PBF, eles não se sentem 

pertencentes ao programa, no sentido de trocar informações, fortalecer essa rede e 

avançar no trabalho em conjunto (ASSISTENTE SOCIAL B). 

 

Isso fica evidente na fala de uma enfermeira entrevistada, quando a mesma mencionou 

que, inicialmente, houve resistência por parte de alguns agentes comunitários de saúde (ACS) 

para realizar o acompanhamento das famílias beneficiárias do PBF que estavam em seu 

território de abrangência. 

 

No começo houve resistência dos ACS por acharem que isso não era trabalho 

deles, [...] com o tempo, os profissionais foram internalizando essas novas 

atribuições nas equipes, [...] o sistema foi melhorando, hoje conseguimos vincular 

as famílias às Unidades Básicas de Saúde e aos Agentes Comunitários de Saúde. 

[...] Ainda temos problemas, não enviam no prazo, enviam famílias em branco, 

[...] a gente tem que ficar mandando de volta, é desgastante, mas estamos 

conseguindo manter uma cobertura boa do Sistema de Vigilância Alimentar 

(SISVAN) (ENFERMEIRA B). 

 

Os formuladores do PBF parecem ter levado em conta que as ações isoladas e 

desarticuladas, de modo geral, são incapazes de fazer frente a uma questão social 

multidimensional e complexa como a pobreza. No entanto, a despeito do desafio que possa 

representar a realização de qualquer ação política intersetorial na sociedade moderna e 

contemporânea, na qual o conhecimento e os saberes são fragmentados em disciplinas 

estanques e em especialidades, é importante considerar que a mesma exige não apenas uma 

adequação dos equipamentos setoriais como também grandes esforços dos sujeitos envolvidos 
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nessas atividades para vencer as dificuldades que se impõem cotidianamente às suas rotinas 

de trabalho, até mesmo porque o Estado capitalista, historicamente, tem se pautado em ações 

setoriais fragmentadas, isoladas e independentes que abordam apenas questões específicas e 

pontuais. 

Além disso, é possível observar que o próprio desenho do programa contribui para 

reduzir a comunicação entre os setores envolvidos, uma vez que as informações sobre o PBF 

não são transmitidas diretamente entre os setores e as equipes locais responsáveis pela sua 

gestão e sua operacionalização. Todo o fluxo de informações é intermediado pelo MEC, pelo 

MS e pelo MDS. Em Foz do Iguaçu, por exemplo, as interlocuções entre as equipes setoriais 

locais normalmente ocorrem apenas nas reuniões mensais da Comissão Ampliada de Controle 

Social do PBF. 

Todavia, é necessário considerar que, como toda e qualquer política pública, o PBF 

resultou de um processo de disputas e de negociações em torno de diferentes interesses sociais 

e ideológicos, o que faz dele uma expressão de diversas intencionalidades, logo não deve ser 

por acaso que o programa foi concebido para funcionar desse modo. 

À luz do pensamento de Castel (1987, p. 125), compreende-se que, se por um lado o 

Estado Neoliberal tem se articulado dialeticamente a uma rede de profissionais 

multidisciplinares para fazer a operacionalização descentralizada da política social, que se 

pretende “rastreadora de riscos sociais”, por outro lado ele também tem desenvolvido novas 

técnicas de controle central que, através dos complexos sistemas informatizados, lhe 

permitem fazer tanto a gestão das populações de risco quanto o controle das ações do próprio 

Estado, representado pelos diferentes níveis da administração pública, no sentido de avaliar o 

seu desempenho em relação aos objetivos propostos. 

Analisando essa questão, percebe-se que os idealizadores do programa parecem ter 

levado em conta experiências passadas com políticas que, a despeito de suas elevadas 

pretensões, não atingiram suas metas por falhas na sua execução. No caso específico do PBF, 

sem o controle, a coordenação e o acompanhamento central do mesmo, haveria grandes 

possibilidades de não serem atingidos os objetivos almejados, uma vez que sua realização 

ficaria totalmente a cargo de milhares de administradores municipais, com intenções, 

interesses, condições e recursos desiguais, de diferentes filiações políticas e ideológicas, 

muitos dos quais contrários a esse tipo de política pública. 

Do mesmo modo, a decisão de envolver diretamente os setores da educação, da saúde 

e da assistência social na execução do programa, tanto em âmbito nacional quando local, 

revela-se estratégica, na medida em que, certamente, não se deve apenas à necessidade de 
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realizar o controle de condicionalidades, mas também (e principalmente) ao propósito de 

constituir uma rede pública de serviços sociais, de modo que toda e qualquer unidade de 

atendimento ao público possa ser uma porta de acesso dessas populações pobres, não apenas a 

um serviço específico, mas a todos aqueles que lhe são de direito. Nesse sentindo, é possível 

notar que o PBF, de certo modo, também foi formulado com o intuito de produzir alterações 

nas administrações públicas subnacionais, em particular as administrações municipais, em 

termos normativos, organizacionais e relativos às bases institucionais relacionadas à atuação 

social do Estado.  

Sob essa perspectiva, o PBF pode ser entendido como um programa de Estado que 

está para além de uma política meramente compensatória, envolvendo propósitos (e 

realizações) de reorganização da própria administração pública vinculados à construção e/ou 

expansão institucional, o que indica que, em alguma medida, se avançou em relação às 

políticas de transferência de renda que o antecederam. 

Por fim, cabe mencionar que muitas outras questões relacionadas ao processo de 

implantação, operacionalização e gestão do PBF em Foz do Iguaçu ainda poderiam ser 

destacadas e discutidas. Contudo, considerando a impossibilidade de esgotar o debate das 

questões acima abordadas e tendo em vista que as entrevistas serão retomadas no decorrer 

deste capítulo, optou-se por encerrar essa subseção, passando para a apresentação dos dados 

de realização do PBF em Foz do Iguaçu, no período de 2006 a 2014. 

 

 

4.1.2 Dados de realização do PBF em Foz do Iguaçu 

 

 

Antes de seguir com a análise das entrevistas, optou-se por apresentar brevemente 

alguns dados de realização do PBF em Foz do Iguaçu com o intuito de descrever a evolução e 

compreender de que modo que o processo de implantação, a operacionalização e a gestão do 

mesmo, tanto em âmbito federal quanto municipal, influenciaram esses resultados. 

Com relação aos dados de realização do PBF em Foz do Iguaçu foram utilizadas 

informações disponíveis no site do Ministério do Desenvolvimento Social, referentes ao 

número de famílias beneficiárias, ao volume de recursos repassados, ao controle de 

condicionalidades na educação, na saúde e na assistência social; no entanto os dados estão 

disponibilizados para diferentes períodos de tempo, uma vez que os registros tiveram início 
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em momentos distintos, obedecendo ao processo gradual de implementação do CadÚnico e do 

PBF. 

Com relação aos dados apresentados na TABELA 28, observou-se que em Foz do 

Iguaçu o valor total transferido pelo PBF às famílias beneficiárias aumentou, 

aproximadamente 537,7%, no período de 2004 a 2014, avançando de forma contínua e 

gradativa, ao longo do período, à medida que os programas remanescentes foram sendo 

substituídos (no caso do Bolsa-Escola, do Auxílio Gás e do Bolsa Alimentação) ou 

incorporados (no caso do PETI), a exemplo do que o ocorreu em todo o Brasil, onde o valor 

das transferências, no mesmo período cresceu em torno de 617%. 

 

Tabela 28 -  Total de recursos transferidos às famílias atendidas pelos programas de transferência direta de 

renda integrados ao Programa Bolsa Família, no período de 2004 a 2014, em Foz do Iguaçu 
Ano Auxílio Gás Bolsa Alimentação Bolsa Escola PETI Bolsa Família 

2004 456.480,00 85.035,00 981.870,00 - 3.796.187,00 

2005 326.355,00 6.060,00 637.965,00 56.720,00 6.941.606,00 

2006 102.630,00 915,00 132.480,00 69.840,00 8.232.371,00 

2007 13.290,00 - 6.390,00 16.880,00 8.306.031,00 

2008 5.475,00 - 720,00 - 8.391.421,00 

2009 - - 480,00 - 12.542.632,00 

2010 - - - - 14.363.547,00 

2011 - - - - 16.233.645,00 

2012 - - - - 19.187.114,00 

2013 - - - - 19.652.264,00 

2014 - - - - 20.403.900,00 

Nota: Dados extraídos da Matriz de Informações Sociais BRASIL MDS, 2015c.  

Fonte: A Autora, 2015. 

 

Entende-se que isso não se deveu apenas ao processo eficaz de substituição e de 

incorporação dos programas pré-existentes, mas, sobretudo, aos mecanismos de gestão central 

adotados e intensificados pelo governo federal, desde a criação do programa que priorizaram 

a focalização e a cobertura, tais como, a transferência direta de recursos de apoio financeiro às 

ações locais de gestão e operacionalização do CadÚnico e do PBF, além da contínua melhoria 

dos sistemas de informação e de comunicação entre o MDS e os entes federados que, de modo 

geral, incluem o suporte técnico-operacional e a capacitação das equipes locais. Esses fatores 

favoreceram e até mesmo, forçaram a realização da busca ativa para a atualização e a criação 

de novos cadastros. 

Tendo em vista que entre os anos 2003 e 2005, foram priorizadas as ações de 

localização e cadastramento de todas as famílias pobres, o número de famílias cadastradas 

cresceu cerca de 39,53% passando de 7.729 famílias, em 2004, para 10.784 famílias em 2005. 

Nos anos seguintes, houve uma mudança na estratégia do MDS, que além de dar sequência à 

busca ativa de novas famílias, também canalizou esforços no sentido de revisar os cadastros 
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existentes com o intuito de eliminar irregularidades que poderiam colocar em risco o 

andamento e a credibilidade social e política do programa (Tabela 29). 

 

Tabela 29 -  Número de famílias beneficiárias dos Programas de Transferência Direta de Renda integrados ao 

Programa Bolsa Família, em Foz do Iguaçu, no período de 2004 a 2014 
Anos Auxílio Gás Bolsa-Alimentação Bolsa Escola PETI Bolsa Família 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

4.315 

2.693 

705 

79 

51 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

34 

14 

02 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2.926 

1.749 

79 

4 

3 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

540 

540 

540 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

7.729 

10.784 

10.000 

9.030 

8.458 

15.232 

13.825 

13.376 

13.618 

13.472 

12.455 

Nota: Dados extraídos da Matriz de Informações Sociais BRASIL MDS, 2015c. No caso do PETI, os dados 

referem-se ao número de crianças e adolescentes em situação de trabalho, não ao número de famílias 

como nos demais casos. 

Fonte: A Autora, 2015. 

 

Conforme foi mencionado acima (na subseção 4.1.1), a partir de 2006, com a criação 

do IGD, o MDS passou a acompanhar a taxa de atualização cadastral e, a partir de 2008, com 

a publicação da Portaria GM/MDS nº 66/2008, essa cobrança foi intensificada, o que a 

princípio repercutiu sobre os dados de realização do programa, primeiro porque os municípios 

que ainda não haviam se habilitado à NOB/SUAS-2005 tiveram que se adequar a referida 

norma, criando estrutura física e institucional e contratando equipes, o que não se faz de um 

dia para o outro. Em segundo lugar, porque também foi alterada a fórmula do índice 

aumentando o peso das atividades realizadas por cada um dos três setores (Educação, Saúde e 

Assistência Social) na gestão e operacionalização do CadÚnico e do PBF. Assim, os 

municípios que, até então, não tinham um bom desempenho em todas as atividades 

consideradas no cálculo do índice acabaram perdendo recursos. Isso, inclusive, aconteceu 

com Foz do Iguaçu onde, em 2008, houve uma importante redução do número de cadastros 

atualizados, do número de beneficiários do PBF e também dos recursos transferidos a título 

de apoio financeiro à gestão local, conforme é possível observar nas Tabelas 27, 28 e 29. 

Assim, analisando os dados mostrados na Tabela 29, observa-se que, 

concomitantemente ao processo de finalização dos programas remanescentes, houve uma 

expansão do número de famílias beneficiárias do PBF, com exceção dos anos de 2006 a 2008, 

período no qual o MDS realizou uma série de auditorias a fim de corrigir problemas de 

duplicidade cadastral e outras irregularidades que estavam sendo denunciadas à medida que o 

programa era expandido. Esse processo levou as equipes locais a realizarem a revisão 
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cadastral, muitas vezes, acompanhada de uma verificação in loco das famílias cadastradas, o 

que implicou numa redução drástica do número de famílias no referido período. Cabe lembrar 

que, com a criação do IGD, em 2006, o MDS passou a acompanhar a taxa de atualização 

cadastral, obrigando os entes federados a intensificar paulatinamente suas ações, uma vez o 

que repasse dos recursos de gestão descentralizada foram condicionados ao desempenho dos 

mesmos, nesse quesito. 

Outra questão importante nessa análise são os dados referentes ao controle de 

condicionalidades. Nesse sentido, procurou-se discutir os indicadores e também compreender 

como foram e ainda são realizadas as atividades de controle e de acompanhamento dessas 

condicionalidades pelas equipes de gestão intersetoriais. 

Conforme apontado pelos profissionais entrevistados, o processo de implantação do 

controle de condicionalidades na saúde foi lento em Foz do Iguaçu. Nos dois primeiros anos 

(2003 e 2004), foi realizado o controle de uma parte das famílias beneficiárias, entretanto os 

dados não foram registrados. Dois fatores principais concorreram para isso. Primeiro, a falta 

de informações sobre quem eram as famílias beneficiárias, uma vez que o CadÚnico ainda 

não funcionava em rede, e portanto, ainda não havia sido unificado. Em segundo o município 

ainda estava estruturando as equipes de saúde, e não contava com ACS em todas as Unidades 

Básicas de Saúde. Isso ficou evidenciado na fala de uma profissional de saúde que participou 

desta pesquisa e que acompanhou o processo de implantação do CadÚnico e do PBF no 

município. 

 

O processo de implantação do acompanhamento das famílias beneficiárias do PBF 

pela saúde foi um pouco demorado em Foz do Iguaçu. Somente depois que o 

CadÚnico começou a funcionar, é que foi possível intensificar o trabalho de 

acompanhamento de saúde e de controle de condicionalidades, porque daí 

sabíamos de fato quem eram as famílias que deveriam ser acompanhadas. Mesmo 

assim, os primeiros anos foram muito difíceis (ENFERMEIRA A). 

 

Ao consultar o banco de dados do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome (BRASIL MDS, 2015c), constatou-se que a educação e a saúde foram os primeiros 

setores a realizar esse controle, contudo, a saúde foi a primeira a registrar esse 

acompanhamento no município, condicionado à cobertura vacinal e à vigilância nutricional, o 

que, posteriormente, foi intensificado com a ampliação da cobertura da Estratégia Saúde da 

Família (ESF) em todo território nacional e também em Foz do Iguaçu, conforme ficou 

evidenciado nos depoimentos destacados abaixo; 
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Até 2013, [...] apesar de não termos o número suficiente de equipes de Estratégia 

de Saúde da Família (ESF) para garantir a cobertura de todo território, todas as 

regiões possuíam os agentes comunitários de saúde, então não deixávamos de 

fazer o acompanhamento semestral de saúde das famílias beneficiárias, [...] em 

alguns casos, providenciávamos o transporte das equipes de agentes comunitários 

para as regiões onde existiam famílias a serem acompanhadas, inclusive na zona 

rural (ENFERMEIRA A). 

Apesar de termos apenas 38 das 68 equipes de Estratégia de Saúde da Família 

(ESF) que são necessárias para a cobertura total do município, todas as Unidades 

Básicas de Saúde contam com agentes comunitários que visitam as famílias do seu 

território. [...] Somente 60% do território do município tem verba pra saúde da 

família, [...] todo o território tem cobertura do agente comunitário, [...] eles [os 

agentes comunitários] tem obrigação de visitar todas as famílias do seu território. 

[...] assim tanto nos distritos comunitários onde tem equipes de Saúde da Família 

quanto naqueles que tem apenas os Postos de Saúde Tradicionais (sem médicos e 

enfermeiros da família), todas as famílias são visitadas pelos agentes de saúde, [...] 

ainda temos um déficit de mais ou menos 5% no número de Agentes Comunitários 

de Saúde (ENFERMEIRA B). 

 

Quanto aos procedimentos de coleta e registro das atividades referentes ao 

acompanhamento de condicionalidades do PBF pelas equipes de saúde constatou-se que, 

desde que a gestão do CadÚnico e do PBF foram totalmente informatizado, também foi 

instituída uma rotina de trabalho pela gestão setorial que contempla a coleta, o registro e a 

transferência de informações e que tem sido mantida desde então, independentemente, de que 

os profissionais envolvidos tenham sido substituídos. 

 

[...] A cada semestre, a Secretaria Municipal de Saúde recebe um formulário de 

registro do controle de condicionalidades em saúde do PBF, [...] que é impresso e 

enviado as Unidades de Saúde para que os agentes comunitários informem as 

visitas e as atividades realizadas com as famílias beneficiárias do programa, [...]. 

Os mapas são devolvidos, a SMS registra esses os dados num sistema de 

informação do Ministério da Saúde, que também alimenta outros bancos de dados 

da saúde e do Ministério do Desenvolvimento Social. [...] na saúde temos 

trabalhado assim, desde o princípio (ENFERMEIRA B). 

 
Tabela 30 -  Acompanhamento de condicionalidades das famílias beneficiárias do PBF, no período 2005 a 

2014. 
Anos Família Perfil 

BF (a) 

Famílias 

acompanhadas (b) 

b/a % Gestantes Pré-natais Crianças Vacinação Nutrição 

2005 7.184 2.320 32,29 - - - - - 

2006 9.575 3.772 39,39 - - - - - 

2007 9.575 5.160 53,89 - - - - - 

2008 7.534 5.495 72,93 - - - - - 

2009 12.452 8.760 70,35 - - - - - 

2010 12.586 9.604 76,31 - - - - - 

2011 8.990 7.140 79,42 - - - - - 

2012 12.304 11.649 94,68 342 342 7.849 7.843 4.251 

2013 12.129 9.849 81,20 278 275 6.553 6.528 3.914 

2014 11.844 8.309 70,15 431 429 5.754 5.720 4.831 

Nota: Dados extraídos da Matriz de Informações Sociais BRASIL MDS, 2015c.  

Fonte: A Autora, 2015. 
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Ainda, foi possível perceber uma contínua expansão do controle de condicionalidades 

na saúde, que passou a incluir o acompanhamento das gestantes através do 

SISPRENATAL122, onde as equipes de saúde fazem o acompanhamento das gestantes, das 

puérperas e das crianças até 7 anos de idade. A partir de 2012, com a criação do Programa 

Brasil Carinhoso, a mulher gestante e lactante também passou a ter o direito de receber um 

benefício variável durante 15 meses (nove meses como gestante e seis meses como nutriz), 

desde que não ultrapassasse um total de cinco benefícios variáveis por família. Verifica-se 

que, com isso, tiveram início os registros mais detalhados dos tipos de acompanhamento de 

condicionalidades (Tabela 30). 

 

[...] Até 2012, acompanhávamos as gestantes, mas elas não recebiam nenhum 

benefício financeiro, [...] com o Brasil Carinhoso, em 2012, a mulher gestante e 

lactante passou a ter esse direito de receber um benefício variável durante 15 

meses, desde que a família não receba cinco ou mais benefícios variáveis, [...] se 

ela já tiver cinco filhos recebendo o benefício, mesmo que ela esteja grávida não 

tem o direito de receber, [...] às vezes, ela é cadastrada no 4º mês de gestação, isso 

não importa, ela recebe o valor retroativo (ENFERMEIRA A). 

Ainda, analisando a TABELA 30, percebe-se que desde 2005, quando iniciou o 

registro do controle de condicionalidades da saúde até 2012, ocorreu uma grande expansão da 

cobertura, passando de 32,29% para 94,68% das famílias beneficiárias com perfil na saúde. 

 

No final de 2012 e início de 2013, não realizamos o acompanhamento de uma 

parte das famílias, [...] na maioria dos casos porque não foram localizadas, [...] às 

vezes, localizar essas famílias exige um trabalho extenuante, porque são 

acompanhadas entre 13 e 14 mil famílias no município, [...] sem dúvidas, esse é o 

principal motivo pelo qual não conseguimos fazer o acompanhamento de 100% 

das famílias beneficiárias do PBF (ENFERMEIRA A). 

 

Entretanto, nos anos 2013 e 2014, esse percentual caiu drasticamente passando para 

81,2% e para 70,15%, respectivamente. Cabe mencionar que, em 2012, o novo prefeito eleito, 

no pleito de 2011, assumiu a administração do município, mantendo em seu primeiro ano de 

governo, a antiga gestora setorial do PBF na saúde, a partir de 2013, houve substituição desse 

profissional. Coincidentemente, a partir desse mesmo ano, os índices de cobertura de 

condicionalidades na saúde também reduziram-se conforme mostrado na TABELA 30. 

                                                 
122O SispreNatal (Sistema de Acompanhamento do Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento), tem 

por objetivo o desenvolvimento de Ações de Promoção, Prevenção e Assistência à Saúde de Gestantes e 

Recém-Nascidos, ampliando esforços no sentido de reduzir as altas taxas de morbi-mortalidade materna, 

perinatal e neonatal, melhorando o acesso, da cobertura e qualidade do acompanhamento pré-natal, da 

assistência ao parto e ao puerpério e da assistência neo-natal, subsidiando Municípios, Estados e o Ministério 

da Saúde com informações fundamentais para o planejamento, acompanhamento e avaliação das ações 

desenvolvidas, através do Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento (BRASIL MS, 2015b). 
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Acredita-se que isso pode estar relacionado com o processo de adaptação da nova 

equipe de trabalho, o que demonstra que a rotatividade de profissionais na gestão e na 

operacionalização também pode interferir na realização da política, independentemente de que 

sejam mantidos alguns trabalhadores nas equipes, a mesma rotina e os mesmos procedimentos 

na execução das atividades. Afinal, é importante considerar que às dificuldades inerentes a 

qualquer processo de adaptação no trabalho se somam imprevistos, adversidades e os desafios 

próprios de cada realidade. 

 

[...] procuramos manter uma média de, pelo menos, uns 85% das famílias 

cadastradas com perfil na saúde, [...] é um desafio manter essa meta, [...] a maior 

dificuldade é o alto índice de mudanças de endereço por parte dessas famílias 

(ENFERMEIRA B). 

 

Parece importante ressaltar que a gestora do CadÚnico também foi substituída, na 

ocasião, mas que passados alguns meses, a mesma foi realocada no setor. Observa-se que a 

partir de 2007 ocorreu uma elevação do controle de condicionalidades na saúde de famílias 

beneficiárias (TABELA 30), não apenas porque houve o aumento de famílias cadastradas, 

mas também porque foram intensificados esforços das equipes de saúde no sentido de ampliar 

a cobertura nos atendimentos básicos em saúde dessas famílias, sobretudo, aqueles 

relacionados às condicionalidades do PBF. 

Certamente, essas ações além de atenderem às metas do MS, no sentido de expandir a 

cobertura dos serviços básicos, também se constituíram em uma resposta das equipes de 

gestão e de operacionalização intersetorial do PBF, em Foz do Iguaçu, às novas diretrizes 

implementadas pelo MDS, a partir de 2005, lembrando que o acompanhamento das 

condicionalidades não representa apenas uma contrapartida das famílias beneficiárias que 

devem ter o direito à saúde, mas também uma ação estratégica do governo federal, no sentido 

de induzir as administrações públicas locais a melhorarem a cobertura dos atendimentos, 

tendo em vista que a universalização da saúde ainda é um grande desafio a ser enfrentado. 

Desse modo, se por um lado o acompanhamento de condicionalidades consiste em um 

mecanismo de controle pelo Estado das populações pobres ou “em situação de risco”, por 

outro lado, também representa uma forma de controle e de cobrança por parte do governo 

central dos serviços prestados pelas administrações locais que operacionalizam o Sistema 

Único de Saúde. 

No âmbito da educação, considerando que o controle de frequência escolar é realizado 

pelas escolas, aos entrevistar os profissionais da educação, abordou-se a questão com o intuito 
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de saber como os mesmos percebem a questão da condicionalidade e, se isso, de alguma 

forma interfere na rotina de trabalho na escola. Os depoimentos de alguns professores são 

apresentados abaixo. 

 

Obrigar os pais mandarem os filhos para a escola não é ruim, pois senão as 

crianças não estudariam, mas o PBF não interfere no aprendizado dos nossos 

alunos. Sabe por quê? São muito pobres, vivem em famílias desestruturadas, pais 

drogados, etc., etc., etc. (PROFESSORA A). 

Olha, eu não diria que a condicionalidade seja uma coisa ruim. Diminuiu o 

abandono escolar, a evasão, [...] as crianças pobres, muitas vezes, simplesmente 

paravam de vir pra escola, [...] íamos a casa delas, [...] praticamente íamos buscá-

las para que voltassem à escola. [...] mas acho que isso não faz diferença na 

aprendizagem, [...] acho que muitas crianças que vem para a escola para não 

perder o benefício do Bolsa Família, mas em sala de aula aproveitam muito pouco. 

[...] tem crianças que nunca faltam e não consegue aprender, do mesmo modo que 

alguns faltam muito e mesmo assim tem um ótimo aproveitamento 

(PROFESSORA E). 

 

De fato, o acesso à educação e a maior permanência na escola não garante, por si só, a 

aprendizagem. Contudo, no mínimo, duas questões merecem destaque nestas falas. 

Primeiro, percebe-se que esses profissionais responsabilizam as famílias pelo 

desempenho escolar de suas crianças, sinalizando que os problemas de aprendizagem e 

rendimento escolar estão associados às características sociais e individuais das crianças e aos 

desajustes e problemas na organização familiar, não admitindo a responsabilidade da escola 

nesse processo. Não se trata de negar que tais condições podem interferir na trajetória escolar 

dessas crianças, mas de reconhecer que a escola, a despeito do desafio que isso represente, 

tem um papel importante nesse processo e que, talvez, a questão fundamental seja refletir 

sobre o papel formativo na escola contemporânea, no sentido de constatar a que finalidades e 

a que grupos sociais ela tem servido e porque ela não consegue atingir seus objetivos junto a 

essas crianças. 

Em segundo lugar, é bastante evidente a contradição presente na fala desses 

profissionais que ao mesmo tempo em que afirmam que o PBF não tem impactos na 

aprendizagem e no desempenho escolar, também afirmam que as crianças estão 

permanecendo mais tempo na escola, mas não estão aprendendo, sugerindo que a pobreza e as 

mazelas dela decorrentes tornam essas crianças incapazes de aprender como as demais, 

posicionamento que foi reiterado nas falas abaixo descritas: 

 

[...] eles são muito pobres [...] foram gerados de uma forma diferenciada, [...] os 

pais drogados, passa fome, os pais não ligam para escola, [...] ele já nasceu com 

probleminha genético, ele vem para escola e não consegue aprende, [...] ele não 

consegue aprende, mas eu não posso encaminhar para saúde, porque não tem 
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serviço de saúde, [...] não posso conseguir emprego para os pais deles, porque não 

tem emprego e muitos nem querem trabalhar, [...] tem que investir no adolescente 

e no jovem, mas pesadamente, investir fisicamente, psicologicamente, 

moralmente, emocionalmente, financeiramente e profissionalmente para que sejam 

capazes de produzir o próprio sustento, [...] a adolescência é a idade que ele está 

formando o seu caráter, os valores, [...] não é por meio do esporte, da cultura, do 

lazer, [...] é por meio da educação, do condicionamento.. [...] se o governo ficar só 

nesse bolsa família, vale gás, vale isso e vale aquilo, a sociedade não vai mudar 

nunca (PROFESSORA A). 

[...] são outros fatores que influenciam na aprendizagem, [...] as nossas crianças 

são filhos de drogados, de pessoas que usam bebida, que passam fome, nascem 

desnutridas, [...] isso tem sequelas para a aprendizagem da criança. O que mais 

atrapalha o aprendizado e o rendimento escolar dessas crianças, na minha opinião 

é a falta de estrutura familiar e a insegurança emocional, [...] elas vivem em 

condições instáveis. [...] Temos uma turma que foi criada com alunos que 

apresentam maior dificuldade de aprendizagem, [...] eles não seriam capazes de 

acompanhar os outros alunos, [...] por incrível que pareça depois que montamos a 

turma vimos que todos recebem o bolsa família (PROFESSORA E). 

 

Analisando os depoimentos destacados acima, percebe-se que as mesmas reproduzem 

os argumentos de cunho liberal frequentemente utilizado para explicar o fracasso escolar das 

crianças pobres que, via de regra, partem do entendimento de que, em uma sociedade liberal, 

igualitária e democrática, a escola promove a ascensão e o prestígio social, garantindo um 

lugar na sociedade para todo cidadão que mediante esforço pessoal prove merecimento. Sob 

essa perspectiva, toda a responsabilidade pelo fracasso escolar recai sobre a família e sobre 

criança que é rotulada como “incapaz de aprender”. Mais do que isso, além das contradições e 

do preconceito no discurso, “sob uma aparente impessoalidade, pode-se captar a ação 

constante da subjetividade” (PATTO, 1996, p. 414), que incide sobre a relação professor-

aluno e sobre processo de ensino-aprendizagem. 

Contudo, autores como Patto (1996) e Bossa (2008) alertam para a necessidade de 

superar essa concepção reducionista que atribui à escola o papel de redentora social e que 

busca as causas do fracasso escolar fora da escola, como se o mesmo se restringisse às 

dificuldades de aprendizagem, entendidas como incapacidade ou como limitações dessas 

crianças. Para Patto (1996), esse modo de pensar não apenas favorece a naturalização do 

fracasso escolar entre os envolvidos no processo educativo, mas também repercute 

negativamente sobre a qualidade da formação escolar, refletindo a representação negativa que, 

em muitos casos, os profissionais da educação têm em relação à capacidade dos alunos 

provenientes dos segmentos sociais empobrecidos. 

No entanto, em outras entrevistas, os professores enfatizaram a importância do PBF, 

destacando que foram visíveis as mudanças, não apenas em termos de redução do abandono 

escolar, mas também em relação ao aproveitamento escolar, na medida em que contribui para 



242 

reduzir as condições de privação no ambiente familiar, conforme é possível constatar nas 

entrevistas apresentadas a seguir. 

 

Acho que a condicionalidade na educação interfere no desempenho escolar de 

muitas crianças, [...] o simples fato da criança passar mais tempo na escola, 

mesmo que, em alguns casos, seja somente para receber o benefício do PBF, faz 

diferença, [...] não para todas, mas para muitas, pois se a criança se sentir segura e 

se sentir respeitada, ela pode aprender a gostar da escola, ela volta e sempre 

aprende, [...] aqui ela pode aprender que existem outras possibilidades além 

daquelas que vivencia em sua família, [...] toda a criança aprende, algumas com 

mais dificuldades, outras com menos, mas é impossível uma criança ficar na 

escola e não aprender nada, [...] se isso acontecer, o problema não está nela, está 

na escola. [...] O programa também ajuda muito naqueles casos extremos em que a 

criança abandonava ou faltava na escola por falta de agasalho, por fome, por 

adoecimento, [...] com fome, com frio ou doente, ninguém consegue se concentrar, 

nem ter vontade de aprender (PROFESSORA C). 

Sou professora há 21 anos. Se eu comparar, a época em que iniciei e que não tinha 

PBF, houve muita mudança. Acho que a condicionalidade teve efeitos positivos na 

educação, pois diminuiu a evasão escolar e as faltas. [...] Acho que o 

aproveitamento também melhorou, porque as crianças faltam menos, e chegam em 

melhores condições à escola. No passado, o professor perdia tempo, primeiro 

tínhamos que atender as crianças que vinham com fome e desagasalhadas, [...] 

claro que isso mudou, porque hoje você chega em sala e dá a aula., [...] a questão 

do material escolar também melhorou, [...] agora a maioria das crianças tem 

material escolar. [...] O comportamento também mudou, [...] imagine aquela 

criança que vinha à escola sem agasalho, sem um tênis e via os colegas em 

situações melhores, [...] isso baixa a autoestima, envergonha, intimida e até cria 

certa revolta. [...] Tudo isso reflete no aprendizado e no rendimento escolar dessa 

criança (PROFESSORA D). 

 

A despeito de que a questão do fracasso escolar não seja objeto de estudo desta tese, 

antes de dar seguimento às discussões sobre as condicionalidades na educação, cabe 

mencionar que a percepção e o sentimento que resultam da reflexão sobre esses depoimentos 

acima mencionados e sobre a realidade encontrada nas escolas visitadas não poderiam ser 

expressos de melhor forma do que pelas palavras de Maria Helena de Souza Patto quando esta 

afirma que “É nas tramas do fazer e do viver o pedagógico cotidianamente nas escolas, que se 

pode perceber as reais razões do fracasso escolar das crianças advindas de meios 

socioculturais mais pobres” (PATTO, 1996, p. 41). 

Retomando as análises sobre o acompanhamento de condicionalidades, cabe observar 

que, na educação, o mesmo é realizado nas escolas, sendo registrados bimestralmente pela 

Secretaria Municipal de Educação e encaminhados ao MEC e ao MDS (PROFISSIONAL DO 

SETOR DE EDUCAÇÃO). 

De acordo com os dados da TABELA 31, extraídos do banco de dados do MDS, 

observa-se que houve uma importante evolução, principalmente, do número de crianças 

beneficiárias do PBF, acompanhadas pela educação em Foz do Iguaçu, sobretudo, na faixa 
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etária de 06 e 15 anos de idade, ou seja, nos anos iniciais do ensino fundamental, chegando a, 

aproximadamente, 97% no ano de 2014. 

 

Tabela 31 -  Informações sobre o Controle do Cumprimento da Condicionalidade vinculada à Educação em Foz 

do Iguaçu, no período 2010 a 2014. 
Ano Total de 

beneficiários 

com perfil 

educação  

(16 a 17 anos) 

(a) 

Total de 

beneficiários 

acompanhados pela 

educação 

(16 a 17 anos) 

(b) 

Percentual 

de Cobertura 

 

[(b/a)*100] 

Total de 

beneficiários 

com perfil 

educação 

(6 a 15 anos) 

(c) 

Total de 

beneficiários 

acompanhados pela 

educação  

(6 a 15 anos) 

(d) 

Percentual 

de 

Cobertura 

 

[(d/c)*100] 

2010 1.746 1.256 71,94 17.798 15.586 87,57 

2011 1.483 965 65,07 15.550 13.495 86,78 

2012 2.834 1.867 65,88 14.780 13.640 92,29 

2013 2.421 1.842 76,08 13.477 12.873 95,52 

2014 2.623 2.042 77,85 11.975 11.603 96,89 

Nota: Dados extraídos da Matriz de Informações Sociais BRASIL MDS, 2015c.  

Fonte: A Autora, 2015. 

 

Entretanto, ao observar mais atentamente esses dados, pelo menos duas questões 

chamam a atenção. A primeira delas é o baixo percentual de adolescentes beneficiários (com 

idade entre 16 e 17 anos), acompanhados pela educação e a segunda é que apesar da opinião 

pública fazer uma associação direta e imediata do PBF à educação e do controle de 

condicionalidades na educação, supostamente, ter iniciado com a criação do programa, as 

referidas informações, tanto nacionais como dos entes federados, somente passaram a ser 

divulgadas a partir de 2010. 

Com relação ao acompanhamento da frequência escolar de adolescentes beneficiários 

do PBF, inicialmente, buscou-se comparar os dados de Foz do Iguaçu com os dados nacionais 

disponibilizados pelo MDS que, por uma questão didática, também foram mostrados na 

Tabela 31. 

É possível constatar que, apesar dos dados agregados nacionais também mostrarem 

que o percentual de adolescentes acompanhados pela educação é menor do que o percentual 

de crianças que se encontram nessa condição, em Foz do Iguaçu essa diferença é ainda maior. 

No Brasil, em média, aproximadamente 80% dos adolescentes e 91% das crianças 

beneficiárias tiveram a sua frequência escolar acompanhada no período 2010 a 2014, 

enquanto em Foz do Iguaçu, no referido período, os mesmos percentuais médios foram, em 

torno de, 71% e de 92%, respectivamente. Esses dados revelam que a despeito de que seja 

fundamental garantir o acesso dos adolescentes pobres à educação, também é imprescindível 

garantir a sua permanência na escola (Tabela 32). 
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Tabela 32 -  Percentual do Controle do Cumprimento da Condicionalidade vinculada à Educação no Brasil e 

em Foz do Iguaçu, no período 2010 a 2014 
 

 

Ano 

Percentual de 

beneficiários com perfil 

educação acompanhados 

(16 a 17 anos) 

BRASIL 

Percentual de 

beneficiários com perfil 

educação acompanhados 

(16 a 17 anos) 

FOZ DO IGUAÇU 

Percentual de 

beneficiários com perfil 

educação acompanhados 

(6 a 15 anos) 

BRASIL 

Percentual de beneficiários 

com perfil educação 

acompanhados 

(6 a 15 anos) 

FOZ DO IGUAÇU 

2010 79,54 71,94 89,57 87,57 

2011 75,85 65,07 88,16 86,78 

2012 77,62 65,88 89,32 92,29 

2013 83,18 76,08 93,86 95,52 

2014 83,69 77,85 93,60 96,89 

Média 79,98% 71,36% 90,90% 91,81% 

Nota: Dados extraídos da Matriz de Informações Sociais BRASIL MDS, 2015c.  

Fonte: A Autora, 2015. 

 

Em Foz do Iguaçu, a baixa frequência e a elevada taxa de evasão escolar nas séries 

finais do ensino fundamental decorrem das desigualdades sociais e da falta de acesso aos 

recursos básicos (alimentação, saneamento, habitação, etc.); a necessidade de trabalhar 

precocemente; as situações de violência, de abuso e de exploração comercial das mais 

diferentes formas; a humilhação e a pressão consumista que são projetadas sobre os mais 

pobres, bem como o preconceito e a discriminação negativa reproduzidas pela ideologia 

elitista e excludente que prevalece em nossa sociedade, inclusive na escola, e que parte do 

princípio de que os pobres são pobres porque “não são bons o suficiente”, porque não tem 

vontade ou interesse nos estudos ou, ainda, porque seus pais ou responsáveis são negligentes. 

Acredita-se que todos esses fatores mencionados contribuem, em alguma medida, para 

a baixa frequência escolar, sobretudo, no caso dos adolescentes beneficiários do PBF em Foz 

do Iguaçu. Todavia, entende-se que o trabalho infantil é central para explicá-la, dado ao 

elevado desemprego e à localização geográfica do município, pois favoreceram o 

desenvolvimento de um mercado paralelo e perverso que se alimenta da miséria e da extrema 

precarização do trabalho, inclusive, do infantojuvenil. 

No que diz respeito ao “atraso” na publicação dos dados de controle de 

condicionalidades na educação, entende-se que, além das questões técnicas e institucionais 

que, de certa forma, dificultaram a implantação e a gestão central do CadÚnico e do PBF, 

vários outros fatores podem ter contribuído para que esses dados não fossem publicados em 

anos anteriores. 

Nesse sentido, parece fundamental considerar que, de um lado, havia as populações 

pobres, historicamente, negligenciadas e abandonadas pelo Estado, cujos filhos apenas 

passavam pela escola ou que já estavam fora dela, porque precisavam trabalhar precocemente 

para sobreviver ou porque, por suas experiências de fracasso escolar, acreditavam não serem 

“bons” o suficiente para os estudos. Convencer essas famílias acostumadas ao descaso e às 
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promessas políticas não cumpridas, de que receberiam um auxílio do Estado, mas que seriam 

obrigadas a manter seus filhos na escola, sob o controle do Estado, não é algo que se possa 

realizar do dia para a noite. Além disso, um controle mais rigoroso das condicionalidades nos 

primeiros anos após a implantação do PBF, certamente, levaria à suspensão do benefício de 

muitas famílias, possivelmente, das mais pobres que precisavam, antes de tudo, recuperar 

algumas condições mínimas de existência para que pudessem dar qualquer contrapartida à 

sociedade. 

Do outro lado, existiam os entes federados com condições materiais e institucionais 

extremamente desiguais para implementar e executar o PBF. Considerando as profundas 

desigualdades regionais existentes no Brasil, bem como o elevado percentual da população 

com idade entre 7 e 14 anos que, em 2000, ainda estava fora da escola (5,5%), sobretudo nas 

regiões Norte e Nordeste onde esse percentual era de 11,2% e 7,1%, respectivamente (IBGE, 

2015), parece previsível que nem todos os municípios possuíam em 2003, uma estrutura 

escolar que comportasse o acesso e a permanência de todas as crianças e adolescentes no 

ensino fundamental. O governo federal, ciente dessa realidade, previu no art. 28, parágrafo 5o 

do Decreto nº 5.209/2004, que as famílias não seriam penalizadas com o corte do beneficio do 

PBF, quando o não cumprimento das condicionalidades decorresse da falta de oferta de 

serviços pelo Estado (BRASIL, 2004). 

Ademais, divulgar os baixos percentuais de acompanhamento de condicionalidades na 

educação nos anos iniciais do PBF poderia contribuir para exacerbar ainda mais o preconceito 

e as oposições ao programa, enquanto política social de enfrentamento da pobreza, tanto por 

parte daqueles segmentos sociais que acreditam que os pobres não têm direito à assistência do 

Estado a menos que de em uma contrapartida, quanto daqueles que acham um absurdo o 

“Estado pagar às famílias para que elas enviem seus filhos à escola”, opinião expressa, 

inclusive, por alguns dos profissionais da educação que participaram desta pesquisa, que 

fizeram as seguintes afirmações [...] recebem o dinheiro, então que mande os filhos para 

escola, [...] não deveriam receber, mas já que recebem que cumpram sua obrigação, [...] 

inclusive, porque é o dinheiro da gente que paga todas essas bolsas (PROFESSORA E) ou 

ainda “Acho um absurdo dar dinheiro para os pais mandarem o filho pra escola, pra cuidarem 

bem dos filhos, não concordo com essa troca, [...] não querem compromisso, querem tudo 

fácil, ganham luz de graça, ganham isso, ganham aquilo” (PROFESSORA B). 

Tendo em mãos os relatórios de controle de condicionalidades encaminhados, 

bimestralmente pela educação e semestralmente pela saúde, o MDS faz uma lista das famílias 

em descumprimento de condicionalidades que é repassada às equipes dos Centros de 
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Referência da Assistência Social (CRAS) que são incumbidas de realizar a localização e o 

acompanhamento das mesmas, conforme relato descrito abaixo. 

 

[...] Essa relação das famílias cujas crianças estão em descumprimento de 

condicionalidade na educação é repassada pelo MDS diretamente para as equipes 

dos CRAS que localizam essas famílias e fazem o acompanhamento das mesmas. 

Essas equipes da assistência social nos informam a situação e juntos procuramos 

fazer a reinserção escolar das crianças em descumprimento de condicionalidades 

na educação. [...] O mais difícil é localizar essas crianças, porque essas famílias 

pobres mudam frequentemente de endereço ou simplesmente desaparecem sem 

deixar qualquer vestígio, [...] precisamos manter uma interlocução entre a 

educação, a saúde e a assistência Social para conseguir localizar e manter as 

crianças na escola (PROFISSIONAL DO SETOR DE EDUCAÇÃO). 

 

Consultando o banco de dados do MDS, verificou-se que, no período de 2006 a 2009, 

houve um aumento do número de famílias em descumprimento de condicionalidades em Foz 

do Iguaçu (TABELA 33). Acredita-se que isso esteve associado a um acirramento do controle 

de condicionalidades na saúde e na educação. 

 

Tabela 33 -  Total de repercussões por descumprimento de condicionalidades e número de famílias 

acompanhadas pelas equipes da assistência social em Foz do Iguaçu, no período de 2006 a 2014 
 

 

Ano 

Número de famílias 

beneficiárias 

(A) 

Total de repercussões por 

descumprimento de condicionalidades 

(B) 

Número de famílias acompanhadas pelo 

SICON123 

(C) 

Total Total Total C/B 

2006 10.000 141 - - 

2007 9.030 305 - - 

2008 8.458 482 - - 

2009 15.232 755 - - 

2010 13.825 632 53 8,38 

2011 13.376 585 176 30,08 

2012 13.618 295 378 128,13 

2013 13.472 565 326 57,70 

2014 12.455 575 378 65,74 

Nota: Dados extraídos da Matriz de Informações Sociais BRASIL MDS, 2015c.  

Fonte: A Autora, 2015. 

 

No entanto, apesar do Sistema de Controle de Condicionalidades (SICON) ter sido 

criado em 2007 e de alguns entes federados terem aderido ao Sistema de Controle de 

Condicionalidades em 2009, percebe-se que o município de Foz do Iguaçu iniciou o registro 

do acompanhamento dessas famílias no SICON somente a partir de 2010, após ter sido 

concluída a implantação dos equipamentos exigidos para a habilitação do município na gestão 

municipal da assistência social, segundo a NOB/SUAS (2005). De qualquer modo, é 

                                                 
123 O SICON é o módulo de acompanhamento familiar do sistema de gestão de condicionalidade do PBF criado e 

desenvolvido pelo MDS. A Instrução Operacional nº 33 de 03 de dezembro de 2009, que contem os 

procedimentos operacionais a serem adotados pelos gestores municipais para o registro do acompanhamento 

familiar no SICON/PBF e a solicitação de interrupção temporária dos efeitos do descumprimento das 

condicionalidades no benefício das famílias (BRASIL MDS, 2009a). 
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importante citar que mesmo com uma redução no número de famílias beneficiárias houve um 

aumento das famílias acompanhadas pelas equipes dos CRAS, o que possivelmente também 

contribuiu para a redução do número de famílias em descumprimento de condicionalidades 

(TABELA 33). 

Foi possível observar em discussões anteriores, que o profissional responsável pelo 

acompanhamento das famílias em descumprimento de condicionalidades não recebe as 

informações diretamente dos gestores da educação e da saúde, que repassam as informações 

do seu setor ao MEC, ao MS e ao MDS. Os profissionais da assistência social acessam a 

relação das famílias em descumprimento que deverão ser acompanhadas diretamente no site 

do MDS, conforme relataram os profissionais abaixo: 

 

[...] Busco a relação das famílias beneficiárias em descumprimento no SICON, 

[...] seleciono as famílias do meu território de abrangência que precisam ser 

acompanhadas, [...] faço tudo pelo sistema que funciona online, os relatórios, o 

cancelamento de suspensão quando há justificativa (ASSISTENTE A). 

[...] A gente acessa no SICON uma lista das famílias em descumprimento de 

condicionalidades, de todo o município, separamos aquelas de nossa área de 

abrangência, [...] enviamos um convite para uma reunião, [...] na reunião 

orientamos e marcamos um atendimento individualizado para atender os casos 

mais complicados, [...] são histórias tristes, humilhantes e íntimas, [...] histórias 

que se forem contadas em público expõe as mães e as crianças. [...] Naqueles 

casos em que a família não comparece na reunião, tentamos contato por telefone e, 

em últimos casos, algum profissional do CRAS faz uma visita (ASSISTENTE B) 

 

De acordo com as profissionais da Secretaria Municipal da Assistência Social 

entrevistadas, há alguns anos, as equipes dos CRAS contavam com mais profissionais e 

conseguiam fazer o acompanhamento de todas as famílias em descumprimento de 

condicionalidades, incluindo aquelas em situações de advertência, de bloqueio e de 

suspensão. No entanto, alguns profissionais foram relatados em outros setores da 

administração pública municipal e não foram designados novos servidores para ocupar as 

vagas abertas, deixando as equipes dos CRAS incompletas, fato que tem imposto sérios 

limites à realização do trabalho da assistência social básica, inclusive das atividades 

relacionadas à gestão e operacionalização do PBF. 

 

No passado, a gente conseguia conversar com todas as famílias do PBF em 

descumprimento de condicionalidade, [...] todas recebiam um convite em casa 

para uma reunião, [...] mais ou menos uns 50% dessas famílias compareciam à 

reunião, [...] depois a maioria dessas famílias eram atendidas individualmente, 

caso a caso, [...] conseguíamos prevenir o cancelamento e a suspensão dos 

benefícios em muitos casos, [...] têm muitos casos que existem justificativas para o 

descumprimento das condicionalidades, [...] mães e de crianças vítimas de 

violência afastadas de casa, [...] famílias chefiadas pela mãe que está acamada por 

longo período de tempo, [...] mães que saem cedo para o trabalho e não 
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conseguem acompanhar a rotina das crianças, [...] se simplesmente suspendermos 

o beneficio estaremos cometendo uma injustiça ainda maior com essas famílias. 

[...] conseguíamos fazer essas famílias participarem de atividades, das reuniões, 

visitávamos as famílias com maiores dificuldades. [...] Hoje a gente não consegue 

atender a todas as famílias em descumprimento, [...] aumentou muito o número de 

famílias, [...] as equipes estão incompletas, [...] são priorizadas as famílias que 

estão em suspensão (ASSISTENTE SOCIAL A). 

Houve tempos em que nós conseguíamos fazer a busca ativa de todas as famílias 

em descumprimento, desde as famílias que estavam em advertência até aquelas 

suspensas, [...] mas hoje eu só consigo atender as famílias em suspensão, que é o 

mínimo do mínimo. [...] Hoje, a gente acessa no SICON uma lista das famílias em 

descumprimento de condicionalidades, em todo o município, separamos aquelas 

de nossa área de abrangência que estão em suspensão, e enviamos um convite para 

uma reunião, [...] na reunião orientamos e marcamos um atendimento 

individualizado para atender os casos mais complicados, [...] são histórias tristes, 

humilhantes e íntimas, [...] histórias que se contadas em público expõe as mães e 

as crianças. [...] Naqueles casos em que a família não comparece na reunião, 

tentamos contato por telefone e, em últimos casos, algum profissional do CRAS 

faz uma visita (ASSISTENTE B). 

 

É importante salientar que, inclusive, os profissionais da saúde e da educação 

enfatizaram esse déficit de profissionais nas equipes dos CRAS, apontando-o como um fator 

dificultador para a realização do programa por entenderem que o acompanhamento das 

famílias em descumprimento de condicionalidades não tem apenas o propósito de controlar e 

fiscalizar as famílias em situação irregular, mas também de orientá-las e assisti-las, buscando 

meios para a sua reinserção socioeconômica, uma vez que, em alguns casos, as mesmas se 

encontram em um estado de destituição que não reivindicam nem conhecem os próprios 

direitos. 

 

Seria fundamental que as equipes dos CRAS conseguissem fazer um trabalho 

nessas comunidades, [...] um acompanhamento in loco, [...] fazendo reuniões e 

atividades com grupos e visitando as residências, [...] realizando uma busca ativa 

permanente das famílias que desaparecem, [...] esse acompanhamento seria muito 

importante para toda a rede vinculada ao PBF, [...]. Mas estão com um déficit 

grande de profissionais em suas equipes, o que torna quase impossível esse 

acompanhamento. [...] Isso é fragilizador, porque impede que se avance para além 

do controle de condicionalidades, reduzindo o alcance social do PBF 

(ENFERMEIRA B). 

[...] a renda é auto declarável e existem histórias sendo contadas por aí, [...] o ideal 

seria que o pessoal da assistência social visitasse todas as famílias, mas são muitas 

famílias, [...] não sei como eles fazem esse trabalho de acompanhamento e 

fiscalização, porque tem poucos funcionários, [...] as equipes dos CRAS estão 

incompletas, além disso, eles têm que atender vários outros programas 

(ENFERMEIRA A). 

 

Nesse caso parece oportuno esclarecer que, de acordo com a NOB/SUAS-2005 e a 

NOB-RH/SUAS-2007, Foz do Iguaçu, por ser um município de grande porte, deve ter no 

mínimo quatro CRAS em funcionamento, com equipes multiprofissionais formadas por 

quatro profissionais de nível médio e por quatro profissionais de nível superior, sendo dois 
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assistentes sociais, um psicólogo, um profissional de áreas afins124. Contudo, esse número de 

profissionais em cada equipe foi dimensionado para atender até 5.000 famílias 

referenciadas125 (BRASIL MDS, 2004c; 2005k; 2011c; FERREIRA, 2011). De acordo com o 

relatório de informações sobre o Pacto de Aprimoramento do SUAS - Gestão Municipal, 

previsto na NOB/SUAS 2012 (BRASIL MDS, 2012c), em 2013, Foz do Iguaçu necessitava 

de cinco CRAS para referenciar pouco mais de 25.000 famílias registradas no CadÚnico 

(BRASIL MDS, 2015c). Evidentemente, o atendimento de todas as pessoas ou famílias que 

necessitam da Assistência Social Básica pressupõe não apenas um número de centros de 

atendimento compatível com a demanda social existente, mas, sobretudo, um quadro mínimo 

de profissionais para atuar junto a essas populações. Não obstante, tanto as informações 

obtidas junto ao MDS quanto às declarações descritas até então revelam que o município não 

apresenta essas condições. 

Tendo em vista as frequentes menções sobre o déficit no quadro funcional, uma das 

questões abordadas nas entrevistas foi as implicações do PBF na rotina de trabalho das 

equipes, a fim de saber se o mesmo gerou aumento de trabalho para as mesmas. As respostas 

foram unânimes, no sentido de afirmar que não houve mudança significativa na quantidade ou 

na rotina de trabalho, conforme os depoimentos destacados abaixo. 

 

Não, é bem organizado, [...] a gente recebe uma lista com o nome dos alunos 

beneficiários, [...] quando o pai vem justificar a falta, a professora registra nessa 

lista a justificativa e o código certo, [...] a escola possui muitas demandas, mas 

isso não atrapalha, [...] mas sempre tem aquela reclamação básica ‘ah, mais isso 

pra gente fazer!’, [...] no início foi muito pior, porque no trabalhávamos até no 

sábado [...], por exemplo, a primeira carteirinha do SUS foi feita na escola, a 

vacinação contra a paralisia infantil também era feita na escola (PROFESSORA 

E). 

Eu acho que mudou um pouco a rotina de trabalho, porque temos um 

compromisso com a sociedade e metas a cumprir. Mas eu não acho que isso 

implicou num aumento de trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), 

porque eles já visitavam essas famílias, eles já tinham essa obrigação 

(ENFERMEIRA A). 

Não acho que trouxe mudanças na rotina ou aumento de trabalho, [...] desde que o 

SUS foi criado, tivemos que atender toda a população, pobre ou não. A questão é 

                                                 
124 A Resolução CNAS nº 17/2011, do Conselho Nacional de Assistência Social, além de ratificar o disposto na 

NOB-RH/SUAS-2007, de que o Assistente Social e o Psicólogo devem compor obrigatoriamente as equipes de 

referência da Proteção Social Básica que atuam nos CRAS, também indicou as outras categorias profissionais 

de nível superior que podem compor essas equipes de referência dos serviços de proteção social básica, a 

saber: Antropólogo; Economista Doméstico; Pedagogo; Sociólogo; Terapeuta ocupacional; e Musico terapeuta 

(BRASIL MDS, 2011b). 

 
125 De acordo com a NOB-SUAS/2005, família referenciada é “aquela que vive em áreas caracterizadas como de 

vulnerabilidade, definidas a partir de indicadores estabelecidos por órgão federal, pactuados e deliberados.” A 

unidade de medida “família referenciada” também é adotada para atender situações isoladas e eventuais 

famílias e indivíduos que não estejam em agregados territoriais atendidas em caráter permanente, mas que 

demandam do ente público proteção social (FERREIRA, 2011, p. 102). 
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que ainda não temos os recursos para garantir esse atendimento universal. Olha, 

acredito que hoje para atendermos toda a população de Foz do Iguaçu, 

precisaríamos de, aproximadamente, umas 70 equipes de saúde da família, mas 

temos apenas 38 equipes (ENFERMEIRA B). 

 

De acordo com as declarações dos entrevistados, ficou evidente não apenas que a 

questão central é a “insuficiência” de investimentos do Estado para a universalização dos 

direitos sociais previstos em lei, mas também que, de certa maneira, esses profissionais 

possuem esse entendimento. Os depoimentos revelam que os setores da saúde e da assistência 

social contam com um número insuficiente de trabalhadores para atender a toda a população 

que tem direito a esses serviços públicos, seja ela beneficiária do PBF ou não. 

Antes de iniciar a discussão sobre a cobertura do PBF em Foz do Iguaçu, no período 

de 2006 a 2014, cabe observar que foi possível calcular, para todo o referido período, apenas a 

taxa de cobertura das famílias pobres (renda per capita mensal de até R$154,00), uma vez que 

o número anual de famílias extremamente pobres foi disponibilizado somente a partir de 

2012, conforme é possível verificar na TABELA 34. 

Desse modo, de acordo com os dados do Ministério do Desenvolvimento Social 

apresentados na Tabela 34, verifica-se, que no período de 2006 a 2011, em Foz do Iguaçu, a 

cobertura do PBF passou de 32,64% para 94,46%. Porém, é possível notar que após uma 

expansão de pouco mais de 16% entre os anos de 2006 e 2007, quando passou de 32,64% 

para 48,93%, a referida taxa manteve-se praticamente estagnada, variando em torno de 48%. 

Contudo, entre 2010 e 2011, a taxa de cobertura do PBF praticamente dobrou no município, 

de modo que 94,46% das famílias pobres cadastradas foram atendidas pelo PBF. Uma das 

razões apontadas para esse aumento tão significativo da cobertura do PBF foi o fato das 

equipes responsáveis pela operacionalização do CadÚnico e do PBF o município estar mais 

bem estruturado, com os CRAS funcionando, com um número maior de servidores. 

 

Tabela 34 -  Cobertura do Programa Bolsa Família em Foz do Iguaçu, no período de 2006 a 2014. 
Ano Total de Famílias 

Extremamente Pobres 

(A) 

Total de Famílias 

Pobres 

(B) 

Número de Famílias 

Beneficiárias 

(C) 

Cobertura (%) 

Pobreza 

[(C/B) *100] 

2006 - 23.676 7.729 32,64 

48,93 

49,54 

47,05 

49,06 

94,46 

83,99 

80,92 

75,43 

2007 - 22.040 10.784 

2008 - 20.185 10.000 

2009 - 19.192 9.030 

2010 - 17.241 8.458 

2011 - 16.126 15.232 

2012 8.952 16.461 13.825 

2013 8.737 16.529 13.376 

2014 9.420 18.054 13.618 

Nota: Dados extraídos de  BRASIL MDS, 2015c. 

Fonte: A Autora, 2015. 
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No período de 2012 a 2014, a taxa de cobertura das famílias pobres cadastradas voltou 

a cair consecutivamente, passando de 83,99% para 75,43%, respectivamente. De qualquer 

modo, o numero de famílias beneficiárias ainda foi superior ao número de famílias 

extremamente pobres. Tendo em vista que as famílias extremamente pobres são priorizadas 

pelo PBF em relação às famílias pobres, esses dados levam a crer que, em Foz do Iguaçu, toda 

a população extremamente pobre com cadastrada foi atendida pelo PBF nos últimos anos 

(Tabela 34). 

Outra questão abordada nas entrevistas foi a dificuldade na operacionalização do 

CadÚnico e do PBF. Essas dificuldades foram apontadas como desafios que são enfrentados 

cotidianamente pelos profissionais e suas equipes de trabalho. Além do número reduzido de 

equipes e de profissionais para atuar junto às populações beneficiárias do programa, também 

foram mencionadas a falta de informação dos beneficiários sobre o PBF e sobre os seus 

direitos e a mudança frequente de endereço de alguns beneficiários - que dificulta a 

localização e o acompanhamento, sobretudo, pelas equipes da saúde e da assistência social, 

conforme é possível observar nos relatos a seguir. 

 

O principal desafio que enfrentamos no trabalho com essas pessoas e famílias 

extremamente pobres é a falta de informação, [...] muitas pessoas não tem 

comprovante de residência, mas é visível que são muito pobres, acabamos 

cadastrando sem o comprovante de endereço. [...] Outro exemplo, temos pessoas 

que precisam e podem receber o Bolsa Família, mas não sabem qual é o limite de 

renda, [...] às vezes, informam um valor um pouco acima da renda mínima, [...] 

precisamos ter sensibilidade para lidar com essa realidade, [...] na verdade, 

precisamos gostar de pobres, caso contrário não conseguimos ajudá-los, [...] 

sempre digo, quem não gosta de pobre não pode trabalhar no Cadastro Único 

(PROFISSIONAL DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL). 

Olha, vejo assim, em algumas situações, se não inserirmos determinadas famílias 

no CadÚnico, elas nunca vão ser atendidas pelo PBF, porque falta informação para 

as pessoas. [...] Se você perguntar qual é a renda familiar mensal, elas não sabem 

dizer, porque vivem de trabalhos eventuais, recebem pequenas quantias, de forma 

irregular, [...] muitos não têm noção de valor da renda e não conseguem fazer essa 

relação entre o tempo e a renda recebida e, por isso, acabam dizendo algum valor 

qualquer, que apesar de baixo, não necessariamente está dentro das linhas de 

pobreza e extrema pobreza (ASSISTENTE A). 

 

Esses depoimentos mostram o quanto é grave o estado de destituição social vivenciado 

por essas populações extremamente pobres que, em muitos casos, parecem ter dificuldades 

para usufruir dos seus direitos sociais básicos, mesmo quando o Estado, de alguma maneira, 

lhes assegura o acesso aos mesmos, seja por falta de informação, seja por não se 

reconhecerem como sujeitos de direito. Nesse sentido, é oportuno descrever uma emblemática 

experiência vivenciada pela equipe responsável pela gestão e operacionalização do CadÚnico, 

descrita a seguir: 
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Em certa ocasião, um senhor foi ao setor do CadÚnico encaminhado pelo pessoal 

da saúde para fazer o cadastro dele, mas como a renda é autodeclatória e ele 

declarou uma renda um pouco acima do limite, não recebeu o benefício. Uns 

meses depois a equipe do CRAS pediu que ele nos procurasse novamente e, outra 

vez, por causa das informações declaradas por ele, não recebeu o benefício do 

PBF. Mais alguns meses e ele foi novamente encaminhados pelo agente 

comunitário de saúde. Alguém da equipe do CadÚnico comentou que aquele 

senhor já havia sido cadastrado várias vezes, mas nunca havia recebido o benefício 

por causa do valor da renda declarada. [...] Então fomos buscar mais informações 

e depois fomos até visitá-lo, [...] descobrimos que ele vivia sozinho, não tinha 

um trabalho regular nem renda fixa, era bastante doente e vivia em situação 

de miséria absoluta e, sem dúvida, precisava do benefício. [...] como ele não 

sabia qual deveria ser a renda máxima para ter direito ao benefício , acabava 

falando algum valor aproximado, coincidentemente, acima do valor da linha de 

pobreza e, automaticamente não era incluído na folha de pagamento. [...] Aquilo 

nos mostrou que, se quiséssemos ser justos e ajudar aquelas pessoas teríamos 

que conversar com elas e não apenas registrar as suas declarações em uma 

ficha de cadastro (PROFISSIONAL DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, 

grifos nossos). 

 

Na verdade, verifica-se que, muitas vezes, depois de terem sido socialmente 

abandonadas a sua própria sorte e privadas de grande parte dos seus direitos, incluindo o 

direito à informação, à assistência e à educação, essas populações não apenas desconhecem os 

seus direitos, não sabem como e onde reivindicá-los, mas também não se reconhecem como 

cidadãos, não porque sejam acomodados, nem porque tenham escolhido viver assim, mas 

provavelmente porque esta foi a única opção que lhes foi dada, conforme pode-se constatar no 

depoimento a seguir. 

 

[...]Em geral, são pessoas que vivem de forma tão precária, são tão simplórios, 

não entendem que podem ir atrás, reivindicar e pedir explicações, [...] acho 

que eles não sabem nem quem devem procurar ou o que procurar, [...] 

algumas pessoas realmente não compreendem que receber o benefício é um 

direito delas, [...] elas estão num nível de marginalização que não se reconhecem 

como sujeitos de direito, como cidadãos (ENFERMEIRA B, grifos nossos) 

 

Outro problema enfrentado, pelos profissionais da saúde e da assistência social, na 

operacionalização do PBF são as frequentes mudanças de endereço das famílias beneficiárias, 

conforme é possível observar nas falas abaixo descritas. 

 

Essas pessoas têm dificuldade para se comprometer e cumprir alguns deveres. 

Algumas famílias mudam de endereço, continuam recebendo o benefício, mas 

não fazem a sua parte avisando que mudaram, às vezes acabam até perdendo o 

benefício porque não conseguimos localizá-las e acompanhá-las 
(ENFERMEIRA B). (Grifos nossos) 

Pelo que se ouve nas escolas e se percebe nas reuniões da Comissão Ampliada de 

Controle do PBF, uma das maiores dificuldades enfrentadas na operacionalização 

do programa é a dificuldade para localizar essas famílias, porque elas mudam 

frequentemente de endereço ou simplesmente desaparecem sem deixar 
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qualquer vestígio (PROFISSIONAL DO SETOR DE EDUCAÇÃO, grifos 

nossos).  

 

É importante salientar que as populações extremamente pobres, além de viverem de 

trabalhos eventuais e com rendas variáveis, muitas vezes moram em habitações precárias 

improvisadas ou alugadas sem contrato. Além disso, conforme foi discutido no terceiro 

capítulo, no contexto estudado, é comum essas famílias extremamente pobres migrarem de 

um lado ao outro da fronteira em busca de trabalho, de moradia e de serviços públicos. A falta 

de vínculo de trabalho, a falta de um lugar seguro para morar, a falta de perspectiva, mas, 

sobretudo a necessidade de sobreviver “um dia de cada vez”, sem qualquer condição de fazer 

planos prévios, são alguns dos fatores que, certamente, contribuem para que essas pessoas não 

se fixem em um determinado lugar. Ademais, a vida cotidiana dos três países, de certa forma, 

se mescla e se confunde de tal modo que para muitas pessoas esses deslocamentos são 

absolutamente naturais, como se as fronteiras nacionais não existissem. 

Naturalmente, essa questão é mais percebida pelas equipes da saúde que fazem o 

acompanhamento dessas famílias, indo até elas, e também pelas equipes da assistência social 

que fazem os recadastramentos, a busca ativa e o acompanhamento das famílias em 

descumprimento de condicionalidades. No entanto, problemas relacionados às atividades 

ilícitas na região ou às variadas formas de violência que se desenvolvem em face de sua 

presença em diversas áreas também foram mencionados por alguns professores. 

 

Temos um caso, em que a mãe pintou o cabelo das crianças pra disfarçar, 

porque alguém queria matar a família inteira, [...] uma semana depois, todos 

tinham desaparecido sem deixar vestígios. [...] a gente procurou pela família e 

descobrimos que haviam ido embora para o Paraguai no sábado , [...] vão 

embora e nem pegam a transferência dos filhos (PROFESSORA B). 

[...] Recebemos muitas crianças vindas do Paraguai, [...] quatro ou cinco de 

cada vez, [...] elas vêm com a família inteira para o Brasil, [...] só que, de 

repente, simplesmente vão embora, sem falar nada para ninguém e sem pegar 

a transferência dos filhos (PROFESSORA E, grifos nossos). 

 

Esses depoimentos revelam o quanto complexo e multidimensional é o fenômeno 

social da pobreza, mostrando que o seu enfrentamento e a sua superação requerem muito mais 

do que apenas uma política de renda, exigindo que o Estado faça a busca ativa dessas 

populações, apresente-lhes os seus serviços e lhes informe sobre quais são os seus direitos e 

onde buscá-los. Essas populações precisam sentir que fazem parte da sociedade, 

estabelecendo uma relação de confiança e criando os vínculos com os profissionais dos 

serviços vinculados ao exercício de direitos. Naturalmente, isso depende do 

comprometimento político, ideológico e social dos governos locais, mas também das equipes 
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multiprofissionais que atuam diretamente com essas populações. Nesse sentido, verifica-se 

que, de fato, o alcance social e os resultados do programa dependem, em grande medida, de 

que esses profissionais tenham empatia, sejam sensíveis e compreendam criticamente a 

condição dessas populações, orientando e demonstrando vontade de lhes dar o suporte 

necessário à efetivação das diversas formas de acesso e exercício dos direitos sociais. 

Assim, percebe-se que o alcance social e os resultados de uma política nacional de 

enfrentamento da pobreza como o PBF dependem de que a mesma seja formulada, 

implementada e executada com o compromisso de fazê-la funcionar, exigindo uma pactuação 

entre o governo central, e os entes federados que favoreça, entre outros aspectos, também as 

alterações institucionais necessárias para que se produzam e consolidem as práticas 

profissionais adequadas. 

Conforme já foi discutido anteriormente, o PBF, como toda e qualquer política, é 

portador de múltiplas intencionalidades e de diferentes interesses. No entanto, apesar de, 

possivelmente, não ter sido criado exclusivamente com o intuito de enfrentar a fome e a 

miséria, tanto os dados de realização e de cobertura do programa, quanto as discussões sobre a 

sua implementação em Foz do Iguaçu dão importantes indicativos de que o mesmo foi criado 

e executado pelo governo federal com o objetivo de atingir, na medida do possível, toda a 

população extremamente pobre existente no país. 

As informações acima apresentadas mostram, em primeiro lugar, que o processo de 

consolidação do PBF foi muito mais difícil do que aparenta ter sido. Em segundo lugar, 

evidenciam o firme propósito do governo federal de implementar e consolidar o PBF em todo 

o território nacional, apesar de todas as dificuldades de ordem operacional e de toda a 

resistência dos segmentos conservadores e elitistas, que não foi necessariamente explícita, 

mas que certamente estava representada na arena política tanto em âmbito nacional quanto 

local. Em terceiro lugar, que o PBF não foi uma política de enfrentamento da pobreza 

implementada apenas para cumprir protocolos e para obedecer às recomendações dos 

Organismos Internacionais. No entanto, o PBF exigiu muito mais do que meros pactos 

formais, no sentido de que, independentemente da filiação política e ideológica dos 

administradores locais, houvesse um comprometimento dos entes federados que, com o passar 

dos anos, resultou em uma alteração quantitativa e qualitativa da presença do Estado na vida 

social, seja pela ampliação do acesso a direitos, seja pelo estabelecimento de novos nexos e 

vínculos entre os sujeitos e os serviços públicos, ou, ainda, pelos impactos que teve sobre a 

construção organizacional e institucional do Estado nas diferentes esferas da administração 

pública. 
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Ciente da impossibilidade de esgotar as discussões e reflexões sobre o PBF e o seu 

papel na redefinição da política social brasileira, sobretudo, pelo término do tempo formal 

para a sua realização, optou-se por encerrar essa subseção, passando à subseção 4.2, na qual 

serão discutidas as incidência do PBF sobre a pobreza e sobre os fatores de risco aos quais as 

crianças e adolescentes pobres estão expostos. 

 

 

4.2 Os Profissionais das políticas setoriais frente à experiência de realização do 

programa: um emaranhado de tensões 

 

 

Apesar das entrevistas terem se centrado nas informações referentes à realização do 

programa, evidenciaram observações críticas que merecem ser apresentadas e discutidas, 

ainda que indicativamente. No caso dos profissionais entrevistados, essas observações, em 

geral, revelam as formas como os mesmos parecem se relacionar com as experiências de 

realização do PBF e que, de certo modo, expressam tensões em relação ao programa que, 

muitas vezes, não estão relacionadas à administração e à operacionalização do mesmo, mas à 

sua legitimidade. 

Uma das questões que aparecem, reiteradamente, na fala de alguns servidores dos 

diversos setores vinculados ao PBF é a falta de fiscalização do Estado em relação às famílias 

beneficiárias, a fim de evitar que estas recebam indevidamente a transferência de renda. 

Aparentemente, essa é uma crítica ao modo como o PBF tem sido executado no município. 

Cabe salientar a esse respeito, porém, que pelo fato de, normalmente, serem as mais 

afetadas pelo desemprego e, por muitas vezes, terem de sobreviver de trabalhos eventuais e de 

rendas mensais variáveis, as famílias pobres podem ter condições de vida bastante instáveis, 

de modo que, de um dia para outro, passam de uma situação de pobreza aparentemente 

suportável para outra de extrema de miséria, ou vice-versa, dependendo das condições diárias 

de produção da própria existência. 

Assim, diante do propósito do governo federal de implementar uma política que 

tivesse ampla cobertura populacional e levando em conta que muitas famílias não teriam 

como comprovar a renda familiar e que, por essa razão, uma grande parte delas, sobretudo as 

mais pobres, poderia ser excluída do programa apesar de suas reais necessidades, os 

formuladores do PBF substituíram a exigência de comprovação de renda pela renda 

autodeclarada, mesmo sabendo que isso poderia favorecer o ingresso de famílias com renda 
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superior à linha de pobreza adotada pelo programa. No caso de Foz do Iguaçu, onde o 

trabalho informal em atividades eventuais é predominante, esse critério pode ter possibilitado 

a inclusão de famílias que, pela renda real não seriam elegíveis. Isso, no entanto, certamente 

foi fundamental para que uma grande parte das famílias extremamente pobres pudesse ser 

incluída no CadÚnico e no PBF. 

Ao analisar o programa mais detalhadamente, percebe-se que o seu funcionamento do 

modo como foi previsto por seus idealizadores, poderia, em grande medida, corrigir esses 

erros de inclusão e exclusão, garantindo tanto uma elevada taxa de cobertura quanto uma 

focalização quase perfeita. Vale mencionar que o PBF, dentre suas múltiplas 

intencionalidades, enquanto política social, também se pretende “rastreadora de riscos” e 

como tal pressupõe não apenas o acompanhamento regular das famílias por equipes da 

Assistência Social e da Saúde, inclusive com visitação domiciliar, mas também a busca ativa 

dessas famílias, o que inclui tanto a atualização e a revisão cadastral quanto o cadastramento 

de novas famílias com perfil de baixa renda, que ainda não tenham sido cadastradas. 

Além disso, se por um lado, os processos de busca ativa e de acompanhamento regular 

das famílias beneficiárias visam criar e fortalecer os vínculos entre as mesmas e os 

profissionais que atuam na rede de serviços sociais vinculados ao programa, por outro, eles 

também permitem que esses profissionais conheçam as reais condições de vida dessas 

famílias e identifiquem as famílias que recebem os benefícios indevidamente ou que tenham 

superado sua condição anterior. Contudo, localmente, conforme foi possível constatar nas 

subseções anteriores, principalmente no setor de Assistência Social, os profissionais 

enfrentam sérias dificuldades para realizar essas atividades pelo número insuficiente de 

servidores alocados no referido setor. 

Essas questões acima apontadas, que decorrem tanto do desenho do próprio programa, 

quanto das particularidades que caracterizam as condições e as relações de trabalho na 

fronteira e, ainda, das reais condições de operacionalização do programa no município, de 

certo modo, mostram que existem dificuldades para a realização dessas atividades previstas. 

Estas, com melhores condições de execução, cumpririam funções de acompanhamento e 

fiscalização tanto da realização do programa, quanto de seus beneficiários. 

Outra crítica feita ao modo de execução do PBF refere-se ao limitado alcance do 

mesmo no enfrentamento da pobreza. Nesse caso, também parece importante retomar a 

discussão de alguns pontos já abordados em capítulos anteriores. Primeiro, cabe destacar que, 

com base em estatísticas oficiais, verificou-se que, entre os anos 2000 e 2010, houve uma 

diminuição da pobreza, sobretudo, da extrema pobreza no Brasil e também em Foz do Iguaçu, 
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redução esta relacionada à redução da desigualdade de renda ocorrida no mesmo período em 

decorrência tanto do aumento real da renda do trabalho, motivada pela expansão do emprego 

e pela política nacional de valorização do salário mínimo, quanto das políticas sociais de 

transferência de renda dirigidas às populações extremamente pobres, com ênfase para o PBF 

por sua ampla escala de realização. Em segundo lugar, é necessário salientar que, de fato, a 

despeito dos avanços ocorridos no enfrentamento da fome e da pobreza extrema e da inegável 

contribuição do PBF para esse processo, o programa possui um alcance limitado na superação 

da pobreza por diversas razões, dentre as quais podem ser citadas o baixo valor transferido às 

famílias, que lhes permite sair de situações de miséria extrema, mas não superar as inúmeras 

privações a que estão submetidas; o fato de não terem sido implementadas outras políticas 

redistributivas mais efetivas na redução das desigualdades, como a taxação das grandes 

fortunas e a reforma agrária; a necessidade de que a transferência de renda seja acompanhada 

de uma expansão do emprego; a não incidência significativa do programa sobre as relações 

socioeconômicas que determinam o posicionamento desigual dos sujeitos na vida social e 

também as próprias limitações institucionais e humanas na realização do programa. 

Contudo, em ambos os casos, as críticas feitas aparentemente à execução do PBF e à 

sua efetividade enquanto política de enfrentamento da pobreza extrema parecem expressar, 

com significativa ênfase, uma crítica à legitimidade do mesmo na medida em que, de modo 

geral, não problematizam questões relacionadas à sua gestão e à sua operacionalização que 

podem efetivamente estar comprometendo a sua realização e o seu alcance social. 

De modo geral, a fiscalização é apontada como necessária para conferir moralidade a 

uma política, percebida como assistencialista e considerada injusta por estar, supostamente, 

atendendo famílias que não necessitam e não merecem a ajuda da sociedade. Do mesmo 

modo, quando alguns profissionais afirmaram que o PBF não é capaz ou tem alcance limitado 

no enfrentamento da pobreza e da extrema pobreza, as questões apontadas como aquelas que 

estariam comprometendo a efetividade do programa estão predominantemente implicadas 

com a responsabilização e a culpabilização das famílias beneficiárias. Em outras palavras, os 

argumentos apresentados para explicar porque o PBF seria incapaz de incidir positivamente 

sobre a vida dessas populações foram a “desestruturação familiar”, o mau uso do dinheiro 

pelas famílias, a falta de vontade de trabalhar e de cuidar dos próprios filhos. A seguir são 

descritas algumas falas que retratam essas problematizações apresentadas até aqui. 

 

O PBF não ajuda em nada, sabe porquê? Porque não querem trabalhar, porque 

usam esse dinheiro para comprar pinga e drogas. [...] O PBF não tem 

potencialidade nenhuma. É uma política assistencialista que está deixando o povo 
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ficar acomodado, sem sonhos e sem vontade de buscar (PROFESSORA A, grifos 

nossos) 

Os pais usam o dinheiro para comprar pinga e drogas, [...] fui falar com a 

psicóloga e com a assistente social para ver como a gente pode interferir no uso 

desse dinheiro, porque eles gastam muito mal e se fosse usado poderia ajudar em 

alguma coisa, [...] mas o governo dá o dinheiro e não quer saber como eles usam 

(PROFESSORA B, grifos nossos) 

[...] as famílias usam indevidamente o dinheiro, algumas até usam para comer, 

menos mal, né?, [...] eles deveriam procurar uma outra forma de ganhar dinheiro 

para pagar as contas,[...] como não está escrito que não pode gastar o dinheiro 

com qualquer coisa, os pais usam para comprar créditos para o celular, para 

comprar cachaça, cigarro, entre outras coisas. [...] esse povo não quer trabalhar 

porque recebe o Bolsa Família![...] Se o governo acha mesmo que essas pessoas 

precisam de ajuda, então deveria dizer como gastar o dinheiro ou mandar um 

cartão só para alimentação ou só para merenda, só para o material escolar. [...] 

Mais ou menos uns 30% dos alunos da escola faziam parte do PBF, mas [...] 

no máximo, 10% realmente precisavam porque, na maioria dos casos, a família 

tinha algum trabalho informal ou, até mesmo, emprego com carteira assinada. [...] 

eu não concordo com o Bolsa Família, eu acho que tem que acabar com essa 

política assistencialista (PROFESSORA E, grifos nossos) 

 

Por trás dessas críticas à legitimidade do PBF, percebe-se a existência de dúvidas e de 

suspeições em relação (a) às reais intenções do governo ao implementar o programa, (b) aos 

critérios adotados para a seleção dos beneficiários e acerca de serem justos ou não, (c) à 

possibilidade de que o programa seja mais um caso de má aplicação dos recursos públicos, (d) 

à credibilidade das informações oficiais e quanto às formas de controle e de fiscalização dos 

envolvidos, (e) suspeitas de oportunismo e má-fé dos beneficiários e da conivência do Estado. 

Essas suspeitas, por sua vez, podem estar relacionadas a algumas experiências 

vivenciadas por esses profissionais, inclusive, em relação à própria política do Estado que, por 

tanto tempo, foi omissa em relação aos problemas sociais. Mas, certamente, também 

decorrem tanto da própria concepção política desses profissionais, que parece basear-se no 

senso comum e na ideologia da meritocracia, quanto da falta de informação sobre o PBF. 

Conforme foi apontado no início desta subseção (4.2), a despeito das entrevistas terem 

sido realizadas com o intuito principal de obter informações adicionais sobre a 

operacionalização e a gestão do PBF no município de Foz do Iguaçu, as mesmas 

evidenciaram uma série de questões de caráter mais subjetivo e ideológico que, de alguma 

forma, também podem revelar aspectos importantes da operacionalização e da gestão do 

referido programa no município. 

Nesse sentido, é possível destacar o fato de que estas críticas mais explícitas à 

legitimidade do PBF não partiram de profissionais de todos os setores, mas somente dos 

professores, o que parece estar, em grande medida, associado à forma como os mesmos se 

relacionam com o programa e participam da sua realização. Apesar do PBF, popularmente, 

ser lembrado por sua vinculação à educação, percebe-se que os profissionais da educação não 
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estão envolvidos na operacionalização do programa, uma vez que a participação dos mesmos 

se restringe ao registro da frequência escolar, atividade que, aliás, sempre é realizada pelos 

professores, independentemente de seus alunos serem beneficiários ou não. Inclusive, pelo 

que se constatou na pesquisa126, muitos professores nem sabem quais dos seus alunos são 

beneficiários do programa. 

Por outro lado, nos setores de saúde e de assistência social, o PBF criou novas rotinas 

de trabalho que envolvem a grande maioria dos profissionais que atuam na atenção básica à 

saúde (agentes comunitários de saúde, profissionais das equipes PSF ou das Unidades Básicas 

de Saúde) e nos Centros de Referência de Assistência Social, colocando-os em contato direto 

com as famílias e com a realidade em que elas vivem, uma vez que criar e fortalecer os 

vínculos com essas famílias é uma condição necessária para que esses profissionais possam 

realizar o seu trabalho junto a elas. 

Acredita-se que a forma como foi definida a participação da escola e dos seus 

profissionais na execução do PBF parece ter relação e, em certa medida, explicar porque 

depois de uma década de realização do mesmo, esses profissionais ainda demonstram ter 

desconhecimento das regras básicas de funcionamento do programa, como por exemplo, que 

existem outras condicionalidades além da frequência escolar, que a assistência social faz o 

acompanhamento das famílias, pelo menos daquelas em descumprimento de 

condicionalidades. Ou seja, que existe uma rede de serviços e profissionais que atuam em 

escala local na gestão e na operacionalização do programa e que eles são parte desta rede e 

que, portanto, se existem problemas, limites e até irregularidades na sua realização no 

município, isso muitas vezes decorre da forma como esse sistema funciona. Esse 

distanciamento parece contribuir fortemente para a compreensão reducionista e 

preconceituosa que alguns desses profissionais demonstraram, e, de certa forma, expõe uma 

falha na própria elaboração do PBF que, a priori, atribui ao professor apenas a execução de 

atividades pontuais, sem explicitar suficientemente a dimensão e a importância da sua 

participação na realização do mesmo que, certamente, pode e deve ir além do controle da 

frequência escolar. 

Essas reflexões acima apresentadas remetem a uma declaração feita pela enfermeira 

encarregada da gestão setorial da saúde nos primeiros anos de realização do PBF em Foz do 

Iguaçu, quando esta relatou as dificuldades enfrentadas naquele período com alguns 

profissionais que demonstravam preconceito em relação ao programa e resistência na 

                                                 
126 Lembrando que as entrevistas foram feitas com professores que, além de trabalharem em sala de aula, 

também já ocuparam o cargo de diretor ou exerceram outras funções pedagógicas na escola onde trabalham. 
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realização de determinadas atividades exigidas pelo mesmo, mas que foram superadas à 

medida que o programa foi se consolidando e que esses profissionais foram sendo cada vez 

mais envolvidos na sua execução. 

Sob essa perspectiva, percebe-se que a participação restrita da escola e do professor no 

processo de operacionalização do programa impede que os mesmos atuem no processo a 

partir de práticas compartilhadas e construídas coletivamente. Se essas práticas envolvessem a 

escola, a assistência social e a saúde, certamente, produziriam as modificações objetivas e 

subjetivas necessárias à realização e ao bom funcionamento do programa em escala local. 

Além disso, é fundamental ressaltar que uma maior integração do professor na 

operacionalização do PBF também seria uma oportunidade de reconstrução coletiva das suas 

próprias compreensões a partir da problematização e da superação das concepções e dos 

padrões sociais historicamente impostos pela sociedade de classes. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Este trabalho representou uma tentativa de analisar as relações entre as políticas 

sociais, particularmente as políticas de transferência de renda condicionada, a pobreza e os 

fatores de risco infantojuvenil no contexto de realização do PBF, com foco em Foz do Iguaçu, 

município cujas características econômico-sociais são fortemente marcadas pela condição de 

fronteira internacional com a Argentina e o Paraguai. 

Com base em formulações como as de Poulantzas (1980), entendo que o Programa 

Bolsa Família, enquanto política pública representa a condensação material de uma correlação 

de forças e de interesses sociais e políticos diversos e, até mesmo, antagônicos e, como tal, 

não se compõe apenas de elementos consensuais, sendo portador de múltiplas 

intencionalidades, sentidos, potencialidades e limites. Desse modo, apesar de ter sido 

apresentado à sociedade principalmente como uma política de enfrentamento da pobreza 

extrema, acredita-se que o PBF não foi concebido apenas com esse objetivo, mas também foi 

visto como uma oportunidade de expandir o acesso das populações pobres aos direitos sociais 

elementares e de passar a um novo patamar normativo, organizacional e de bases 

institucionais necessárias para que o Estado, nos diversos níveis de governo (em particular, 

nos municípios), pudesse ampliar as bases de realização e oferta dos serviços sociais, 

garantindo o atendimento a essas populações que, em sua maioria, ainda encontravam-se 

destituídas dos mais elementares direitos sociais. 

Parece importante mencionar que as grandes desigualdades regionais que caracterizam 

o território nacional e a inexistência de bases organizacionais e institucionais locais, sobretudo 

nas regiões mais pobres, constituíram-se em grandes obstáculos para a realização do programa 

em escala nacional, de modo que as medidas voltadas à superação desses limites estruturais 

tornaram-se os pontos de partida da realização do mesmo. 

Sob essa perspectiva, percebe-se que o PBF produziu significativas alterações da 

presença do Estado na sociedade. Na esfera social, isso se deu por se tratar de uma política 

social que atingiu ampla escala de realização e cobertura, em termos populacionais e 

territoriais, e que, em seu curso, teve a regularidade e a expansão como aspectos relativamente 

novos em relação à tendência histórica de configuração de programas do âmbito da assistência 

social, no Brasil. Nesse sentido, cabe enfatizar que, por esse maior alcance, regularidade e 

expansão, além do seu escopo e características organizacionais, o PBF teve um papel 
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importante na ampliação do acesso e na consolidação de direitos sociais garantidos em lei, 

mas que ainda não haviam sido efetivados, assim como possibilitou que se restabelecessem 

relações e vínculos entre os sujeitos e os serviços públicos.  

Nesse sentido, essa pesquisa reuniu evidências acerca da realização do PBF e de suas 

repercussões sobre a vida social e sobre a desigualdade e a pobreza, constatando que, em 

decorrência da sua focalização quase perfeita, que permite atender prioritariamente os 

segmentos com as piores condições econômico-sociais, e da ampla cobertura do seu público 

alvo, o programa tem garantido, praticamente, a todas as famílias pobres e extremamente 

pobres elegíveis e cadastradas no CadÚnico, não somente uma renda mínima mensal, mas 

também o acesso a alguns serviços sociais elementares. 

Essas mudanças têm, do meu ponto de vista, repercussões societárias relevantes que 

talvez só possam ser compreendidas no longo prazo, mas que podem ser preliminarmente 

reconhecidas nas alterações em variados aspectos das relações sociais vinculadas, por 

exemplo, à regularidade de alguma renda e à gradual inserção institucional por parte 

significativa da população. 

A despeito de que isso ainda ocorra em limites restritos, acredito que, ao transferir 

uma renda fixa regularmente e ao criar condições que possibilitam às populações pobres 

restabelecer os vínculos sociais e institucionais próximos que, em alguma medida, 

representem um ponto de apoio no enfrentamento das dificuldades da vida cotidiana e de 

referência para obtenção de informações sobre os seus direitos e sobre o funcionamento do 

Estado, o PBF pode produzir alterações locais, por exemplo, nas formas de negociação do 

valor da força de trabalho, já que a regularidade de renda dá visibilidade tanto a alguns 

aspectos da exploração do trabalho quanto a certas condições de confrontá-la. 

Contudo, um programa de transferência de renda que em seu quarto ano de realização 

já beneficiava quase 11 milhões de famílias (2006), cuja cobertura continuou sendo ampliada, 

atingindo a marca de 14 milhões de famílias beneficiárias em 2014, certamente não foi 

formulado apenas levando em conta os seus possíveis efeitos sobre a pobreza e a vida privada 

das famílias beneficiárias, mas também considerando seus possíveis impactos, no curto prazo, 

sobre a dinâmica das economias locais e regionais onde essa renda passaria a circular. 

Cabe acrescentar, no entanto, que a redução da pobreza ocorrida no período de 2000 a 

2010, não se deve exclusivamente, às transferências de renda às famílias pobres e 

extremamente pobres. Várias pesquisas apresentadas no decorrer da elaboração desta tese 

mostram que o crescimento do emprego formal e o aumento real da renda do trabalho foram 

fundamentais para a redução da pobreza, revelando que tanto o desemprego quanto o trabalho 
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precarizado foram fenômenos determinantes do processo de empobrecimento da classe 

trabalhadora, contrariando os argumentos neoliberais que naturalizam as novas formas “mais 

flexíveis” de organização e de realização do trabalho, como se as mesmas fossem alternativas 

ao emprego formal. 

Do mesmo modo, constatou-se que em Foz do Iguaçu, entre os anos de 1991 e 2010, 

houve uma redução do percentual da população que vivia em situação de pobreza 

(extremamente pobres, pobres e vulneráveis a pobreza). Não obstante, no período de 2000 a 

2010, essa queda nos indicadores de pobreza foi acompanhada por uma redução da 

desigualdade de renda entre os mais ricos e os mais pobres e também por uma expressiva 

redução da taxa de trabalho infantil. 

Sob o meu ponto de vista, ao incidir positivamente na redução da pobreza, 

principalmente da pobreza extrema e do trabalho infantil, e ao expandir o acesso aos serviços 

sociais elementares que se constituem em direitos, o PBF também contribui para reduzir a 

exposição das crianças e adolescentes pobres às situações de risco infantojuvenil em Foz do 

Iguaçu. 

Nesse caso, entendo que o PBF teve um papel importante no incremento da renda dos 

20% mais pobres, porém nos quintis intermediários (40%, 60% e 80% mais pobres) o 

aumento da participação na renda total se deveu tanto à expansão da atividade econômica e do 

emprego formal no município e região, quanto ao aumento real das rendas do trabalho, 

explicado pela Política Nacional de Valorização do Salário Mínimo e pela redução do exército 

de trabalhadores desempregados no município, entre os anos 2000 e 2010. 

Contudo, a despeito dos importantes avanços sociais conquistados, o PBF apresenta 

claras limitações tanto do ponto vista das suas condições objetivas e subjetivas de realização 

quanto do seu alcance enquanto política de enfrentamento da pobreza e da desigualdade 

social. 

Com relação às condições objetivas de realização do programa, constatou-se que as 

mesmas representaram, desde a sua criação, importantes dificuldades para a implantação, 

realização e gestão do mesmo, exigindo ações do governo federal não apenas no sentido de 

subsidiar financeiramente as atividades executadas pelos entes federados, mas também de 

criar novos padrões organizacionais e institucionais que possibilitassem melhores condições 

de gestão e realização do PBF em escala local. A pesquisa de campo realizada em Foz do 

Iguaçu, com os profissionais dos setores de assistência social, educação e saúde, evidenciou 

que algumas condições objetivas, tais como o número insuficiente de CRAS e de profissionais 

e equipes de trabalho, sobretudo no setor de Assistência Social, impõem limites à realização 
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do programa no município e às atividades dos outros setores, na medida em que a 

operacionalização do mesmo é intersetorial. 

No âmbito das condições subjetivas, aqui entendidas como aquelas que dizem respeito 

aos modos de ser, pensar, agir e sentir dos sujeitos, a pesquisa também possibilitou perceber 

que, em alguma medida, as mesmas também impõem limites à realização do programa. De 

acordo com as diversas fontes pesquisadas, essas condições subjetivas representaram 

obstáculos que implicaram em atrasos nos processos de adesão, de implantação e de 

realização do PBF, tanto em escala nacional quanto local. 

No caso específico de Foz do Iguaçu, cabe mencionar que embora as entrevistas com 

os profissionais dos setores de Assistência Social, de Educação e de Saúde tenham sido 

realizadas com o intuito de obter informações adicionais sobre a realização do programa no 

município, as mesmas evidenciaram que críticas aparentemente relacionadas à execução e ao 

alcance do programa refletem as formas como esses profissionais se relacionam com a 

realização do programa e representam, na verdade, uma crítica à legitimidade do mesmo. 

Esses posicionamentos foram recorrentes entre os professores e parecem estar diretamente 

relacionados ao modo como foi definida a participação da escola e dos seus profissionais na 

execução do PBF, que se restringe ao registro da frequência escolar das crianças beneficiárias. 

Essa participação restrita da escola e dos profissionais da Educação impede que os mesmos 

atuem nesse processo a partir de práticas compartilhadas e construídas coletivamente, que 

possam contribuir para alterar as condições objetivas e subjetivas de realização do programa, 

necessárias ao seu funcionamento, e que lhes permitam reconstruir as suas próprias 

concepções políticas e compreensões do mundo real. 

Não se trata de negar a responsabilidade desses profissionais sobre seus próprios 

posicionamentos, mas de reconhecer que tanto o próprio desenho do PBF, que prevê essa 

participação restrita da escola e dos professores na sua realização, quanto o modo como o 

mesmo é operacionalizado em escala local podem contribuir para manter esses profissionais 

alheios a todo o processo de gestão e execução do programa. Além disso, é necessário 

considerar que o Brasil, em sua condição de país capitalista dependente, ainda enfrenta muitos 

limites históricos que, de algum modo, se expressam nas relações sociais e repercutem sobre 

as condições objetivas e subjetivas de realização do programa. 

Ainda, reitero um posicionamento que defendi no decorrer desta tese de que, a 

despeito de que as políticas de renda (políticas de transferência de renda e política salarial) 

sejam instrumentos estratégicos para o enfrentamento da pobreza e da fome em situações 

emergenciais, dada a elevada elasticidade de renda da demanda nos segmentos sociais de 
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baixa renda, elas possuem um alcance redistributivo limitado, no sentido de que são incapazes 

de alterar a estrutura de alocação da riqueza social. Desse modo, no longo prazo, o seu 

potencial redistributivo passa a depender, em grande medida, do crescimento econômico e da 

expansão do emprego. Logo, em períodos de recessão econômica, as mesmas podem até 

impedir o agravamento da desigualdade e da pobreza, mas dificilmente serão suficientes para 

que, mesmo que dentro de limites restritos, uma sociedade continue avançando no processo de 

redução de desigualdades sociais, a menos que sejam combinadas com políticas de estímulo à 

demanda agregada. Contudo, se o objetivo for avançar continuamente no processo de 

redistribuição e superação da pobreza, será imprescindível a implementação de outras 

políticas redistributivas capazes de incidir de forma mais incisiva sobre a distribuição da 

renda e da propriedade, possibilitando mudanças significativas e capazes de alterar as relações 

econômico-sociais responsáveis pelo posicionamento desigual dos sujeitos na vida social. 

Por fim, acrescento que apesar do PBF ter apresentado efeitos positivos e 

significativos sobre a redução da pobreza, o seu alcance tenderá a tornar-se cada vez mais 

limitado à medida que se avance na superação da miséria extrema. Portanto, para continuar 

avançando será necessária a dinamização nas disputas da direção política e de um projeto de 

sociedade contra-hegemônico que nos permita superar as desigualdades que resultaram de um 

modelo de desenvolvimento dependente, combinado e desigual, sustentado na ostensiva 

exploração das classes trabalhadoras e que foi, historicamente, potencializada pela política 

econômica conservadora, elitista e altamente concentradora de poder e riquezas sociais.
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APÊNDICE A - Instrumento de Coleta de Dados 

 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA JUNTO AOS 

PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA REDE DE SERVIÇOS SOCIAIS VINCULADOS 

AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM FOZ DO IGUAÇU 

Nome do profissional:__________________________________________________ 

1. Setor que trabalha: __________________________________________________ 

2. Qual sua formação:__________________________________________________ 

3. Qual sua função:____________________________________________________ 

4. A quantos anos você atua nessa função ou cargo? _________________________ 

5. A quanto tempo você trabalha com beneficiários do Programa Bolsa 

Família?____________________________________________________________________ 

6. Na sua opinião, quais são os principais fatores de risco e vulnerabilidade infantojuvenil  em 

relação aos quais as crianças e adolescentes pobres estão mais expostos aqui na fronteira? Me 

fale das incidências do PBF sobre essas questões? 

7. Fale sobre o PBF e a questão pobreza. Quais são as incidências do PBF sobre a pobreza?  

8. No âmbito escolar, ocorreram mudanças na rotina escolar, a partir da implementação do 

PBF? 

9. Na atividade docente, ocorreram mudanças na rotina escolar, a partir da implementação do 

PBF? 

10. Quais os principais desafios enfrentados no seu trabalho com as populações beneficiárias 

do PBF?  

11. Fale sobre as potencialidades e os limites do PBF enquanto política de enfrentamento da 

pobreza e dos problemas sociais em relação aos quais as crianças e adolescentes pobres estão 

expostos aqui na tríplice fronteira?  
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APÊNDICE B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  
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ANEXO A - Autorização para pesquisa do Comitê de Ética em Pesquisa 
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