
 

 

 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

ADRIANA VEIGA ARANHA 

 

 

 

 

 

ESTADO EM AÇÃO: IDEIAS, ATORES E INSTITUIÇÕES NO ENFRENTAMENTO DA 

FOME E DA EXTREMA POBREZA NO BRASIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2019 



 

 

 

ADRIANA VEIGA ARANHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO EM AÇÃO: IDEIAS, ATORES E INSTITUIÇÕES NO ENFRENTAMENTO DA 

FOME E DA EXTREMA POBREZA NO BRASIL 

 

 

 

Tese apresentada à Escola de Administração de 

Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio 

Vargas – EAESP-FGV, como requisito para 

obtenção do título de Doutora em Administração 

Pública e Governo. 

Linha de pesquisa: Transformação do Estado e 

Políticas Públicas 

Orientadora: Profa. Maria Rita Loureiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aranha, Adriana Veiga. 

     Estado em ação : ideias, atores e instituições no enfrentamento da 
fome e da extrema pobreza no Brasil / Adriana Veiga Aranha. - 2019. 

     180 f. 

  

     Orientador: Maria Rita Garcia Loureiro. 

     Tese (doutorado CDAPG) – Fundação Getulio Vargas, Escola de 
Administração de Empresas de São Paulo. 

  

     1. Pobreza. 2. Brasil - Fome. 3. Pobreza - Política governamental - 
Brasil. 4. Políticas públicas - Brasil. I. Loureiro, Maria Rita Garcia. II. Tese 
(doutorado CDAPG) – Escola de Administração de Empresas de São Paulo. 
III. Fundação Getulio Vargas. IV. Título. 

  

  

CDU 361.05(81) 

  

  

Ficha Catalográfica elaborada por: Raphael Figueiredo Xavier CRB SP-009987/O 

Biblioteca Karl A. Boedecker da Fundação Getulio Vargas - SP 

 



 

 

 

ADRIANA VEIGA ARANHA 

 

 

 

 

 

ESTADO EM AÇÃO: IDEIAS, ATORES E INSTITUIÇÕES NO ENFRENTAMENTO DA 

FOME E DA EXTREMA POBREZA NO BRASIL 

 

 

Tese apresentada à Escola de Administração de 

Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio 

Vargas – EAESP-FGV, como requisito para 

obtenção do título de Doutora em 

Administração Pública e Governo. 

Linha de pesquisa: Transformação do Estado e 

Políticas Públicas 

 

Data de Aprovação: ____/____/____. 

 

Banca Examinadora: 

 

 

_____________________________________ 

Profa. Dra. Maria Rita Loureiro (Orientadora) 

Fundação Getulio Vargas - EAESP 

 

 

_____________________________________ 

Prof. Dr. Marco Antônio Carvalho Teixeira 

Fundação Getulio Vargas - EAESP 

 

 

_____________________________________ 

Prof. Dra. Cibele Franzese 

Fundação Getulio Vargas - EAESP 

 

 

_____________________________________ 

Prof. Dr. Fábio Pereira de Andrade 

Universidade Anhembi-Morumbi e ESPM 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho à Beatriz, pela mulher que se tornou e pela compreensão do tempo 

roubado. 

  

A minha mãe (in memoriam), que partiu no meio da produção dessa tese, por ter me dado a 

garra e a mania de ser mulher.  

 

A você, mãe, e ao meu pai (in memoriam), por terem ambos despertado em minha formação 

princípios de justiça e solidariedade.  

 

A todas as pessoas que lutaram e lutam pela construção de um mundo mais justo, na esperança 

de que, um dia, haja a superação da fome, da pobreza e das desigualdades. 



 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço Beatriz e Nina, meus portos seguros, e a minha “Grande Família”, pelo carinho, 

suporte afetivo e farras nos poucos momentos de descanso. Meus irmãos Cristina, Rogério e 

Denise. Meus cunhados Raimundo, Guadalupe e Arthur. Meus sobrinhos Gustavo, Raíza, 

Carolina (minha afilhadinha), Lígia e Bruna e agregados queridos Pedro e Bernardo. E ao 

Alexandre, em especial, pela positividade que a companhia sempre me trazia. E também à 

Neide, pelos cafés e chás que alimentavam minha energia.  

À professora Maria Rita Loureiro, pela orientação e apoio. 

À Marta Arretche e Fernando Abrúcio, pela banca de qualificação, respeito no momento e tantas 

dicas sobre o rumo a prosseguir. Só os sábios têm esse desprendimento. 

Aos professores Marco Antonio Carvalho Teixeira, Cibele Franzese e Fábio Andrade, pela 

banca de aprovação, pelos comentários fundamentais para os ajustes finais da publicação do 

trabalho final. 

À minha amiga da juventude, Carla Bronzo, sem você nesse caminho nada disso seria possível. 

Agradeço a solidariedade, disponibilidade e os puxões de orelha. Sei que se dependesse de você, 

eu teria produzido uma tese melhor. 

Aos amigos Verinha, Carla, Marco Aurélio e Karina, pela amizade constante. 

A Christopher Springate (in memoriam), pelo encontro e encanto. Sua generosidade, 

inteligência e indignação frente à pobreza, desigualdade, à perseguição aos imigrantes e 

contaminações ao meio ambiente. Obrigada pelos comentários no projeto. Como me faz falta 

seu humor britânico em tempos de tempestades. Você continua presente aqui, como em mim e 

por onde passou no mundo. 

Aos professores Pedro Hespanha e Boaventura de Sousa, pelo carinho e competência com que 

me acolheram em sua terra e Universidade, pelas aulas magistrais e jantares poéticos que tanto 

me trouxeram aprendizagem em meu estágio doutoral em Coimbra. Aproveito para agradecer 

à grande Maria José e sua pequena equipe; se todas as bibliotecas no mundo fossem tratadas 

com tanto carinho e acolhimento como a do CES, o mundo seria melhor. E à Alexandra, por 

todos os encaminhamentos necessários e competência para lidar com um público tão 

heterogêneo. 



 

 

 

Aos professores Bresser Perreira, Fernando Abrúcio, Marta Farrah, Peter Spink, Maria Rita 

Loureiro, Marta Arretche (USP) e a todos os professores da Fundação Getulio Vargas, pelas 

aulas fantásticas e pela sabedoria repassada. Aproveito e agradeço Andressa e todo pessoal que 

faz a FGV acontecer. Aos colegas do doutorado por toda a convivência e debates em sala de 

aula; agradeço as dicas, Fernanda Lima e Luis Otávio Milagres. E à Diones Rocha, pelo 

incentivo e por me fazer lembrar a data da inscrição para o doutorado, quando tudo começou.   

À Tatiana Sandim, por ter me incentivado a fazer o doutorado na FGV/SP e me tornar sua 

caloura. Agradeço sua amizade, incentivo e acolhida, sempre carinhosa, em sua casa em São 

Paulo. O que tornou essa empreitada mais leve e com sabor de pão de queijo e cafezinho 

mineiros longe de casa. 

À Maíra Colares, Renata Christianne Araujo, André Reis e Paulo Lamac, por contribuírem para 

que eu conseguisse o tempo necessário para escrever essa tese. À Rosilene Rocha, pelos 

contatos e contribuições nesse processo. 

Ao André, companheiro de tantas jornadas, pai de minha filha, pela força e solidariedade no 

tempo que estive em Coimbra e por segurar o trampo com Beatriz nos momentos que estive 

ausente. 

Às professoras Telma Meneccuci, Célia Kerstenetzky, Marta Arretche e Carla Bronzo, pelo 

tempo disponibilizado para as boas e imprescindíveis dicas de caminhos a percorrer. Vocês são 

intelectuais, mulheres e professoras admiráveis. A ternura e solidariedade entraram de vez para 

mim no currículo de vocês.  

Aos professores Alex Magalhães e Luis Fernando Santos Corrêa da Silva, por terem 

disponibilizado tempo para conversarem sobre a tese e terem repassado tranquilidade e 

prudência no momento certo.  

Aos entrevistados Luciana Jaccoud, Letícia Bartholo, Ronaldo Garcia, Crispim Moreira, Ana 

Lígia Gomes e Luis Henrique Paiva, pelo tempo, pela disponibilidade e por me ensinarem a ver 

vários ângulos dos mesmos objetos. 

Agradeço o prefeito de João Monlevade, o metalúrgico Leonardo Diniz (in memoriam) e, 

também, a Fernando Nacif, o primeiro Secretário de Assistência Social do município, pela 

confiança e estímulo na época em que tudo começou. Ao Prefeito de Belo Horizonte, Patrus 

Ananias, e à primeira Secretária de Abastecimento de Belo Horizonte, Regina Nabuco (in 

memoriam), pela confiança, amizade e estímulo, no momento em que a semente começou a 



 

 

 

germinar. E, novamente, ao Ministro Patrus Ananias a confiança e amizade, e ao Presidente 

Lula a coragem e determinação, pelos frutos maduros. E por serem os grandes possibilitadores 

da experiência analisada. E às equipes que convivi nesses espaços pela aprendizagem e por 

serem os grandes viabilizadores desta experiência que agora posso analisar. 

Agradecer a dois grupos de amigos que me deram a sustentação afetiva sempre necessária na 

vida e - principalmente - nesses momentos. Um é o Encontro Musical, formado por amigos de 

longas datas que me enchia de energia e musicalidade todas as vezes que os encontrava. Valeu, 

Elaine, Manolo, Luizão, Lino, Jaqueline, Lene, Valdo, Carla, Delcio, Nagib, Dario, Rosilene, 

Caio e Lucas, Jamil, Patrícia, Júlio e Helaine. O outro é o Solar Aranha, formado por amigos 

brasileiros, muitos giros, que conheci no meu estágio doutoral em Coimbra, com celebrações, 

muito fixe, regadas a vinhos e finos. Algumas acompanhados por Boaventura de Sousa. Hoje 

podemos dizer que está tudo dominado: do Pará ao Rio Grande do Sul. Foi um prazer tê-los em 

minha companhia dando dicas de pesquisas e risadas. Valeu, Rizoneide, Shirlei, Rafael, Karine, 

Tânia, Henrique, Luis, Alex, José Roberto, Otto, Jalusa, Célia, Elmo, Ediana, Raimunda, 

Ramona, Sérgio e Kelma. 

Agradeço por fim, a oportunidade de ter convivido com tantos guerreiros da luta contra à fome 

e a miséria. À Betinho de Souza (in memoriam), Dom Mauro Morelli, Chico Menezes, Crispim 

Moreira, Plínio Arruda Sampaio, Maristela Pinheiro, Sônia Lucena, Edmar Gadelha, Christiane 

Costa, Luciene Burlandy, Mariana Santarelli, Maria Emília Pacheco, Renato Maluf, Flávio 

Valente, Roseane Cunha (in memoriam), Adriano Martins, Naidson Batista, Hélido Bonomi, 

Rogério de Souza, Bianca Lazzarini, Aparecida Miranda, Andrea David e a tantos outros 

companheiros e companheiras, o meu muito obrigada! Vocês foram determinantes para minha 

formação. Foi sempre um privilégio conviver com vocês na vida!  

Agradeço à Caroline Verçosa e ao professor Thiago Matheus pela força, apoio e sustentação no 

momento final desse trabalho. Foi muito bom vocês acreditarem em mim. 

Agradeço à Mariana, à Viviana e a toda a equipe da Oficina Só Português pelo apoio na 

finalização do meu trabalho.  

Ubantu! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Apesar disso, à opressão, ao saque e abandono, respondemos com vida. Nem enchentes 

nem pragas, nem fome nem cataclismos, nem mesmo as eternas guerras, séculos após 

séculos, foram capazes de subjugar a persistente vantagem que a vida tem sobre a morte."  

 

(Discurso de Gabriel Garcia Márquez ao receber o Prêmio Nobel de 

Literatura, 21/10/1982). 

 

 



 

 

 

PRÓLOGO: lugar de fala da autora 

 

“Tudo que é sólido desmancha no ar”  

(MARX; ENGELS, 1848) 

 

Em um mundo cada vez mais complexo, torna-se ainda mais difícil analisar os processos 

de políticas públicas. Na área estudada nessa tese, buscar referências teóricas e conceitos que 

possam contribuir com a análise foi especialmente trabalhoso. Primeiro, porque o processo de 

construção das políticas sociais no Brasil foi cercado de fragilidades e marcado por diversas 

instituições que se entrecruzaram. Segundo, não podemos falar de uma única política específica, 

isto é, mesmo que ela tenha características da área de assistência social, a política de combate 

à extrema pobreza é multi e intersetorial e abrange outras áreas e institucionalidades. Além de 

que a política de assistência social não se restringe só ao combate à extrema pobreza. A mesma 

coisa pode ser dita sobre a área da segurança alimentar e nutricional. Assim como todos que 

passam fome não necessariamente precisam de um aporte apenas alimentar. Não é uma área 

voltada unicamente para as pessoas em situação de insegurança alimentar. Abrange toda 

população que necessita de um Estado que lhes garanta uma segurança alimentar e nutricional, 

entendida como uma alimentação de qualidade, quantidade suficiente e produzida de forma 

sustentável, sem comprometer as gerações futuras. Como a recente área de transferência de 

renda, com várias entradas institucionais, que não pode ser tratada como uma política em si, 

mas sim como um programa que tomou dimensão enorme ultimamente, e se encaixa nessas 

duas políticas e em outras. 

Escrever uma tese não é tarefa fácil para ninguém. Todo mundo passa por um processo 

de sofrimento como se tivesse que escrever a obra de sua vida. Ou, como se tivéssemos que 

passar por uma aprovação no último ciclo de sua vida acadêmica. Tudo que seria natural, pois 

você resolveu fazer um doutorado, queria estudar e escrever sobre um assunto que gosta ou que 

domina, passa a ficar bloqueado. Tudo que fluía com naturalidade fica mais complexo, e tudo 

que seguia tranquilo na linha de raciocínio parece que faz diversas curvas e começa a dar nós. 

Tudo que você tinha - “em tese” - construído em sua vida de estudo ou profissional, passa a ser 

questionado por você mesma. As certezas ficam cada vez mais incertas. E as verdades, vão 

desaparecendo. Ainda mais agora que estamos no momento da pós-verdade. Se não consigo 

nem encontrar a verdade em fatos objetivos, já estão criando fatos a partir de crenças pessoais 

para influenciar opiniões, como posso analisá-los? 



 

 

 

Por isso, resolvi começar essa tese apresentando o lugar da minha fala e das minhas 

“verdades”. Elas foram construídas como gestora pública desde 1989, quando me ingressei 

numa tarefa, logo após a Constituição de 1988, de implantar, num município metalúrgico do 

interior de Minas, uma Secretaria Municipal de Trabalho Social. Até então eram as primeiras- 

damas as responsáveis pelos programas sociais, e depois que a nova Constituição garantiu a 

assistência social enquanto direito, era preciso transformar ideias em concretudes.   

Depois tive que encarar outro desafio, participar como gestora da implantação da 

Secretaria Municipal de Abastecimento Alimentar da capital mineira, em 1993. Aqui, na 

contramão de um período de plena expansão do neoliberalismo no Brasil, conseguiu-se 

implantar uma política exitosa e criativa na área de segurança alimentar e nutricional. Sem 

apoio do Governo Federal, e com determinação do prefeito, foi possível ver como municípios 

podem gerir políticas locais de segurança alimentar e nutricional, o que consegui ver em minha 

dissertação de mestrado, defendida em 2000. Com isso começo a dar aulas e me apaixono em 

associar duas tarefas, ser gestora pública e ao mesmo tempo ter que me dedicar a questões 

acadêmicas. 

 Nessa década, também foi fundamental participar da primeira Conferência de 

Segurança Alimentar, da Cúpula Mundial de Alimentação e do primeiro Fórum Mundial de 

Soberania Alimentar. Conviver com diferentes movimentos sociais, participar do Fórum 

Brasileiro de Segurança Alimentar e do Conselho de Segurança Alimentar, me fez conhecer o 

problema da fome e da extrema pobreza mais de perto. Tudo isso trouxe um olhar mais atento 

a formas diferentes de participação e a noção de que nenhuma política pública poderia dar certo 

sem o envolvimento da população.  

E, nesse processo, outro desafio apareceu, ajudar a combater a fome no Brasil e 

contribuir com o governo federal a implantar o Ministério de Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome, uma área que integrasse essas experiências anteriores no nível federal e com 

determinação para acabar com a fome no Brasil. Foram oito anos, trabalhando todos os turnos, 

com diversos companheiros, para tirar o Brasil do Mapa da Fome. E, logo após experimentar 

por um curto período trabalhar no Ministério de Desenvolvimento Agrário, onde vi muito mais 

de perto as dificuldades das políticas públicas no meio rural e, principalmente, os problemas 

ainda tão graves nas questões agrárias em nosso país. Mas, infelizmente, esse processo foi 

interrompido por um impeachment presidencial, que rompe com a normalidade institucional e 

fragiliza a nossa recente democracia conquistada. 



 

 

 

Não poderia começar essa tese sem dizer que ela foi escrita desse lugar, com esse olhar, 

contaminado pela esperança e com as rugas dessa caminhada. É difícil estudar algo que se viveu 

intensamente. Isso gera um constrangimento intelectual em ver aquilo que não queríamos ver, 

a tentação de omitir aquilo que se sabe, de fragilizar aquilo em que acredita e que possa ser 

usado por pessoas com projeto político e pessoal antagônico ao que você acredita e, 

principalmente, em expor companheiros que não conseguiram fazer melhor, mas tentaram fazer 

o que foi possível, para mudar a face social do país.  

Foi um processo doloroso, mas também foi muito rico. E quando já estava com o rumo 

da tese definido, parece que, como Marx e Engels previram no Manifesto Comunista, “tudo que 

é sólido desmancha no ar”. O período conturbado da história democrática brasileira, pós 2016, 

atingiu em cheio as políticas estudadas, as políticas sociais de enfrentamento da pobreza e da 

fome. Foi quase um sofrimento por dia nos últimos dois anos. Aviso aos leitores, essa tese foi 

um parto. Um parto a fórceps! Tirar as ideias de dentro de mim, analisá-las sob as lentes da 

ciência e ter que enfrentar a realidade, não foi uma tarefa fácil. Porém, esse processo foi um 

aprendizado. Saber diferenciar senso comum de ciência não é tarefa fácil. De que não há tese 

que resista a um bom choque de realidade e não há ciência sem paixão. Isso! Chegamos no 

ponto. Que bom! Entramos no universo da ciência. E, como tal, é apenas uma demonstração da 

nossa fragilidade perante o que temos para conhecer ainda e o tanto que outras pessoas já 

caminharam. E se tem alguma coisa que me consolou nesse processo, foi saber que a data de 

encerramento dessa análise foi 2018. Portanto, não teria que analisar o governo posterior, que, 

pelo já visto até o encerramento dessa tese, está desmontando toda a área construída nesses 

anos. Processo iniciado após a ruptura democrática em 2016. 

Por fim, como nos ensina Bourdieu, o campo científico, como qualquer outro campo 

social, é um espaço concorrencial em torno de desafios e interesses. O que está em jogo é o 

monopólio da autoridade científica e o acúmulo de “capital científico”. Mas, também, como o 

autor mesmo diz, é espaço de integração social. É difícil romper com as amarras da “vigilância 

epistemológica” que nos coloca exigências como se tivéssemos que seguir alguma receita de 

cozinha científica.“Os que levam a preocupação metodológica até a obsessão nos fazem pensar 

nesse doente, mencionado por Freud, que passava seu tempo a limpar os óculos sem nunca 

colocá-los” (BOURDIEU; CHAMBOREDON; PASSERON, 1999, p. 14). E como, “A ideia 

de uma ciência neutra é uma ficção” (BOURDIEU, 1983, p. 148), resolvi me jogar nessa 

aventura, sem medo de mostrar-me e com a certeza que, no final do trabalho, eu estaria pronta 

para começar.  



 

 

 

RESUMO 

 

Essa tese analisa a trajetória da construção das políticas sociais relativas ao enfrentamento da 

extrema pobreza e da fome no Brasil até 2018, com destaque especial para a criação do 

Ministério de Desenvolvimento Social (MDS), como marco da institucionalização dessa área 

no aparato governamental. A análise insere-se na problemática das relações entre estrutura 

institucional e ação política, sustentando-se no pressuposto teórico de que as instituições 

influenciam, mas também refletem a dinâmica entre atores políticos em luta, orientados por 

interesses e valores distintos. Com o olhar atento às ideias, atores e instituições que compuseram 

essa experiência, ela traz luz para as diferenças e disputas de ideias traduzidas em ação do 

Estado. Mais especificamente, examina a trajetória das políticas sociais de enfrentamento da 

fome e da extrema pobreza, com ênfase nos paradigmas (Peter Hall), nas coalizões de defesa 

(Sabatier e Jenkins-Smith) e nos referenciais (Jobert e Muller). O quadro teórico mais geral 

remete-se à discussão do Estado em Ação. Ou seja, o estudo se insere dentro das análises de 

políticas públicas e visa compreender o funcionamento da ação pública em área específica de 

políticas sociais, seu surgimento, desenvolvimento, continuidade e rupturas no processo. São 

retomadas as contribuições teóricas da abordagem cognitiva das políticas públicas, 

desenvolvidas por Muller e Surel (2002), reforçando a importância da política na análise de 

políticas públicas e vinculando-a diretamente ao exercício do poder, variável fundamental nos 

processos de tomada de decisão sobre as ações públicas. O resultado de uma política pública é 

um processo de interação e de relações de forças que se afirmam ao longo do tempo. O que se 

enfatiza aqui é que nenhuma ação pública é conduzida por princípios de neutralidade. Como 

resultado, encontrou-se que as principais ideias em disputa encontradas pelas áreas 

responsáveis pelo enfrentamento da fome e da extrema pobreza no Brasil no âmbito federal 

podem ser resumidas na disputa clássica entre: liberais, conservadores e progressistas. Essa 

disputa pode ser revelada em torno das seguintes ideias encontradas: a meritocracia e o 

punitivismo, bem presente na discussão das condicionalidades; as entradas e saídas dos 

beneficiários, presentes nas discussões do CadÚnico, e em alguns dilemas apresentados nessa 

tese: o dilema da “Intruso”, que pode ser caracterizado pelo debate sobre “Portas de Saída” 

(temporalidade dos programas), e o dilema do “O Pescador”, dar o peixe ou ensinar a pescar 

(trabalho). E, por último, uma disputa entre concepções originárias, que pode ser tratada 

como dilema “Do Ovo ou da Galinha”, quem nasceu primeiro?, encontrada na disputa entre 

pobreza e vulnerabilidade (benefícios x serviços).  

 

Palavras-chave: Pobreza. Fome. Estado em Ação. Ideias. Atores e Instituições. 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

This thesis analyzes the trajectory of the construction of social policies related to facing extreme 

poverty and hunger in Brazil until 2018, with special emphasis on the creation of the Ministry 

of Social Development (MSD), as milestone of the institutionalization of this area in the 

governmental apparatus. The analysis inserts itself in the problematic of the relations between 

institutional structure and political action, sustaining itself on the theoretical assumption that 

the institutions influence, but also reflect the dynamics between political actors in struggle, 

oriented by distinct interests and values. With a watchful eye on the ideas, actors and institutions 

that made up this experience, it sheds light on the differences and disputes of ideas translated 

into State action. More specifically, it examines the trajectory of social policies of facing hunger 

and extreme poverty, with an emphasis on paradigms (Peter Hall), defense coalitions (Sabatier 

and Jenkins-Smith) and referentials (Jobert and Muller). The most general theoretical 

framework remits itself to the discussion of the State in Action. That is, the study inserts itself 

in the analysis of public policies and aims to comprehend the functioning of public action in 

specific area of social policies, its emergence, development, continuity and disruptions in the 

process. The theoretical contributions of the cognitive approach of the public policies, 

developed by Muller and Surel (2002), are resumed, reinforcing the importance of politics in 

the analysis of public policies and linking it directly to the exercise of power, a fundamental 

variable in the decision-making processes about public actions. The result of a public policy is 

a process of interaction and relations of forces that assert themselves over time. What is 

emphasized here is that no public action is conducted by principles of neutrality. As a result, it 

was encountered that the main ideas in dispute found by the areas responsible for facing hunger 

and extreme poverty in Brazil at the federal scope can be summarized in the classic dispute 

between: liberals, conservatives and progressives. This dispute can be revealed around the 

following ideas found: meritocracy and punitivism, well present in the discussion of the 

conditionalities; the entries and exits of the beneficiaries, present in the discussions of 

CadÚnico [single register tool], and in some dilemmas presented in this thesis: the “Intruder’s 

dilemma”, which can be characterized by the debate on “Exit Doors” (programs temporality), 

and the “Fisherman’s dilemma”, to give the fish or to teach how to fish (work). And, last of all, 

a dispute between original conceptions, which can be treated as the dilemma “Which came first: 

the chicken or the egg?”, found in the dispute between poverty and vulnerability (benefits x 

services). 

 

Keywords: Poverty. Hunger. State in Action. Ideas. Actors and Institutions. 
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INTRODUÇÃO 

 

Contextualização do problema 

A fome e a extrema pobreza se revelam como problemas complexos, multidimensionais, 

e, por mais que suas consequências recaíam de maneira impiedosa sobre cada pessoa ou família 

individualmente, enfrentá-los de maneira efetiva pressupõe intervenções integradas, 

transversais e intersetoriais. Dentre os diversos atores que interferem nessa realidade – Estado, 

mercado, família e sociedade –, o Estado desempenha importante papel, tanto na condução do 

modelo de desenvolvimento econômico, que pode ser gerador e reprodutor da fome e da 

extrema pobreza, quanto na implementação de políticas que amenizem suas consequências. 

O trabalho aqui apresentado parte da constatação de que a fome e a extrema pobreza 

não são fenômenos que acometem as pessoas individualmente, mas são consequências de um 

processo coletivo que envolve a dinâmica econômica, política e social de um país. Portanto, a 

solução desses problemas passa por uma intervenção global no sistema de desenvolvimento 

econômico e social. E, para isso, o Estado é ator importante dessa dinâmica. 

A implantação de Estados de Bem-Estar Social expressa o protagonismo assumido pelo 

Estado em inúmeras democracias ocidentais, processo esse iniciado em alguns países europeus, 

no final do século XIX e início do século XX, e depois ampliado para outros países no pós-

guerra. A variedade de formas adotadas nos diversos países representa distintas concepções de 

justiça, igualdade, liberdade e solidariedade e reflete diferentes modelos de welfare state que 

se relacionam com uma maior ou menor responsabilidade estatal na garantia de patamares 

mínimos de bem-estar social para os cidadãos. Mais recentemente, novos modelos estão se 

constituindo no mundo em decorrência de crises econômicas, políticas, ecológicas e culturais, 

cujas consequências impactam diretamente demandas para novas intervenções na área social. 

No caso do Brasil, a retomada da democratização é um marco para a expansão dos 

direitos sociais e a Constituição de 1988 veio coroar esse processo. Não é à toa que essa última 

constituição é chamada de Constituição Cidadã1, por incluir vários direitos e espantar o viés 

autoritário da legislação brasileira anterior. Pode-se entender esse processo como uma tentativa 

institucional avançada de construção de um welfare state no país, sendo que o texto 

constitucional reflete princípios de dignidade da pessoa humana, solidariedade e igualdade, e 

________________________ 

1 O país, recém saído da ditadura, organizou uma Assembleia Nacional Constituinte, composta por 487 deputados 

e 72 senadores, que um ano e meio depois entrega à sociedade brasileira uma nova constituição, a Constituição 

de 1988, batizada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Ulysses Guimarães, Constituição Cidadã, devido à 

grande quantidade de leis voltadas à área social. 
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traz para o campo do direito o reconhecimento dos direitos sociais2. Assim, pode-se afirmar 

que, nos últimos 30 anos, configurou-se no Brasil, mesmo que de forma incompleta, um modelo 

peculiar de Estado de Bem-Estar Social, tendência essa também percebida em outros países em 

desenvolvimento, denominados modelos emergentes de Bem-Estar Social.  

O  processo acelerou-se no Brasil a partir de 2003, quando o país passa por um novo 

ciclo de políticas públicas na área social em geral, e seus resultados positivos apontam para a 

redução da pobreza e da desigualdade3, decorrentes do crescimento econômico combinado com 

inclusão social. Avanços significativos alcançados pelos programas brasileiros inclusive 

chamaram a atenção de diversos países e influenciaram a implantação de novos modelos 

emergentes de políticas sociais, principalmente na área de combate à extrema pobreza e à fome.4 

(LINDERT, 2007; MONTEIRO et al., 2009; BARROS, 2010; PAES-SOUSA, 2013). 

De modo geral, pode-se afirmar que o Brasil estava construindo um modelo peculiar de 

Estado de Bem-Estar Social, considerado emergente para a literatura da área, por incorporar a 

participação popular, e que foi interrompido com o Golpe de 2016. 5 

Porém, nos últimos anos, mais precisamente pós 2016, fortes retrocessos, com 

diminuição do orçamento público, extinção de órgãos, ministérios, espaços de participação da 

sociedade e programas estratégicos na área social6, trouxeram para o debate a fragilidade da 

política social brasileira, sua incompleta e questionável consolidação.  

________________________ 

2 Os direitos sociais estão dispostos no Título II (Dos Direitos e Garantias Fundamentais) e no Título VIII (Da 

Ordem social). Estabelece, em seu Art.6º, como direitos sociais: a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, 

a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados. O direito à alimentação foi introduzido pela Emenda Constitucional nº. 64 de 04/02/2010. No 

título VIII, estão sistematizados os direitos à Seguridade Social (Saúde, Previdência Social e Assistência Social), 

os direitos relativos à Cultura, à Educação, à Moradia, ao Lazer, ao Meio Ambiente Ecologicamente Equilibrado 

e os direitos sociais da Criança e dos Idosos.(CF,1988). 
3 Avanços recentes decorrentes do crescimento econômico combinado com inclusão social são relatados em 

diversos estudos e alguns programas brasileiros tornaram-se referência de boas práticas com resultados 

consideráveis na área social (LINDERT, 2007; Monteiro et al., 2009; SOARES et al., 2010; BARROS, 2010; 

SHEI, 2013; PAES-SOUSA, 2013). 
4 A pobreza decresceu 56%, caindo de 35,8%, em 2003, para 15,9%, em 2012. Segundo o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), o número de brasileiros em situação de desnutrição crônica caiu 82% entre 2002 

e 2013. Em 2014, o Brasil saiu do Mapa da Fome, menos de 5% da população padecia de Fome nesse ano (FAO, 

2015). Retirada de quase 40 milhões de pessoas da pobreza extrema e, embora o país ainda se mantenha entre 

um dos mais desiguais do mundo, o Índice de Gini passa de 0,597, em 2000, para 0,507, em 2011, uma queda de 

18%, a maior nos últimos 30 anos. 
5 O termo golpe apresenta controversa quanto à pertinência de se tratar o impeachment da presidenta Dilma. Aqui 

se empregou golpe na democracia brasileira considerando David Runciman (2018), no livro “Como a democracia 

chega ao fim”. SANTOS, Wanderley Guilherme, entrevista 16/05/2016 na TV Brasil. 
6 Dados da Oxfam (2017) apontam que pela primeira vez em quinze anos a desigualdade de renda no Brasil ficou 

estagnada em 2017. O Brasil subiu um degrau no ranking mundial de desigualdade de renda, passando a ser o 9º 

país mais desigual. Desde 2002, o Índice de Gini da renda familiar per capita vinha caindo a cada ano, o que não 

foi observado entre 2016 e 2017, quando ficou estagnado. Entre 2016 e 2017, o Brasil se manteve no mesmo 

patamar do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), seguindo na 79ª posição em um ranking de 179 países. 

O mesmo relatório aponta que houve retrocesso em outros indicadores sociais: pela primeira vez, em 23 anos, a 
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Processo da pesquisa: perguntas e hipóteses  

Para entender tal processo, a presente tese parte da análise do caminho percorrido na 

construção das políticas sociais de enfrentamento da extrema pobreza e da fome no Brasil, 

principalmente a partir da retomada da democracia, pós Constituição de 1988, até 2018, com 

destaque especial para a criação  do Ministério de Desenvolvimento Social (MDS), como marco 

da institucionalização da integração dessa área no aparato governamental. O marco final de 

2018 corresponde justamente ao término do mandato do último presidente, que assumiu o poder 

após o impeachment da presidenta Dilma, que aportou mudança de rumo das políticas de 

combate à pobreza, com inflexão negativa dos avanços das últimas três décadas.  

A análise insere-se, assim, na problemática das relações entre estrutura institucional e 

ação política, sustentando-se no pressuposto teórico de que as instituições influenciam, mas 

também refletem a dinâmica entre atores políticos em luta, orientados por interesses e valores 

distintos. Com o olhar atento às ideias, atores e instituições que compuseram essa experiência, 

a pesquisa traz luz para as diferenças dos governos e foca em alguns elementos, baseados na 

literatura, que podem ser peculiares da experiência brasileira.  

Pretende-se mapear os elementos no campo das ideias, atores e instituições que 

influenciaram a construção das políticas sociais no Brasil, visando compreender os paradigmas 

ou referenciais que pautaram as políticas de enfrentamento da extrema pobreza. Examina a 

trajetória institucional das políticas sociais de enfrentamento da fome e da extrema pobreza, 

com ênfase nos paradigmas ou referenciais existentes nas políticas sociais. No campo das ideias 

e atores, o estudo foca mais especificamente no período do Governo Lula.   

As perguntas que orientam essa análise são: 

1. Como as ideias influenciaram a construção da área social no Brasil?   

2. Como a criação do MDS influenciou e foi influenciado nesse processo? 

3. O MDS conseguiu integrar uma área de enfrentamento da fome e da pobreza no 

Brasil? 

 

________________________ 

renda das mulheres caiu em relação à dos homens. Em 2016, as mulheres ganhavam 72% do que ganhavam os 

homens, em 2017, essa proporção recuou para 70%. Houve piora também na queda da desigualdade de renda 

entre negros e brancos. Em 2016, os negros ganhavam o equivalente a 57% dos rendimentos médios dos brancos. 

Em 2017, esse percentual ficou ainda menor, passando para 53% dos brancos. 
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A primeira hipótese é de que o Brasil construiu um modelo de Bem-Estar Social de 

acordo com sua realidade e processo de industrialização e democracia, como os demais países, 

bem mais próximo dos seus irmãos latino-americanos, com industrialização tardia e instituições 

democráticas frágeis. As ideias embutidas nos programas sociais brasileiros acompanharam a 

relação do Estado com a família, a sociedade e o mercado, além de refletirem as forças políticas 

no poder nos respectivos períodos. E que, algumas ideias independem da força política que está 

no poder e fazem parte de um sistema cognitivo, setorial e global, dos atores que fazem parte 

do processo decisório, gerando conflitos de interesse.  

A segunda hipótese que esta tese trabalha é que conviveram três áreas diferentes, com 

objetivos próximos, que constantemente se cruzaram na história das políticas públicas sociais 

brasileiras: assistência social, segurança alimentar e nutricional e transferência de renda. Cada 

uma teve sua origem em contextos diferentes e construíram ideias com pressupostos próprios 

em relação à causa e ao efeito do problema a ser enfrentado: fome e pobreza.  

A terceira hipótese é de que o MDS foi exitoso em enfrentar a extrema pobreza e a fome, 

mas que não conseguiu integrar as três áreas que o compuseram. Principalmente porque 

existiam coalizões que não se identificavam com os mesmos objetivos. Trajetórias diferentes, 

causas distintas e resultados conflitantes.  

 

Pressupostos teóricos 

O quadro teórico mais geral que fundamenta essa tese remete-se à discussão do Estado 

em ação, relacionando-se ainda à problemática trazida pelos institucionalistas. Ou seja, o estudo 

se insere dentro das análises de políticas públicas e visa compreender o funcionamento da ação 

pública em área específica de políticas sociais, seu surgimento, desenvolvimento, continuidade 

e rupturas no processo. Nesse sentido, serão retomadas as contribuições teóricas da abordagem 

cognitiva das políticas públicas, desenvolvidas por Muller e Surel (2002), reforçando a 

importância da política na análise de políticas públicas e vinculando-a diretamente ao exercício 

do poder, variável fundamental nos processos de tomada de decisão sobre as ações públicas. 

O pressuposto com que essa abordagem trabalha é que a ação pública do Estado 

moderno resulta de um complexo processo de práticas sociais, construídas socialmente e 

marcadas historicamente, observando a influência exercida pelas normas sociais e globais sobre 

os comportamentos e, por conseguinte, nas políticas públicas. O resultado de uma política 

pública está diretamente relacionado ao grau de participação dos atores no processo de sua 

elaboração e implementação. Ele é o resultado de um processo de interação e de relações de 
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forças que se afirmam ao longo do tempo. Ou seja, o que se enfatiza aqui é que nenhuma ação 

pública é conduzida por princípios de neutralidade.  

Os autores dessa abordagem propõem, ainda, o estudo das políticas públicas a partir da 

compreensão de duas matrizes: a cognitiva e a normativa. Na matriz cognitiva, estaria um 

conjunto de valores e princípios gerais definidores de uma visão de mundo particular. Já na 

matriz normativa estaria um conjunto de princípios mais específicos influenciadores dos 

princípios mais gerais. As matrizes ajudam a definir escolhas e possíveis direções de uma 

política pública. Além de permitir “isolar, analiticamente, os processos pelos quais são 

produzidos e legitimados os comportamentos, as representações e as crenças, principalmente 

sob a forma de políticas públicas particulares, no caso do Estado” (MULLER; SUEREL, 2002, 

p. 47). Em suma, toda ação pública se processa dentro de determinado modelo conceitual, em 

seus paradigmas, sistemas de crença ou referenciais normativos. 

Cada governo, dada a correlação de forças entre seus principais atores políticos, altera 

qualitativamente as orientações que pautam as escolhas efetuadas para enfrentar (ou não) a 

fome e a extrema pobreza e, por isso, promove o processo de construção de um novo aparato 

institucional (órgãos, legislação, base de dados, sistemas de informação e, principalmente, 

recursos financeiros) para concretizar tal orientação.  

Além disso, os teóricos do institucionalismo vêm reafirmando que é preciso analisar os 

atores, individuais e coletivos, os espaços de participação da sociedade civil e dos beneficiários, 

assim como os espaços de integração dos programas estudados. Isso porque o estudo do 

processo de produção de políticas públicas tem revelado que não basta observar a organização 

pública encarregada formalmente de sua formulação, implementação ou avaliação. Faz-se 

necessário também a análise dos subsistemas, espaços que têm recebido diferenciados 

tratamentos ao longo do tempo.  

Por outro lado, cabe relembrar que a expansão dos direitos sociais e de cidadania, isto 

é, a montagem do Welfare State, tem sido historicamente uma consequência do alargamento de 

Estados Democráticos; e que cada país tem um tipo de Welfare State que reflete a visão de 

mundo das forças no poder, ou seja, a consolidação da democracia possibilita a expansão de 

direitos sociais e, consequentemente, a consolidação de Estados de Bem-Estar Social. Embora  

a literatura aponte para a necessidade de realizar estudos mais abrangentes de Estado de Bem-

Estar Social em países em desenvolvimento, a lente do presente trabalho está focada nas áreas 

mais específicas de assistência social e da segurança alimentar e nutricional.   
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Mesmo não representando o sistema de Welfare State brasileiro como um todo, elas são 

estratégicas no processo de combate à extrema pobreza e à fome no Brasil que nos interessa 

aqui enfocar. Serão analisados os processos de criação e desenvolvimento de novas estruturas 

institucionais nessas áreas de políticas públicas, procurando identificar as ideias que, garantidas 

politicamente pelas lideranças políticas, tornaram-se prioritárias na agenda governamental, 

mobilizando diferentes atores em sua formulação e implementação. Em outras palavras, 

acompanhando a montagem institucional dessas políticas na esfera federal do governo 

brasileiro, o trabalho procura identificar as ideias, os atores individuais e coletivos, as principais 

clivagens políticas que os recortavam, as escolhas efetuadas e, ainda, os desafios enfrentados. 

 

Processo metodológico 

O estudo empírico recairá sobre os subsistemas da Assistência Social, Segurança 

Alimentar e Nutricional e Transferência de Renda no Brasil. Retomando, ainda que 

rapidamente, a história institucional dos ministérios que coordenaram o enfrentamento da fome 

e extrema pobreza no Brasil, examinam-se as ideias que se entrecruzaram nessa trajetória, uma 

vez que  as instituições, o legado histórico e as ideias importam nos resultados da ação estatal. 

Do ponto de vista metodológico, o trabalho se constitui pela narrativa analítica da 

trajetória de construção institucional dessa área de política social ao longo do período 

mencionado (1988- 2018), buscando examinar os embates em torno de atores e ideias nesse 

processo. A análise da narrativa é uma ferramenta potente para compreender os processos 

institucionais, pois apresenta os fatores implícitos da política, como as ideias, interesses e 

valores. Essa metodologia valoriza os paradigmas, assim como apresentados por Peter Hall 

(1993), e as Coalizões de Defesa, apresentados por Sabatier e Jenkins-Smith (1993). E também 

possibilita trabalhar com os referenciais apresentados por Jobert e Muller (1987). 

Essa metodologia parte do princípio de que as ideias são movidas por interesses, e a 

análise narrativa das fontes primárias, como entrevistas e documentos oficiais, pode mostrar as 

ideias que apontam para mudanças de paradigmas, assim como a reorganização do poder, os 

interesses envolvidos, visíveis e subjetivos, os ganhos e as perdas no processo de decisão. Como 

a pretensão dessa tese é compreender as ideias que perpassam a área social e disputam a política 

pública, essa metodologia é bastante útil.    

Dentre as políticas sociais, o foco da análise reside nas políticas e programas mais 

diretamente ligados ao enfrentamento da fome e da extrema pobreza no âmbito da Assistência 
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Social, da Segurança Alimentar e Nutricional e da Transferência de Renda7. Para isso, serão 

analisados os seguintes programas:  Tudo pelo Social, do Governo José Sarney, CONSEA,  do 

Governo Itamar Franco, Comunidade Solidária, do Governo Fernando Henrique Cardoso, 

Fome Zero, do Governo Luís Inácio Lula da Silva, Brasil Sem Miséria, do Governo Dilma 

Rousseff, e o Criança Feliz, do Governo Michel Temer.8 A escolha desses programas dentro de 

suas respectivas políticas se justifica pelo fato de serem considerados carros-chefes dos 

governos em cada período, justamente com foco no enfrentamento da fome e da extrema 

pobreza. Além disso, seguindo lógicas distintas, sua análise permite compreender melhor como 

as ideias se transformaram em ações para enfrentar ou não o problema da fome e da extrema 

pobreza durante esse período.  

O estudo se desdobra em etapas, sendo que na primeira são separados os programas por 

período de governo, por área. Esta linha do tempo por áreas dá uma noção do processo como 

um todo. Por fim, serão analisadas e destacadas as ideias e grupos em disputa nos rumos dos 

programas no período do Governo Lula (2003 a 2010).   

A coleta dos dados foi desenvolvida por meio de análise de documentos e entrevistas 

que permitiram reconstruir a trajetória e o sentido atribuído às ações pelos atores envolvidos. 

Algumas entrevistas foram feitas com pessoas que ocuparam ou ocupam diferentes níveis 

institucionais: operacional, técnico e estratégico, para complementar as informações dos 

documentos. Tais documentos contribuíram para encontrar indicadores e as entrevistas 

refutaram ou reforçaram os argumentos encontrados nos documentos analisados. As entrevistas 

foram realizadas com roteiro semiestruturado, adequado aos vários tipos de entrevistados. 

Foram analisados documentos oficiais (normas, leis, decretos, planos plurianuais, manuais, 

etc.) e diversas publicações produzidas nesse período institucionalmente (Relatórios de 

Pesquisas, Estudos Técnicos, Livros etc.). Ambos os documentos subsidiaram o conhecimento 

acerca do desenho e a execução dos programas e apontam as ideias por trás de cada política no 

momento de sua publicação. Foram realizadas 6 entrevistas semiestruturadas com gestores das 

3 áreas, e foram consideradas 4 entrevistas publicadas no livro Fome Zero: uma história 

brasileira de 2010; ambas foram realizadas pela autora.  

________________________ 

7 A transferência de Renda será analisada nesse trabalho como um programa vinculado à Assistência Social que 

contribui com as estratégias de garantia de segurança alimentar e nutricional. Ele está destacado porque nos 

últimos tempos tomou uma dimensão maior que as próprias duas áreas. 
8 Destaca-se que os períodos dos Governos Sarney, Itamar e Michel Temer são de transição e ambos foram vice-

presidentes que assumiram a presidência, seus programas de Governo não foram testados eleitoralmente. No caso 

do Presidente Sarney, a eleição do Presidente Tancredo Neves foi indireta. O período do Presidente Fernando 

Collor será considerado no estudo da trajetória, porém, não contou com nenhum programa carro-chefe na área 

social. Todos esses aspectos serão considerados e ajustados para efeito de comparação. 
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Estrutura da tese 

Com relação à organização da presente tese, ela está composta, além dessa Introdução, 

por quatro capítulos e a Conclusão. No primeiro capítulo são feitas as reflexões teóricas que 

embasam a tese relativas às ideias, atores e instituições que moldam a política pública, 

enfatizando-se abordagens da ação pública.  

No segundo capítulo será feita uma breve reflexão sobre o Estado de Bem-Estar Social 

e a importância das forças democráticas para sua implementação, localizando a política social 

analisada dentro do contexto brasileiro. 

No terceiro capítulo será reconstruída a trajetória das políticas de enfrentamento da 

pobreza e da fome no Brasil dentro da Política de Assistência Social e de Segurança Alimentar, 

além dos programas de Transferência de Renda. São apresentados os programas-chave na área 

estudada e como eles se cruzam ao longo do tempo. Para isso é percorrida a trajetória através 

de uma linha do tempo. Interessante perceber que o primeiro programa encontrado na literatura 

data de 1918, portanto, essa trajetória estudada será de cem anos. 

No quarto capítulo é feita uma análise dos documentos, relatórios e entrevistas, onde 

são apontadas quais as ideias e forças em disputas na área social no Brasil. Desafios 

enfrentados: conflitos, lutas internas e resultados.  

Por fim, nas Conclusões, são apresentados os resultados e novas agendas de pesquisa. 
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1 IDEIAS, ATORES E INSTITUIÇÕES 

 

O debate sobre o que mais influencia as políticas públicas é bastante profícuo. Lasswell 

(1956) já advertia sobre a importância de inter-relacionar análises técnicas com o contexto 

social e político. Para ele, o pesquisador da política pública deve extrair, de um contexto 

particular, algum discernimento. Howlet, Ramesch e Perl (2013) afirmam que avanços 

significativos nas pesquisas ajudam a clarear a relação direta de alguns elementos que afetam o 

desenvolvimento das políticas. Dentre esses, os autores citam: os atores, as instituições e as 

ideias. 

Para esses autores, em diversos estudos que exploram o papel dos atores, tanto de 

maneira individual quanto organizados, para o desenvolvimento das políticas públicas, os atores 

estão sempre vinculados às estruturas políticas, econômicas e sociais às quais estão envolvidos. 

Contudo, os estudos nem sempre levam em consideração a complexa relação existente entre 

esses atores, suas ideias e as diferentes instituições envolvidas que impactam as políticas 

públicas.  

A teoria da “public choice” considera os atores - individuais e coletivos - como 

fundamentais para a análise de políticas públicas. Já as teorias que consideram a perspectiva de 

análise de grupo e de classe, como o pluralismo, o corporativismo e o marxismo, consideram 

fundamentais as influências recebidas pelos grupos organizados e pelas estruturas sociais, 

econômicas e políticas. Consideram os atores como principais e as ideias como fatores 

periféricos ou secundários. As abordagens institucionalistas, neoinstitucionalistas e estatistas 

buscam considerar em suas análises tanto a variável “atores” como as “estruturais”. Para essas 

últimas, a política pública é um produto da “interação interdependente entre a capacidade do 

Estado e a ação social” (HOWLET; RAMESCH; PERL, 2013, p. 58).  

O Quadro 1, abaixo, traz um resumo das unidades de análise para as principais 

abordagens. 

 

     Quadro 1 - Níveis de análise e exemplos de teorias relevantes à política pública 

Unidade de análise Abordagens 

Indivíduo • Public Choice 

Coletividade 
• Análise de classe 

• Análise de grupo: pluralismo e corporativismo 

Estruturas 
• Institucionalismo e neoinstitucionalismo 

• Etatismo 

Fonte: Howlet; Ramesch; Perl, 2013, p. 37. 
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As teorias mais recentes consideram que tanto as instituições, quanto os atores e as 

ideias, exercem um papel importante no processo e no resultado das políticas públicas.9 “Os 

indivíduos, grupos e classes engajados no processo político certamente têm seus próprios 

interesses, mas o modo como os interpretam e perseguem seus interesses e os resultados de seus 

esforços são modelados pelos fatores institucionais e pelas ideias” (HOWLET; RAMESCH; 

PERL, 2013, p. 59).  Os autores procuram entender a maneira com que essas instituições são 

organizadas internamente e como isso afeta seus atores, além de observarem as características 

organizacionais que personificam os princípios, tanto em convenções e regras (formais e 

informais), como também em condutas éticas, ideológicas e epistêmicas. 

Os autores apontam duas questões a serem superadas por essas teorias. Uma diz respeito 

à capacidade de cada ator influenciar no processo da política pública. A outra tem a ver com os 

próprios elementos que determinam a capacidade de exercer essa influência. A capacidade de 

influenciar depende de fatores estruturais, como o lugar que esse ator encontra-se na divisão do 

trabalho, assim como a aptidão de um grupo de se constituir como ator coletivo e mobilizador 

de recursos. Um outro elemento importante é ter competência para influenciar o conteúdo e a 

implementação da política pública analisada.  

Para Robinson e Acemoglu (2012), as instituições são determinantes para o 

desenvolvimento de um país. Instituições inclusivas, sejam elas econômicas ou sociais, podem 

levar países ao progresso e ao desenvolvimento, assim como instituições extrativas podem levar 

países à pobreza. Mesmo países com muitos recursos naturais não progridem se não tiverem 

instituições econômicas e políticas fortalecidas. Diferente do que se pensava, nem a geografia 

e nem os recursos naturais são fatores que explicam o desenvolvimento econômico e social dos 

países.  

 

As nações fracassam economicamente devido ao extrativismo de suas instituições. São elas que 

mantêm os países pobres na pobreza e os impedem de enveredar por um caminho de crescimento 

econômico. É o caso, hoje, na África, de lugares como Zimbábue e Serra Leoa; na América do Sul, de 

países como Colômbia e Argentina; na Ásia, de lugares como Coreia do Norte e Uzbequistão; e, no 

Oriente Médio, de nações como o Egito. As diferenças entre esses países são evidentes. Alguns são de 

clima tropical, outros se encontram em latitudes temperadas. Alguns foram colônias britânicas; outros, 

do Japão, da Espanha e da Rússia. Apresentam as mais diversas histórias, idiomas e culturas. O que 

todos têm em comum são as instituições extrativistas. Em todos esses casos, a base dessas instituições 

é uma elite que estrutura as instituições econômicas de modo a locupletar-se e perpetuar o próprio 

poder, em detrimento da vasta maioria da população. As diferentes histórias e estruturas sociais desses 

países produzem peculiaridades na natureza das elites e nos detalhes das instituições extrativistas; 

entretanto, a razão da persistência dessas instituições extrativistas está sempre relacionada ao círculo 

________________________ 

9 Os autores citam a contribuição de Campbell (1998) na separação de conjuntos distintos de ideias: ideias de 

programas, estruturas simbólicas, paradigmas políticos e sentimentos públicos. 



30 

 

 

 

vicioso, e as consequências dessas instituições em termos do empobrecimento de seus cidadãos são 

similares, por mais distintas que sejam em sua intensidade (Robinson e Acemoglu,2012, p.384) 

 

 

Sob a mesma lógica do círculo vicioso, os autores reforçam que, mesmo tendo diversas 

diferenças específicas em cada país, o que se pode apreender do todo é que instituições políticas 

extrativas produzem instituições econômicas extrativas que transferem riqueza e poder para a 

elite (ROBINSON; ACEMOGLU, 2012, p. 385). 

 

À medida que cada um desses círculos viciosos se desenrolava em diferentes partes do mundo, ao 

longo dos últimos 250 anos, as desigualdades mundiais foram surgindo – e persistem até hoje. A 

solução para o fracasso econômico e político das nações, hoje, é transformar suas instituições 

extrativistas em inclusivas. O fenômeno do círculo vicioso dificulta bastante essa tarefa, mas não é 

impossível, e a lei de ferro da oligarquia não é inescapável. Bastam alguns elementos inclusivos já 

presentes nas instituições, ou a existência de coalizões amplas que encabecem a resistência ao regime 

vigente, ou a mera natureza contingente da história, para romper círculos viciosos (Robinson e 

Acemoglu,2012, p388) 

 

 

Nas instituições inclusivas, a tomada de decisões políticas é feita de forma mais 

democrática, elas fornecem uma estrutura de incentivo que permite que talentos e ideias 

criativas sejam recompensados e, com isso, gerem mais incentivos para a prosperidade 

econômica. Ao contrário das instituições extrativas, cujas instituições políticas são controladas 

por um número reduzido de pessoas. Essas, por sua vez, não estão dispostas a mudar e 

permitem, dessa forma, que a elite passe a dominar e se perpetuar no poder. A lógica é a 

seguinte, uma sociedade que não vê garantidos a propriedade privada, o estado de direito e a 

estabilidade do ambiente jurídico terá pouco incentivo para investir, trabalhar e inovar. Se seu 

produto vai ser roubado, expropriado ou totalmente tributado, para que realizar investimentos 

e inovações? Isso diz respeito tanto aos empresários quanto aos cidadãos de uma forma geral. 

É como se alguns direitos existissem para alguns e não para a maioria. E, acrescentando, para 

a prosperidade social. 

As discussões trazidas pelo institucionalismo envolvem relações entre estrutura 

institucional e ação política, e levam em conta que as instituições importam, mas não explicam 

completamente os fenômenos políticos. Assim, supõem que as instituições influenciam os 

resultados, mas também exprimem a dinâmica entre atores políticos em luta, orientados por 

interesses e valores distintos (IMMERGUT, 1998; FRANZESE; ABRUCIO, 2009). O 

institucionalismo histórico auxilia na observação dos fenômenos políticos envolvidos na 

trajetória das políticas na medida em que oferece instrumentos importantes para a compreensão 

das transformações institucionais e do papel das ideias, atores e interesses. É importante 



31 

 

 

 

perceber que as trajetórias não são lineares e podem ocorrer avanços e recuos, tanto em termos 

temporais como na continuidade de diretrizes. 

As abordagens neoinstitucionalistas apresentam concepções interessantes sobre o papel 

das ideias no processo da política pública. Para elas, a presença de atores particulares e o 

interesse que eles perseguem com frequência estão diretamente vinculados à natureza da 

organização em que eles operam, e muitas das ideias defendidas por esses são articuladas por 

escolhas políticas anteriores e pelas ideias expressas naquelas escolhas. Campbell (1998) 

contribuiu na separação de conjuntos distintos de ideias: ideias de programas, estruturas 

simbólicas, paradigmas políticos e sentimentos públicos.  

Segundo Campbell (1998), existem duas perspectivas teóricas que auxiliam o estudo de 

como as ideias afetam as políticas públicas. Uma delas reside dentro do institucionalismo 

histórico, desenvolvido pela sociologia política e por cientistas políticos, e a outra dentro do 

institucionalismo organizacional, dentro da sociologia organizacional. O autor mostrou como a 

análise institucional auxilia no destaque do papel das ideias na economia política.10 Campbell 

argumenta que cada perspectiva possui pontos teóricos únicos que criam possibilidade de 

fertilização cruzada, “cross-fertilization”11, o que pode melhorar a compreensão de diferentes 

tipos de ideias e suas influências na elaboração de políticas.  

Embora estudiosos de ambas as tradições tenham se interessado pelos efeitos das ideias 

na formulação de políticas, praticamente nenhum tentou articular essas duas perspectivas. O 

estudo sobre as ideias da formulação das políticas públicas combina ambas as teorias, o 

institucionalismo histórico e o organizacional. Ao comparar o institucionalismo histórico e o 

organizacional, Campbell (1998) argumenta que para o institucionalismo histórico, as 

estruturas normativas restringem o conjunto de ideias de políticas públicas, sendo aceito pelas 

elites nas arenas de políticas públicas. Já para o institucionalismo organizacional, algumas 

ideias são tidas como garantidas, mas são invisíveis. Por isso, o autor foca sua análise 

predominantemente nos fatores cognitivos, em detrimento das estruturas normativas.   

Campbell (1998) acredita que as ideias possam ser vistas como  programas, como 

paradigmas, como sentimentos públicos e também estruturas simbólicas12. Ele separa os 

________________________ 

10 O autor compara o institucionalismo histórico desenvolvido por K. Marx e o desenvolvido por Max Weber e 

foca seu interesse no institucionalismo organizacional de Frank Dobbin e Mary Douglas (CAMPBELL, 1998). 
11 (CAMPBELL, 1998, p. 384). 
12 O autor fez essa distinção ao estudar a influência das "ideias" na definição de políticas para estimular a economia 

nos Estados Unidos (CAMPBELL, 1998). 
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conjuntos distintos de ideias a partir de uma tipologia que as divide de acordo com essa visão. 

Para ele, as ideias podem ser cognitivas ou normativas.  

Essa visão é representada no Quadro 2, a seguir:  

 

Quadro 2 -  Tipos de ideias e seus efeitos na elaboração de políticas 

Níveis 
Conceitos e teorias 

visíveis no debate 

Conceitos e teorias 

ocultas no debate 

Cognitivo (causal) Programas Paradigmas 

Normativo (valor) Estruturas Simbólicas Sentimentos Públicos 

Fonte: Elaboração própria adaptada de Campbell, 1998. 

 

No âmbito cognitivo estão as ideias programáticas e os paradigmas dos programas. As 

ideias programáticas ficam no nível cognitivo e visível do debate. São como prescrições da elite 

política que ajudam os formuladores de políticas a traçarem um curso claro e específico de ação 

política. Os paradigmas estão no pano de fundo das políticas e são como premissas da elite que 

contêm soluções úteis disponíveis para os formuladores de políticas.  

No âmbito normativo estão as estruturas simbólicas e os sentimentos públicos. No 

âmbito das estruturas simbólicas, localizam-se as ideias, visíveis no debate, apresentadas como 

símbolos e conceitos que ajudam os formuladores de políticas a legitimarem soluções políticas 

ao público. Nos sentimentos públicos estariam as ideias como hipóteses que contenham alcance 

normativo de legitimar soluções disponíveis para os formuladores de políticas. 

Campbell (2002), numa revisão da literatura a respeito, conclui que, embora grande 

parte dos autores concordem que as ideias importam, muitos deles ainda iniciam suas pesquisas 

perguntando sob quais condições as ideias interessam mais ou menos em relação aos interesses. 

Essa armadilha, que rivaliza os idealistas e os materialistas sobre a natureza da formulação de 

políticas públicas, poderia ser evitada se o que estivesse sendo questionado fosse como as ideias 

e os interesses conectam-se e afetam-se uns aos outros. Pode-se perceber, assim, que, em 

determinadas situações, as ideias são mais importantes que os interesses. Abriria-se, dessa 

forma, a possibilidade para uma abordagem frutífera entre a interação das ideias e dos 

interesses.  

Campbell (2002) aponta que alguns autores compartilham a visão de que diversos tipos 

de ideias têm efeitos diferentes em vários estágios do processo de formulação de políticas. O 

Quadro 3, abaixo, indica  os diferentes tipos de ideias apresentadas pelo autor, seus pontos 

principais e os principais autores que contribuíram nessa abordagem por tipo de ideia.   

 



33 

 

 

 

Quadro 3 -  Tipos de Ideias por grupos de autores 

TIPOS DE IDEIAS  PRINCIPAIS PONTOS AUTORES  

PARADIGMAS 

COGNITIVOS E 

VISÕES DE 

MUNDO 

 

• Visões de mundo restringem o leque das escolhas dos 

formuladores. 

• Residem nos bastidores dos debates.  

• Especificam relações de causa e efeito.  

• Variam significativamente ao longo do espaço e do 

tempo.  

• Fornecem uma compreensão abrangente de como o 

mundo funciona e, por sua vez, como as instituições 

e instrumentos políticos devem ser organizados para 

alcançar objetivos políticos amplos. 

Almond & Verba, 1963; Berman, 

1998; Block, 1996, 1990; Blyth, 1997, 

1998; Dobbin, 1993,1994; Esping-

Andersen,1999;  Hay, 2001; 

Heilbroner e Milberg, 1995; Kingdon, 

1984; McNamara, 1998; P. Hall, 

1989a, b, 1993, 1992; Webber e 

Wildavsky,1986;Woods,1995;Ziegler, 

1997. 

IDEIAS 

NORMATIVAS 

 

• Consistem em suposições dadas como certas sobre 

valores, atitudes, identidades e outras expectativas 

compartilhadas coletivamente. 

• Estão no pano de fundo dos debates políticos. 

• Valores, normas e crenças podem afetar a posição 

dos formuladores. 

• Formuladores de políticas operam de acordo com 

uma lógica de adequação moral ou social, não uma 

lógica de consequência. 

• Controvérsias políticas podem ser atribuídas aos 

valores contrários assumidos. 

• Crenças podem ser tão fortes que superam os 

interesses próprios dos formuladores de políticas.  

• Identidades, ideias historicamente construídas que 

indivíduos ou organizações têm sobre quem são vis-

à-vis outras, podem afetar a formulação de políticas.   

Berman,1998; Derthick & Quirk, 

1985; Hattam ,1993; Hutchinson & 

Smith, 1994; J. Hall, 1993,1998; 

Jepperson et al.,1996; Katzenstein, 

1996a,1993; Lipse,t 1996; Locke & 

Thelen, 1995; March & Olsen, 1989; 

Piore, 1995; Quirk, 1990; Rein & 

Winship, 1997; Rohrlich, 1987; Schon 

& Rein, 1994; Skrentny,1996; Smith, 

1992; Suchman, 1997; Thelen & 

Steinmo, 1992; Wendt, 1992. 

CULTURA 

MUNDIAL 

 

• Explicam as semelhanças das políticas.  

• Significam paradigmas cognitivos transnacionais ou 

estruturas normativas ou ambas, sinalizam que a 

distinção analítica entre ideias normativas e 

cognitivas é frequentemente turva no trabalho 

empírico. 

• Abordagem adotada no campo das relações 

internacionais para explicar políticas difíceis de 

entender dentro de realidades convencionais ou 

baseados em interesses estruturais.  

Boli & Thomas,1999; Eyre e 

Suchman, 1996; Finnemore, 1996; 

Jepperson et al., 1996;Katzenstein, 

1996a, 1996b; Keck & Sikkink, 1998; 

Meyer et al ,1997b, 1987, 1997a, 

1997b; Meyer, 1994; Mittelman, 2000; 

Price e Tannenwald, 1996; Risse et al. 

,1999; Strang & Meyer, 1993; Thomas 

et al., 1987; Woods, 1995; 

IDEIAS 

SIMBÓLICAS  

 

• Preocupam-se em explicar como os formuladores de 

políticas estruturam as políticas para torná-las 

politicamente aceitáveis. 

• Estruturas simbólicas significam ideias normativas e 

às vezes cognitivas que estão localizadas no primeiro 

plano dos debates sobre políticas.  

• Estruturas simbólicas criadas e usadas 

estrategicamente pelas elites políticas para adotar e   

legitimar suas políticas ao público e uns aos outros.  

 

Anthony et al., 1994; Block, 1996; 

Bourdieu, 1998; Campbell, 1995, 

1998, 1997; Edelman, 1964; Edsall e 

Edsall,1991; Fligstein & Mara-Drita, 

1996; Fligstein, 1997; Gamson,1992; 

Hirst & Thompson, 1996; Hooks et 

al.,1998; Jamieson, 1996; 

Krugman,1994 a, b; Piven e 

Cloward,1996; Piven, 1995; 

Quadagno, 1994; Schmidt, 2001, 

2000; Skocpol, 1996, 2000; Snow & 

Benford, 1992; Snow et al., 1986; 

Strang & Bradburn, 2001; 

Swidler,1986; Tarrow, 1994; Weir, 

1992; Woods, 1995. 
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IDEIAS 

PROGRAMÁTICAS 

 

• São diretrizes mais precisas sobre como as 

instituições e instrumentos já existentes devem ser 

usados em situações de acordo com os princípios de 

paradigmas bem estabelecidos.  

• Formuladores de políticas ajustam instrumentos para 

alcançar metas de maneiras que funcionaram no 

passado. 

• Ideias programáticas expressadas de maneira mais 

simples e fortes são as que os formuladores têm 

maior chance de propor. 

• Programas mais bem-sucedidos fornecem os mapas 

mais claros de situações políticas problemáticas ou 

incertas e são fortalecidos. 

• Programas que fornecem pontos focais em torno dos 

quais os formuladores de políticas podem construir 

coalizões políticas com mais facilidade são aqueles 

que esses provavelmente adotarão. 

• A importância das ideias como pontos focais pode 

aumentar quanto mais igual for o poder entre os 

atores formuladores de políticas e os outros atores 

sobre as consequências das diferentes políticas. 

Blyth, 1998; Campbell & Allen, 2001; 

Campbell, 1998; Garrett e Weingast, 

1993; Goldstein & Keohane, 1993; 

Goldstein, 1993; Kingdon, 1984; 

Moore, 1988; P. Hall, 1993; Solow, 

1989. 

Fonte: Elaboração própria a partir da revisão da literatura e de Campbell (2002). 

 

Um dos problemas na literatura sobre ideias e formulação de políticas apontados por 

Campbell é que os mecanismos causais pelos quais diferentes tipos de ideias afetam a 

formulação de políticas, geralmente, são mal-especificados. Uma maneira de explicar como as 

ideias afetam a formulação de políticas é mostrar como os atores apresentam essas ideias e 

como eles as disputam. De maneira geral, os acadêmicos e outros intelectuais, por meio de seu 

conhecimento e experiência, contribuem muito para esse debate. Por exemplo, as comunidades 

epistêmicas geram e disseminam novas ideias. Algumas redes, inclusive, são importantes para 

influenciar uma nova cultura mundial em relação a um tema específico. 

Contudo, como salienta Campbell (2002), os atores não operam no vácuo. As 

instituições influenciam o grau com que acadêmicos e outros intelectuais podem acessar arenas 

de formulação de políticas e filtrar novas ideias. Apesar dos estudos prestarem menos atenção 

aos canais informais pelos quais isso ocorre, percebe-se que na medida em que intelectuais e 

formuladores de políticas compartilham dos mesmos círculos sociais e instituições, o processo 

de filtro pode ocorrer nesses espaços13. “De fato, as maneiras pelas quais instituições produtoras 

de ideias, tais como profissões e universidades, estão ligadas ao estado ajuda a determinar quais 

________________________ 

13 O autor cita o exemplo do seguro desemprego britânico, que foi aprovado por influência forte de cientistas 

sociais liberais da Universidade de Oxford que eram favoráveis ao programa. Esses frequentavam os mesmos 

clubes, associações e outros locais que a elite política de Londres. Como resultado, quando o Partido Liberal 

chegou ao poder no início do século XX, muitos desses intelectuais foram nomeados para postos administrativos 

importantes, e ajudaram a formular o programa, que foi aprovado em 1911 (SCHWEBBER, 1996 apud 

CAMPBELL, 2002). 
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ideias afetam a formulação de políticas” (ZIEGLER, 1997 apud CAMPBELL, 2002. Tradução 

da autora). 

As ideias exercem efeitos a longo prazo sobre políticas que são incorporadas à lei, aos 

processos administrativos, a programas e burocracias. Uma vez que as ideias paradigmáticas 

são institucionalizadas, elas geram defensores, como os políticos, que impedem que elas sejam 

atacadas mais tarde. Nesse sentido, ideias institucionalizadas ajudam a entender a estabilidade 

prolongada ou a natural dependência do caminho da política pública (path dependent). 14  

Alguns autores sugerem uma abordagem que foque na natureza do discurso político para 

entender melhor como as próprias ideias afetam as políticas. Para isso,  tentam identificar os 

paradigmas e estruturas normativas no contexto de formulação de políticas, muitas vezes 

desconhecidas pelos formuladores, que restringem a elaboração dessas. Eles exploram como a 

estrutura do discurso político e da linguagem molda como as ideias políticas são comunicadas 

e traduzidas em prática. Sustentam que estruturas discursivas preexistentes (ou seja, conceitos, 

metáforas, códigos linguísticos, regras de lógica etc.) contêm elementos cognitivos e 

normativos que mediam quais programas de políticas os formuladores podem melhor perceber, 

entender, articular, e quais ideias de políticas eles provavelmente adotarão15.  

Block(1996), por exemplo, argumenta que uma variedade extraordinária de imagens, 

metáforas, histórias e analogias vívidas antiestatistas -  notavelmente a de um "estado vampiro" 

sugando o sangue da economia - sustenta muitos discursos políticos nos Estados Unidos e, 

portanto, impede efetivamente a discussão de abordagens de políticas alternativas que podem 

favorecer o crescimento ou formas diferentes de intervenção econômica do Estado16 

(CAMPBELL, 2002, p. 32. Tradução da autora). 

Atores políticos têm maior probabilidade de favorecer interpretações políticas que 

melhor se adaptem ao seu esquema cognitivo e crenças políticas. Como as decisões políticas 

são tomadas por pessoas sujeitas aos limites da racionalidade, elas usam heurísticas cognitivas 

e normativas, assim como atalhos, para formar suas opiniões. Os defensores de uma 

determinada política podem saturar o cenário político com metáforas e outros atalhos 

________________________ 

14 Estudos de Goldstein (1993), Goldstein e Keohane (1993), Pierson (1993; 1994) e Skocpol (1992) são exemplos 

nessa direção (CAMPBELL, 2002). 
15Estudos de Alexander e Smith (1993), Block (1990), Bourdieu (1998), Go (1999) e Hay (1996; 2001) vão nesse 

sentido (CAMPBELL, 2002). 
16 “Block (1996), for instance, argued that a variety of extraordinarily vivid anti-statist images, metaphors, stories, 

and analogies-notably that of a "vampire state" sucking the blood out of the economy-underpin much policy 

discourse in the United States and, therefore, effectively impede discussion of alternative policy approaches 

that might favor increased or different forms of state economic intervention” (CAMPBELL, 2002, p. 32). 
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discursivos de forma suficiente para que eles se tornem parte do esquema cognitivo e as pessoas 

tenderem a preferir sua posição (BLOCK, 1996 apud CAMPBELL, 2002).17  

O Quadro 4 traz um resumo dos pontos principais e dos principais autores que estudam 

os mecanismos causais entre ideias e políticas.  

________________________ 

17 Vogel (1996) mostrou que os princípios neoliberais de desregulamentação do mercado foram traduzidos para a 

prática de maneiras muito diferentes nos países, dependendo em parte dos discursos da política nacional 

vigentes (CAMPBELL, 2002). 
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Quadro 4 - Mecanismos causais por grupo de autores 

MECANISMOS 

CAUSAIS 
PONTOS PRINCIPAIS  AUTORES  

ATORES E 

COMUNIDADES 

EPISTÊMICAS  

 

• São acadêmicos e outros intelectuais cuja reivindicação de 

conhecimento e experiência permite que sua voz seja ouvida acima 

de outros. 

• Think tanks, institutos de pesquisa e acadêmicos universitários. 

• Comunidades epistêmicas internacionais geram novas ideias entre os 

formuladores de políticas nacionais e na comunidade internacional.  

• Argumentam que essas redes são especialmente importantes porque 

seus membros geralmente são responsáveis por gerar as ideias que 

constituem a cultura mundial. 

• Alertam que a difusão é muito desigual e que esse processo é muito 

mais contestado do a literatura sugere. 

Boli e Thomas, 1999; 

Brint, 1994a ; 

Domhoff,1998; 

Haas,1992; Keck e 

Sikkink,1998; McNamara, 

1998; Mittelman, 2000; 

Ricci, 1993; Risse et al., 

1999; Rueschemeyer & 

Skocpol,1996; 

Skowronek,1982; 

Smith,1991, 1989; Stone, 

1996; Pauly, 1997. 

FILTROS 

INSTITUCIONAIS 

E 

INCORPORAÇÃO  

 

• Instituições influenciam o que acadêmicos e outros intelectuais 

podem acessar nas arenas de formulação de políticas. 

• Esse tipo de filtragem institucional afeta as políticas econômicas, do 

bem-estar, energéticas e de segurança nacional. 

• Instituições sociais e políticas atuam como filtros na medida em que 

intelectuais e formuladores de políticas transitam nos mesmos 

círculos sociais. 

• Maneiras pelas quais instituições produtoras de ideias, como 

profissões e universidades, estão ligadas ao estado ajuda a 

determinar quais ideias afetam a formulação de políticas. 

• Ideias exercem efeitos sobre políticas pois são incorporadas à lei e 

institucionalizadas nos processos administrativos, programas e 

burocracias. 

• Uma vez programado as ideias paradigmáticas são institucionalizadas 

e dessa maneira geram defensores para quando são atacadas.  

• Ideias institucionalizadas ajudam a entender a estabilidade 

prolongada ou a natural dependência do caminho (path dependent) 

da política pública. 

Campbell,1988,2001; 

Domhoff,1974;Rueschem

eyer & Skocpol, 1996; 

Goldstein & 

Keohane,1993; Goldstein, 

1993;  Jacobsen, 1995; 

Jasper, 1990;  Kitschelt et 

al., 1999;  P. Hall, 1989a, 

b; Pierson,1993,1994; 

Risse-

Kappan,1994;Schwebber,

1996;Skocpol,1992;Soysal

,1994;Strang & Bradburn, 

2001;  Weir & Skocpol, 

1985; Yee,1996; Ziegler, 

1997.  

DISCURSO 

 
• Paradigmas e estruturas normativas assumidas no contexto de 

formulação de políticas, das quais os formuladores muitas vezes 

desconhecem, restringem a elaboração de políticas. 

• Exploraram como a estrutura do discurso político e da linguagem 

moldam como as ideias políticas são comunicadas e traduzidas em 

prática.  

• Sustentam que estruturas discursivas pré-existentes (conceitos, 

metáforas, códigos linguísticos, regras de lógica etc.) contêm 

elementos cognitivos e normativos que mediam quais programas de 

políticas os formuladores de políticas provavelmente adotarão. 

• Demonstraram através de experiências que os atores políticos têm 

maior probabilidade de favorecer interpretações políticas que melhor 

se adaptam ao seu esquema cognitivo e crenças políticas.  

• Decisões políticas são tomadas por pessoas sujeitas aos limites da 

racionalidade, inevitavelmente eles usam heurísticas cognitivas e 

normativas e atalhos para formar suas opiniões. 

• Se os defensores de uma determinada política saturar o cenário 

político com metáforas, outras discursivas ou alhos suficientes para 

tornarem parte do esquema cognitivo, as pessoas tendem a preferir 

sua posição. 

• Usam análises de documentos de políticas, debates e históricos para 

determinar como os formuladores de políticas definem problemas e 

crises dependendo de seus pressupostos normativos e cognitivos.  

• O grau em que as estruturas discursivas influenciam as políticas se 

assemelha ao novo ideal sobre o qual se baseia uma nova iniciativa 

política ou aos antigos princípios políticos já em uso.  

Alexander e Smith, 1993; 

Block, 1990;  Block,1996;  

Block,1996;  Bonham et 

al., 1978; Bourdieu, 1998; 

Go, 1999; Hay, 1996, 

2001;  Hay, 1996, 2001; 

Jones, 1999; Kjaer & 

Pedersen, 2001; Lau et al., 

1991;  Rochefort e 

Cobb,1994;  

Schmidt,2001, 2000; 

Shapiro et al.,1988; 

Vogel,1996. 

Fonte: Elaboração própria a partir da revisão da literatura e de Campbell (2002). 
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Tendo em vista as questões teóricas anteriores, que enfatizam a importância dos atores, 

das instituições e das ideias nas políticas públicas, serão apresentadas as principais abordagens 

que trabalham nessa perpectiva, e, mais especificamente, a abordagem na qual a presente 

análise irá se pautar, uma abordagem cognitiva. Como as ideias adentram instituições e são 

institucionalizadas (viram normas, regras, etc). 

A literatura aponta os subsistemas, as comunidades e as redes como espaços 

privilegiados de interação de diferentes atores, instituições e ideias nas políticas públicas e para 

processamento das decisões. Thurber (1996) citado por Capella (2015) destaca três dimensões 

essenciais do sistema político: os macrossistemas, os microssistemas e os subsistemas.  

Nos macrossistemas encontram-se as decisões que afetam diretamente uma política 

pública ou a estrutura de poder em torno dela. Essa dimensão é caracterizada por um alto 

conflito, uma vez que as decisões geram impactos visíveis sobre a sociedade e o sistema 

político. São compostos por um número grande de participantes e com vários interesses 

distintos. Nos microssistemas encontram-se as decisões que não geram muito interesse. Nesses 

espaços são tomadas decisões técnicas que envolvem um número pequeno de pessoas e o acesso 

de outros participantes é reduzido. Já os subsistemas possuem um número limitado de atores e 

instituições e canalizam suas questões para questões específicas de uma política. São 

geralmente mais coesos e normalmente funcionam como resultado da divisão do trabalho e da 

especialização burocrática, tipo saúde, educação, meio ambiente etc. São arranjos institucionais 

que se articulam em torno de interesses e áreas específicas.  

Conforme pode ser visto no Quadro 5, a literatura recente vem valorizando esses 

espaços para análise de políticas públicas com intensa discussão, principalmente ao relacionar 

o conceito de subsistemas ao de comunidade de políticas, redes de políticas públicas e redes 

temáticas (CAPELLA, 2015). Ambos conceitos consideram o papel dos atores e suas ideias no 

processo de mudanças de políticas públicas (BAUMGARTNER; JONES, 1993; SABATIER; 

JENKINS-SMITH, 1993; HOWLETT; RAMESH,1998; 2003). 
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Quadro 5 - Estudos sobre Subsistemas, Redes e Comunidades 

 
AUTORES 

PRINCIPAIS 
PONTOS PRINCIPAIS 

SUBSISTEMAS Policy whirlpools 

 

Ernest 

Griffith,1939 

Centro de atividades focalizado em questões específicas 

Subgoverno  

 

Ripley e Franklin, 

1984 

Grupos de atores políticos, governamentais ou não, com 

especialização em áreas específicas 

Subsistema  

 

J. Leiper Freeman, 

1955 

Interação entre o grupo de tomadores de decisões. 

Podem ser servidores públicos, grupos de interesse, 

pesquisadores acadêmicos, membros do legislativo, 

representantes de outras esferas de governo.  

Utilizam de persuasão e barganha para atingir seus interesses. 

Triangulo de Ferro 

 

 Peters,1986 

Existência de um grupo pequeno de participantes autônomos e 

relativamente estáveis, reunidos de forma a exercer estrito 

controle sobre programas públicos que afetam seus interesses 

econômicos 

Três atores: Grupos de interesses, parlamentares e burocratas 

controlam a produção de políticas.  

Privilegia a troca de interesse e favores e  

Desconsidera a existência de disputa de grupos de interesses 

difusos 

REDES 

TEMÁTICAS 

Issue Networks  

 

 

Heclo, 1978 Grupo de conhecimento compartilhado que tem a ver com algum 

aspecto (ou, como definido pela rede, algum problema) de 

política pública  

O processo de tomada de decisão envolve mais participantes em 

diversos níveis de comprometimento e dependência. 

A permanência dos grupos é fluida e pouco estável. 

O principal interesse dos participantes é o comprometimento 

intelectual e emocional e não material, que seria mais secundário. 

Participação ampla 

Baixa integração entre os membros 

Ausência de consenso 

Conflito 

Relações assimétricas de poder entre os integrantes. 

COMUNIDADES 

DE POLÍTICAS  

Rhodes,1988 Número limitado de participantes; 

Interação frequente e de alta qualidade dos membros 

Consenso ideológico, de valores e preferencias políticas 

Equilíbrio de poder 

Estruturas hierárquicas 

Fonte: Elaboração própria a partir de Capella e Brasil (2015). 

  

Quatro modelos de análise se apropriam dos conceitos apresentados acima - 

subsistemas, redes e comunidades, e avançam em torno de modelos teóricos que visam 

compreender a influência das ideias, atores e instituições nas definições de políticas públicas. 

São eles: o Modelo Sequencial ou do Ciclo Político (Policy Cicle); Fluxo Múltiplos (Multiple 

Streams); Equilíbrio Interrompido (Punctuated Equilibrium); e Coalizões de Defesa (Advocacy 

Coalition Framework). 
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O modelo Sequencial, ou Ciclo Político, propõe estudar as etapas das políticas públicas, 

como num processo sequencial. Tal modelo, inicialmente apregoado por Harold Laswell, em 

1956, e depois por diversos autores, desmembra a política pública em diferentes fases, e com 

isso facilita o estudo por partes. Dentre diversas fases propostas, quatro delas parecem ser 

consensuais: na primeira fase estaria a definição do problema e o agendamento da política; na 

segunda fase estaria a formulação da política e a legitimação da decisão; na terceira seria a fase 

da implementação da política; e, na quarta, estaria a fase da avaliação e as mudanças da política.  

O modelo de Fluxos Múltiplos, proposto por John Kingdon em 1984 (KINGDON, 2003 

apud CAPELLA, 2015)18, tem o interesse de saber como os problemas entram na agenda de 

Políticas Públicas através dos conceitos de comunidades políticas, empreendedores políticos e 

janelas de oportunidades. Para o autor, existem três fluxos - do problema, das políticas públicas 

e da política propriamente dita, que acontecem de forma independente, que, num determinado 

momento e em determinadas situações, convergem para a possibilidade da entrada de algum 

problema, ou assunto, na agenda das políticas públicas. Nesse momento teria a abertura de uma 

janela de oportunidade para a política pública surgir. 

O modelo do Equilíbrio Pontuado, defendido por Frank Baumgartner e Bryan Jones 

(1993), parte do entendimento de que o sistema político se estrutura de forma a manter 

benefícios continuados para grupos privilegiados. Esses arranjos, que são como verdadeiros 

subsistemas para os autores, existem a partir de decisões processadas em paralelo às 

organizações públicas. Como geralmente os processos políticos são mais estáveis e 

incrementais19, as mudanças geradas pelo sistema institucional são pequenas, graduais e só em 

algumas ocasiões promovem grandes rupturas. Eles trabalham com dois conceitos: o de imagem 

política e o subsistema político. 

O modelo de “Coalizões de Defesa”, apresentado por Sabatier e Jenkins-Smith (1993), 

propõe inicialmente analisar as mudanças nas políticas a partir do processo de disputa entre 

diversos atores e níveis de governo com foco nas informações técnicas. O termo “coalizão” 

significa que os atores estão inseridos em um subsistema político que seria o espaço no qual 

ocorreria os debates e as discussões, motivados a defenderem suas crenças. Essas coalizões são 

formadas em torno de convicções, ideias e opiniões dos atores no processo da política pública. 

Aproxima-se do conceito de comunidades políticas ao valorizar a especialização dos atores, 

________________________ 

18 Kingdon, John. Agendas, alternatives, and public policies. 3. ed. Nova York: Harper Collins, 2003[1984] 
19 Wildavsky (1964) utiliza essa expressão em sua obra The Politics of the Budgetary Process e, posteriormente, 

ele publica um artigo com a teoria empírica do modelo incremental desenvolvida na pesquisa realizada por 

Davis, Dempster e Wildavsky (1966). 
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tanto individuais quanto dos grupos, no processo de influenciar a formulação de políticas. O 

Quadro 6 traz uma apresentação dos principais pontos e autores desses modelos. 

 

Quadro 6 -  Modelos teóricos para compreender as Políticas Públicas 

Fonte: Elaboração própria a partir de Capella e Brasil (2015). 

 

________________________ 

20 Outros autores como Charles O. Jones (1984), Jenkins (1978), Anderson (2003), Hogwood e Gunn (1984) 

contribuíram para o desenvolvimento desse modelo. Ver a respeito: Araujo, L. e Rodrigues, L. (2017) e May e 

Wildavsky (1978). 

MODELOS AUTORES PONTOS PRINCIPAIS 

SEQUENCIAL 

OU CICLO 

POLÍTICO 

(POLICY CICLE) 

Lasswell, 

1956;20 
• As políticas Públicas são analisadas por fases:  

o Definição do problema, Agendamento; 

o  Formulação;  

o Implementação e  

o Avaliação 

• O modelo tem sido o ponto de partida para a maioria das abordagens 

por permitir relacionar de forma coerente todos os aspectos das 

mesmas. 

FLUXOS 

MÚLTIPLOS 

(MULTIPLE 

STREAMS) 

John 

Kingdon,2011 
• Explica como é que os problemas entram na agenda política 

• Baseia-se em três conceitos: 

o comunidades políticas;  

o os empreendedores políticos e 

o  a janela de oportunidade política 

• Três fluxos de variáveis independentes:  

o fluxo do problema,  

o fluxo das políticas e  

o fluxo da política.  

• Em determinados momentos e sob determinadas condições, os fluxos 

convergem, favorecendo a abertura de uma janela de oportunidade. 

EQUILÍBRIO 

INTERROMPIDO 

(PUNCTUATED 

EQUILIBRIUM) 

Frank 

Baumgartner 

e Bryan Jones 

(1993) 

• Os processos políticos são geralmente caracterizados por estabilidade 

e incrementalismo, pontuado ou interrompido, ocasionalmente, por 

mudanças de larga escala. O mesmo sistema institucional gera 

mudanças pequenas, graduais e grandes rupturas. 

• Dois conceitos: 

o Imagem política 

o Subsistema político 

COALISÕES DE 

DEFESA 

(ADVOCACY 

COALITION 

FRAMEWORK) 

Paul Sabatier 

e Jenkins-

Smith (1993) 

• Conceitos: 

o sistema de crenças (ideias, valores e normas) 

o subsistema político (diversos atores de organizações públicas 

e privadas) 

o coligação de causas e 

o mediadores políticos 

• O subsistema político é a unidade de análise mais adequada para 

analisar o processo político 

• É a partilha do mesmo sistema de crenças que mantem os autores 

unidos no mesmo subsistema. 

• Quando os atores agem de forma concertada para atingir um mesmo 

objetivo forma-se uma coligação de causa ou interesse. 

• Os mediadores políticos agem no interior dos subsistemas para gerar 

compromissos entre posições das diferentes coligações e influenciar 

os decisores políticos e as instituições governamentais. 
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Como se viu, o entendimento de que atores, ideias e instituições têm no 

desenvolvimento e  resultados das políticas públicas é bastante refletido na literatura recente. 

Indivíduos e grupos engajados politicamente possuem seus próprios interesses. Porém, quais 

mecanismos acontecem para que esses passem a influenciar os rumos das políticas? Como se 

dá esse processo? Quais são os espaços para isso? Quais interesses são defendidos? Os 

individuais? Os profissionais? Os de grupo de interesse? Os de classe? 

A abordagem cognitiva das políticas públicas tenta analisar as políticas através de 

matrizes cognitivas e normativas, compostas por diferentes atores públicos e privados, que 

formam sistemas de interpretação da realidade, que sofrerá ou sofreu uma ação. O ponto comum 

dessas abordagens é considerar as dinâmicas da construção social da realidade como 

importantes para determinar práticas que são socialmente aceitas (MULLER; SUEREL, 2002). 

A literatura apresenta três modelos que poderiam ser destacados aqui pelo olhar que eles 

dão à influência dos valores, das ideias e das representações nas políticas públicas. Eles utilizam 

as noções de coalizão de defesa de Sabatier e Jekins-Smith (1993), o paradigma de Hall (1993), 

e o referencial de Jobert e Muller (1987). São diferentes recortes de elementos semelhantes.  

Esses modelos concordam que existem, num primeiro plano, valores e princípios gerais, 

que Muller e Suerel (2002) chamam de “uma visão de mundo” particular. Seriam como 

princípios abstratos que identificam e justificam a existência de diferenças entre 

indivíduos/grupos na dinâmica social. Num segundo plano, teríamos os princípios específicos 

que operalizam os valores mais gerais de uma política ou de um subsistema. Aqui estariam os 

eixos de ação desejáveis, que, de certa forma, determinam as estratégias dos atores, fazendo 

parte do jogo de interesses e do peso da instituição. Esses elementos normativos e cognitivos 

determinam também os métodos e os meios para realizar tanto os valores quanto os objetivos 

definidos. Num último plano, o conjunto dessa matriz pressupõe as especificações 

instrumentais, com a intenção de especificar os instrumentos escolhidos, que vão na direção 

coerente com as indicações escolhidas pelos planos anteriores. 

As matrizes ajudam a definir escolhas e possíveis direções de uma política pública ou 

de uma coalizão de causa. Além de permitir “isolar, analiticamente, os processos pelos quais 

são produzidos e legitimados os comportamentos, as representações e as crenças, 

principalmente sob a forma de políticas públicas particulares, no caso do Estado” (MULLER; 

SUEREL, 2002, p. 47). 

Num contexto onde as políticas públicas são cada vez mais multifuncionais, 

intersetoriais e transversais, o Modelo de Coalizões de Defesa proposto por Sabatier e Jenkins-
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Smith ajuda a compreender os padrões de mudanças. Como se viu, esse modelo parte de um 

conjunto de premissas que coloca o resultado das disputas entre as coalizões de defesa como o 

maior responsável pelas mudanças das políticas, e, essas, as mudanças, são produtos das 

aprendizagens políticas vindas dos próprios processos dessas disputas. 

O Modelo dos Paradigmas, desenvolvido por Hall (1993), parte de um estudo das 

políticas macroeconomicas da Inglaterra nos anos de 1970 e 1980. O autor identificou uma 

oscilação entre os princípios de inspiração keynesiana, em que o senso de coletividade para 

reparar os danos sociais modernos é importante, e os que poderiam ser classificados como 

monetaristas associados a uma visão de mundo racional, individual e darwinista socialmente. 

Implicitamente estava uma visão de mundo a ser transformado. O autor viu também que as 

técnicas empregadas variam de acordo com o paradigma adotado. Então, os instrumentos 

escolhidos não fazem parte de um imperativo normativo neutro.  

A noção de paradigma é compatível com elementos básicos de uma abordagem 

neoinstitucional aos estudos políticos, porquanto capta a ideias de que as crenças, valores e 

atitutes dão sustentação aos entendimentos dos problemas públicos e enfatiza o modo como as 

noções de inspiração paradigmática da exequibilidade das soluções propostas, tanto quanto as 

do autointeresse do autor, são determinantes significativas do conteúdo da política (HALL, 

1990 p. 59). O poder explícito das ideias entranhadas se torna claramente evidente no modo 

como os policy-makers compreendem os problemas e divisam suas soluções (HOWLET; 

RAMESCH; PERL, 2013, p. 59). 

A existência de uma matriz cognitiva e normativa partilhada por um grupo de atores 

alimenta uma consciência coletiva, um sentimento de pertencimento que produz uma identidade 

específica. Por trás de um paradigma ou um referencial existe um vínculo entre os princípios 

gerais e os princípios específicos que produz uma identidade. Essa existência, por si só, de uma 

matriz cognitiva e normativa, gera fronteiras que constituem grupos ou orgnizações, assim 

como subsistemas. Porém, são justamente essas fronteiras que possibilitam aos defensores de 

determinados paradigmas ou referencial pensarem de uma forma mais ampla. “De modo 

emblemático, podem ser vistos mecanismos de mobilização e/ou regeneração destes esquemas 

identitários constitutivos de uma matriz cognitiva e normativa dada, em caso de ‘crise’ do 

paradigma determinante da politica pública” (MULLER; SUEREL, 2002, p. 48).  

As lógicas de poder estão presentes no processo de construção de um paradigma ou de 

um referencial. Nesse sentido, no processo de construção de uma matriz cognitiva, um 

determinado ator faz valer seus interesses. Existe uma relação circular entre lógicas de sentido 
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e lógicas de poder. O ator constrói o sentido a partir do sentido hegemônico que a liderança do 

setor afirma. Isso torna-se o referencial ou o paradigma legítimo porque as forças ficam 

estabilizadas.  

 

A produção de uma matriz cognitiva não é, portanto, um simples processo discursivo, 

mas uma dinâmica intimamente ligada às intereções e às relações de força que se 

cristalizam pouco a pouco num setor e/ou num sub-sistema dado [...]. Ela alimenta, 

ao mesmo tempo, um processo de tomada de palavra (produção do sentido) e e um 

processo de tomada de poder (estruturação de um campo de forças).[...] (A abordagem 

cognitiva, como a abordagem neo-institucionalista, busca ultrapassar o dilema do 

determinismo e do voluntarismo, propondo uma grade de análise que combina uma 

certa forma de determinismo estrutural (os atores políticos não são totalmente livres 

de suas escolhas) e uma certa forma de voluntarismo (as escolhas políticas não são 

totalmente determinadas pelas suas estruturas). Enquanto as diferentes correntes do 

neo-institucionalismo tentam  tomar a ação pública pelo prisma das instituições 

(no sentido amplo) que determinam o funcionamento e a evolução, a abordagem 

cognitiva, de seu lado, repousa sobre a idéia que uma política pública opera como um 

vasto processo de interpretação do mundo, ao longo do qual, pouco a pouco, uma 

visão do mundo vai impor-se, vai ser aceita, depois reconhecida como “verdadeira” 

pela maioria dos atores do setor, porque ela permite aos atores compreender as 

transformações de seu contexto, oferecendo-lhes um conjunto de relações e de 

interpretações causais que lhes permitem decodificar, decifrar os acontecimentos com 

os quais eles são confrontados (MULLER; SUREL, 2002, p. 49-50). 

 

A abordagem cognitiva das políticas públicas, na concepção teórica de Muller e Surel 

(2002)21, reforça a importância da política na análise de políticas públicas, vinculando-a 

diretamente ao exercício do poder; e fundamental nos processos de tomada de decisão sobre as 

ações públicas.   

O pressuposto com que essa abordagem trabalha é que a ação pública do Estado 

moderno resulta de um complexo processo de práticas sociais, construídas socialmente e 

marcadas historicamente. A questão principal é a influência exercida pelas normas sociais e 

globais sobre os comportamentos e, por conseguinte, nas políticas públicas.  O resultado de 

uma política pública está diretamente relacionado ao grau de participação dos atores no 

processo de sua elaboração e implementação. Ele é conseguência de um processo de interação 

e de relações de forças que vão se firmando ao longo do tempo. A ideia reforçada aqui é de que 

nenhuma ação pública é conduzida por princípios de neutralidade.  

Os autores propõem nessa abordagem o estudo das políticas públicas a partir da 

compreensão de duas matrizes: a cognitiva e a normativa. Na matriz cognitiva, estaria um 

conjunto de valores e princípios gerais definidores de uma visão de mundo particular; já na 

________________________ 

21 MULLER, Pierre & SUREL, Yves. A Análise das Políticas Públicas. Tradução de Agemir Bavaresco e Alceu 

Ferraro. Pelotas: Educar, 2002. 
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matriz normativa estaria um conjunto de princípios mais específicos e influenciadores dos 

princípios mais gerais. Como se vê, essas matrizes são formas diferentes de delinear elementos 

semelhantes. 

Os autores sugerem a busca de uma lógica de sentido das ações: “o trabalho de análise 

deve esforçar-se para colocar à luz as lógicas de ação e, em ação, as lógicas de sentido no 

processo de elaboração e de implementação das políticas” (MULLER; SUEREL, 2002, p. 17). 

 

[...] toda política governamental se definirá, antes de tudo, com um conjunto de fins a 

se atingir. [...] tais fins, ou objetivos, poderão estar mais ou menos explícitos nos 

textos e nas decisões de governo (o preâmbulo de uma lei, por exemplo), detalhando 

os objetivos estabelecidos pelo governo no setor em questão. Às vezes, pelo contrário, 

os fins governamentais permanecerão fluidos, até ambíguos. Isso significa que, 

também lá, os objetivos da ação pública não são dados, mas devem construir um 

trabalho de identificação e reconstrução pelo pesquisador, através, por exemplo, do 

estudo das reuniões interministeriais preparatórias à decisão ou dos debates 

parlamentares (MULLER; SUEREL, 2002, p. 16).   

 

Muller (2018), ao refletir sobre os aportes das análises de políticas públicas para 

entender melhor as transformações de ação pública em nossas sociedades, sugere que, além dos 

enfoques clássicos das análises de políticas públicas, aqueles relacionados ao surgimento dos 

problemas e tomadas de decissões, seja feita uma análise cognitiva das políticas públicas 

fundamentada no estudo da ação pública. Interpretação do mundo a partir do qual os atores, 

tanto os públicos como os privados, desenvolvem suas estratégias para definir o conteúdo das 

políticas públicas. Para o autor, “cada vez mais, fazer política consiste em fazer política 

pública” (MULLER, 2018, p. 48). “É ver o Estado em ação”, fazendo ou desejando fazer coisas. 

Para Pierre Muller, 

 

Elaborar uma política pública consiste, primeiramente, em construir uma 

representação, uma imagem da realidade sobre a qual queremos intervir. É em 

referência a essa imagem cognitiva que os atores sociais organizam sua percepção do 

problema, confrontam suas soluções e definem suas propostas de ação: 

denominaremos essa visão do mundo referencial de políticas públicas (MULLER, 

2003, p. 62). 

  

Uma obra fundamental que vai nessa direção é  L´État en Action, de Bruno Jobert e 

Pierre Muller, escrita em 1987. Os autores se baseiam em dois conceitos que estão intimamente 

ligados para estabelecer uma ponte entre a dimensão cognitiva e sua implicação concreta nas 

políticas públicas.  
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O referencial é uma imagem da realidade social construída através do prisma das 

relações hegemônicas setoriais e globais. É uma imagem codificada do real e, em 

particular, do RGS (Referencial Global/Setorial) Mas essa imagem não produz efeitos 

menos tangíveis: sem tornar o real completamente transparente, pois geralmente ela 

oculta as relações hegemônicas, ela torna-o um pouco menos opaco, porque permite, 

pelas normas  que produz, atuar sobre o real: são leis, decretos, procedimentos etc.22 

(JOBERT; MULLER, 1987, p. 70. Tradução da autora). 

 

O conceito de referencial, por um lado, reúne processos de categorização e definição 

que permitem a um setor específico se situar numa sociedade global. Segundo a expressão dos 

autores, seria a gestão da relação global/setorial. Por outro lado, quando já se tem esse 

conhecimento, o referencial supõe atualização das normas de ação que vão determinar as 

políticas públicas. 

O referencial global é: 

 

[…] uma representação geral em torno da qual vão se ordenar e hierarquizar as 

diferentes representações setoriais. Ele é constituído por um conjunto de valores 

fundamentais que constituem as crenças de base da sociedade, assim como por normas 

que permitem escolher entre as condutas. Por isso, ele constitui a representação que 

uma sociedade faz de sua própria relação com o mundo num determinado momento 

[…]. O referencial global não é um consenso, mas baliza o campo intelectual no seio 

do qual vão se organizar os conflitos sociais (MULLER, 2003, p. 65). 

 

O referencial setorial é a “representação do lugar e do papel de um setor numa sociedade 

determinada numa época determinada” (MULLER, 2003, p. 65). Ele se articula com o 

referencial global. Jobert e Muller (1987) chamam de referencial global/setorial, que é 

construído pelos mediadores. 

O referencial está associado à noção de mediador, conceito que define os agentes que 

elaboram o referencial das políticas públicas. Segundo os autores, ele tem uma dupla função, 

de decodificar o RGS para os atores, através de uma “filosofia de ação”, e de recodificar esse 

referencial para intervir na realidade, através das políticas públicas.  

 

________________________ 

22 “le référentiel est une image de la réalité sociale construite à travers le prisme des rapports d’hégémonie 

sectoriels et globaux. C’ est une image codée du réel, et en particulier du RGS. Mais cette image n’en produit 

pas moins des effets tangibles: sans rendre le réel complètement transparent, puisqu’elle occulte en général les 

rapports d’hégémonie, elle le rend un peu moins opaque parce qu’elle permet, à travers les normes qu’elle 

produit, d’agir sur le réel: ce sont les lois, les décrets, les procédures, etc” (JOBERT; MULLER, 1987, p. 70). 
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Mediadores são os agentes que desenvolvem a estrutura das políticas públicas. Na 

realidade, essa função é dupla porque consiste em: decodificar o RGS, ou seja, torná-

lo inteligível aos atores envolvidos, através da elaboração de uma filosofia de ação; e 

recodificar esse RGS em termos que possam agir de maneira real, ou seja, em padrões 

e critérios de intervenção política23 (JOBERT; MULLER, 1987, p. 71. Tradução da 

autora). 

 

Surel (2008) coloca que o modelo de análise proposto por Jobert e Muller foca em um 

Estado em ação, que é a articulação exitosa e relativamente estável entre a esfera pública e os 

atores envolvidos ao redor da política pública. No entanto, descrever as fases de transição, de 

crises ou de ruptura, que caracterizam a ação pública, seja uma tarefa mais difícil (SUREL, 

2008, p. 44). 

Surel (2008) propõe utilizar os elementos principais do modelo criado por Kuhn (1983) 

em sua obra Estrutura das Revoluções Científicas. Nela se discute a natureza das políticas 

públicas, definidas como paradigmas, a fim de encontrar uma explicação do papel das políticas 

públicas no processo de categorização cognitiva e de construção social da realidade, marcada 

por alocação de recursos e/ou exercício da coerção legítima.   

Para Kuhn (1983) citado por Surel (2008), a ciência se caracteriza por uma alternância 

de fases críticas e períodos normais; estes últimos corresponderiam ao equilíbrio de uma 

comunidade científica, que se funda num acordo geral ao redor de um paradigma. O 

descobrimento e a adoção de um paradigma é elemento estruturador de uma ciência, que se 

estabiliza ao redor de princípios, métodos e instrumentos de investigação que alcançam 

provisoriamente a unanimidade,  

 

[…] al escoger [este término de paradigma], quiero sugerir que algunos ejemplos 

reconocidos de trabajo científico real – ejemplos que engloban leyes, teorías, 

aplicaciones y dispositivos experimentales – proveen los modelos que dan nacimiento 

a tradiciones particulares y coherentes de investigación científica (KUHN, 1983, p. 

30 apud SUREL, 2008, p. 44). 

 

Um paradigma poderia ser dividido em quatro elementos fundamentais: princípio 

metafísico geral, regras de ação, metodologia e instrumentos específicos. Esses quatro 

elementos seriam necessários para formar uma matriz disciplinária. Surel (2008) faz algumas 

relações desses elementos com o trabalho de Jobert e Muller. No primeiro elemento, princípios 

metafísicos gerais, estaria imbutida a visão de mundo que forma todo o substrato da atividade 

________________________ 

23 “ Les médiateurs sont les agents qui élaborent le référentiel des politiques publiques. En réalité, cette fonction 

est double car elle consiste: à décoder le RGS, c’ est-à-dire à le rendre intelligible aux acteurs en présence, à 

travers l’élaboration d’une philosophie de I’action; à re-coder ce RGS en des termes susceptibles d’agir sur le 

réel,c’est-à-dire en normes et en critères d’intervention politiques” (JOBERT; MULLER, 1987, p. 71).             
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científica; para o modelo de Jobert e Muller, seria o referencial. No segundo elemento, estariam 

as regras de ação, as hipóteses e leis, que corresponderiam a uma parte do referencial, pois é 

nessa mesma etapa que os atores deixam mais claros seus marcos gerais de compreensão do 

mundo, definem prioridades e que tipos de ações lhes parecem satisfatórias e legítimas. O 

terceiro elemento, a metodologia, define os tipos de relações que consideram mais apropriadas 

na situação que se vai intervir. Segundo Surel (2008), parece ser aqui que se contemplariam as 

posturas de coerção, de mediação ou concertação. Por último, estariam os instrumentos 

específicos, que podem ser diversos, como o discurso, o voto, uma lei, ou a criação de uma 

instituição específica.     

Para Surel (2008), esses diferentes elementos evoluem de acordo com duas ou três fases, 

que vão da pré-política pública à crise (a ordem das fases não é necessariamente linear), passa 

por um período de política pública normal, em que o espaço social fica estabilizado em torno 

de um paradigma e de um sistema de atores específicos. 

O importante é que tanto o modelo de Jobet e Muller quanto as constribuições de Surel, 

baseadas em Kuhn, reconhecem que políticas públicas e teorias científicas estão em constante 

relação de interdependência. E, diferentemente do que dizem as concepções clássicas, não 

existe neutralidade no processo de elaborá-las e nem de analisá-las.  

Nesse sentido, o próximo capítulo irá contextualizar a arena que as políticas públicas 

aqui analisadas se encontram, como pano de fundo para as ideias e atores envolvidos nessas 

políticas, e como localizador das políticas sociais dentro do Estado. 

Para finalizar esse capítulo, o Quadro 7, a seguir, traz um compilado de abordagens e 

modelos de análises públicas com os principais autores. 
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  Quadro 7 - Quadros teóricos, abordagens e modelos de análise de políticas públicas 

Abordagens 
Etapas da 

Política 
Modelos de análise Autores principais 

Funcionamento 

das políticas 

públicas 

 

Agendamento 

e formulação 

 

Modelo sequencial ou do ciclo político 

(Policy Cycle) 

Lasswell; Jones; Anderson 

Metáfora dos fluxos múltiplos 

(Multiple Streams Framework) 

Kingdon 

Equilíbrio pontuado ou interrompido  

(Puntuacted Equilibrium Theory) 

Baumgartner e Jones 

Coligações de causa ou de interesse  

(Advocacy Coalition Framework) 

Sabatier e Jenkins-Smith 

 

Abordagens cognitivas e centradas no papel 

das ideias 

King; Jobert e Muller; Hall; 

Sabatier e Jenkins-Smith; 

Majone; Stone 

Modos de agendamento Cobb e Elder 

Agenda-setting e meios de comunicação McCombs; Shaw 

Ciclos de atenção ao problema Downs; Peters; Hogwood. 

Eventos focalizadores Birkland 

Duas faces do poder: decisão e não decisão Bachrach e Baratz 

Instrumentos da ação pública Lascoumes; Le Galès 

Implementação 

 

Modelos top-down Pressman e Wildavsky; 

Bardach 

Modelos bottom-up Lipsky; Sabatier 

Burocracia de rua ou na base da hierarquia 

(street-level burocracie) 

Lipsky 

Poder de veto Tsebelius 

Deriva burocrática e agency problems Grossman e Hart; Newton e 

Deth; Schnapp 

Modelos de síntese Mayntz; Ingram; Elmore; 

Matland; Hill e Hupe 

Processo de 

decisão 

 

------ Modelo da racionalidade limitada Simon 

Abordagens incrementalistas Lindblom 

Teorias da escolha racional Downs 

A metáfora da "lata de lixo" (garbage can)  Cohen, Marsh e Olsen 

Abordagem dos subsistemas, redes e 

comunidades políticas 

Heclo; Marsh e Rhodes; 

Atkinson e Coleman; Smith 

Abordagens centradas nos atores Marin e Mayntz; Dye 

Modelo Top Down Policymaking Dye 

Papel da administração na formulação de 

políticas 

Page; Schnapp 

Dependência da trajetória (path dependence) Peters; Pierre; King; Pierson; 

Immergut; Hall e Taylor; 

Thelen 

Transferência e difusão de políticas públicas Dolowitz e Marsh 

Abordagens neoinstitucionalistas Ostrom; Hall e Taylor 

Política e 

políticas 

públicas 

 

 

----- Teoria da ação pública  Muller; Palier e Surel 

Teoria pluralista ou teoria dos grupos  Dahl; Bachrach e Baratz 

Teoria das elites  Mosca; Mills 

Neomarxistas  Miliband; Offe; Habermas 

Abordagem neocorporativa  Schmitter 

Tipologias de políticas públicas  Lowi 

Neoinstitucionalismo  Marsh e Olson; Skocpol; Hall e 

Taylor 

Linguagem e comunicação política  Fischer e Forester; Edelman 

Teorias do estado  Mény e Thoening; Jobert e 

Muller 

Fonte: Elaboração própria a partir de Araújo e Rodriguês (2017). 
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2 CONFIGURAÇÃO DO ESTADO DE BEM-ESTAR BRASILEIRO  

 

2.1 DESENVOLVIMENTO, ESTADO DE BEM-ESTAR E DEMOCRACIA 

 

Ao estudar a trajetória das políticas sociais em países em desenvolvimento, como o 

Brasil, percebe-se a convivência entre os desafios em atuar em problemas sociais complexos 

relativos ao contexto atual, muitas vezes sem um sistema estruturado de Bem-Estar Social, e a 

ameaça constante de reformas, tanto pela pressão do paradigma liberal quanto pelas crises 

recorrentes do capitalismo global. Além de que suas instituições democráticas, na maioria das 

vezes, são pouco consolidadas e resistentes à ruptura, como observado recentemente no Brasil. 

Todavia, aprofundar a relação entre Estado de Bem-Estar, capitalismo, democracia e 

desenvolvimento foge ao escopo desse trabalho, o que não nos impede de abordar rapidamente 

os referidos temas como pano de fundo dentro do qual se situam as políticas de enfrentamento 

da fome e da extrema pobreza estudadas aqui.  

As políticas sociais são fundamentalmente permeadas por distintas concepções de 

justiça, igualdade, liberdade e solidariedade. Como afirmou Draibe (1995), os modelos de 

welfare state organizam-se diretamente relacionados à responsabilidade estatal, na garantia de 

um certo patamar mínimo de bem-estar social dos cidadãos, havendo, porém, certas 

contradições na dimensão do ideal de igualdade, que, em alguns momentos, se polarizam. A 

igualdade de resultados buscaria critérios igualitários para a distribuição de recursos, e a 

igualdade de oportunidades procuraria respeitar as diferenças e legitimar o tratamento desigual 

aos desiguais. 

No campo da teoria do capital humano24, as contribuições de Amartya Sen reforçam um 

enfoque integrado e programas sociais orientados para a ampliação das capacidades das 

pessoas. O autor concebe a política social como um investimento em capital humano e social. 

A ampliação das capacidades humanas para participar com liberdade do processo produtivo 

(SEN, 1999). 

Assim, pode-se retomar a reflexão filosófica de Amartya Sen (1999), que, a                                                                            

partir da crítica ao utilitarismo econômico e das formulações de John Rawls (1971), propõe 

uma teoria da escolha social e incorpora reflexões filosóficas sobre critérios de justiça e da 

eficiência econômica para a análise da tomada de decisão em políticas públicas.  

________________________ 

24 Diverge de posições dentro desse campo pouco críticas do crescimento e de seus efeitos sociais e ambientais 

(DRAIBE; RIESGO, 2011). 
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Por distintas que sejam, as correntes intelectuais apontam para a questão da equidade e 

não perdem de vista a relação entre as modernas instituições da política social e o processo de 

desenvolvimento e modernização capitalistas. Segundo Kerstenetzy (2011), “o welfare 

contribui para tornar a democracia ‘mais democrática’, a democracia teria o potencial de tornar 

o welfare mais igualitário” (KERSTENETZY, 2011, p. 87).  

 

Com o auxílio de Charles Tilly (2008), definiremos democracia como uma classe de 

relações entre o Estado e os cidadãos que se caracteriza por agir o Estado em 

conformidade com as demandas expressas pelos cidadãos, mediante consulta (no 

limite, maximamente) ampla, igual, protegida e efetiva. Welfare, nesse contexto, se 

referirá à intervenção pública destinada a compensar ou reduzir as desigualdades 

socioeconômicas geradas no mercado (KERSTENETZY, 2011, p. 87). 

 

A análise integrada das relações entre a economia e a política social avançou muito, 

principalmente em relação aos aspectos desafiantes do capitalismo globalizado, confrontado 

com as potencialidades e limites da política social (ESPING-ANDERSEN, 2002; MESA-

LAGO, 1985). Esses desafios recolocam a dimensão sistêmica da política social como um todo 

e permitem examinar, no tempo, os efeitos dinâmicos da política social, inclusive sobre a 

economia.   

Uma parte significativa da literatura sobre Estado de Bem-Estar Social relaciona a sua 

origem com processos de modernização capitalista (ESPING-ANDERSON, 1990; 

PRZEWORSKI, 1985, BRESSER-PEREIRA, 2014). Somente países que se modernizaram 

foram capazes de criar um parque industrial pujante, vivenciaram processos de democratização, 

e dispõem de classes sociais burguesas e proletárias; e teriam as capacidades institucionais, 

sociais e econômicas para instaurar um sistema de proteção social.  

Depreende-se, portanto, que em sociedades que não iniciaram ou finalizaram seu 

processo de modernização capitalista, não haveria sistemas de proteção social. No entanto, o 

que se observa é a existência de vários países em desenvolvimento com ações que podem ser 

qualificadas como constituintes de um Estado de Bem-Estar Social (ARRETCHE, 1995; 

MKANDAWIRE, 2011). 

Boaventura Santos, em colaboração com Pedro Hespanha, em 1987, ao estudarem as 

políticas sociais, demonstram sua complexidade, tendo em vista sua implantação em sociedades 

industriais capitalistas, e apontam as contradições do Estado-Providência:  
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[...] as relações sociais, políticas e econômicas não têm natureza capitalista pelo 

simples facto de existirem numa sociedade capitalista. O Estado-Providência, sendo 

a forma política de Estado nas sociedades capitalistas avançadas, não é só por isso um 

Estado capitalista. Aliás, o Estado-Providência é a criação política que até hoje 

promoveu com mais verossimilhança e dramatismo a imagem da exterioridade e da 

autonomia da política em relação à economia. Os princípios de justiça distributiva 

subjacentes (ainda que nem sempre tanto na realidade como na aparência) às 

transferências de pagamentos envolvidas nas políticas sociais e a desmercadorização 

de bens e serviços em que estas se traduziram tornaram credível que o Estado estava 

acima das classes e grupos sociais em confronto na sociedade e que a sua actuação 

visava realizar o interesse geral – um interesse superior e diferente dos múltiplos 

interesses sectoriais em circulação e competição na sociedade (SANTOS; 

HESPANHA, 1987, p. 16-17). 

 

O desafio das políticas sociais seria, então, compatibilizar desenvolvimento e 

crescimento econômico com democracia social. “O Estado-Providência assenta assim, na ideia 

de compatibilidade (e até complementariedade) entre crescimento econômico e políticas 

sociais, entre acumulação e legitimação, ou mais amplamente, entre capitalismo e democracia” 

(SANTOS; HESPANHA, 1987, p. 15-16). 

Contudo, esse não é um caminho tranquilo, pois o grande desafio da democracia seria 

adestrar o capitalismo. O Estado de Bem-Estar Social pode ser o domador do capitalismo num 

sistema democrático. 

  

A democracia tornou-se o calcanhar de Aquiles de muitos liberais. Enquanto o 

capitalismo se mantivesse com um mundo de pequenos proprietários, a propriedade 

em si pouco teria a temer da democracia. Mas, com a industrialização, surgiram as 

massas proletárias, para quem a democracia era um meio de reduzir os privilégios da 

propriedade. Os liberais temiam com razão o sufrágio universal, pois era provável que 

este politizasse a luta pela distribuição, pervertesse o mercado e alimentasse 

ineficiências. Muitos liberais concluíram que a democracia usurparia ou destruiria o 

mercado (ESPING-ANDERSEN,1991, p. 86). 

  

 O que se percebe é que depois de mais de cem anos de implementação de Estados de 

Bem-Estar, com sociedades capitalistas e democracias consolidadas, em pleno século XXI, 

ainda existe uma relação bastante conflitante entre capitalismo, democracia e welfare state. 

A dissociação entre a economia e a política social fragiliza os estudos das duas áreas e 

aumenta a especialização das disciplinas que valorizam mais aspectos quantitativos de cada 

uma. Especificamente na área social, a maioria dos estudos foca na questão da eficácia 

econômica ou na avaliação dos resultados e estão mais voltados para análises de programas 

isolados ou para análises organizacionais (DRAIBE; RIESGO, 2011; MKANDAWIRE, 2011; 

KERSTENETZKY, 2011). 

Relacionar o sistema de proteção social num quadro mais amplo de estudo integrado 

sobre o Estado parece ser um caminho promissor quando se quer observar a dinâmica dos 
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efeitos das políticas sociais sobre o desenvolvimento econômico e não só o contrário, como 

tradicionalmente se faz. Propicia a ampliação do olhar sobre os sistemas de políticas sociais, 

que, para além das bases materiais, podem promover e facilitar o crescimento econômico 

(MKANDAWIRE, 2001). Esse foco vem sendo divulgado pelo sistema das Nações Unidas há 

mais de quarenta anos e teve um papel importante na defesa da tese de que a política social 

constitui condição do desenvolvimento econômico. Encontram-se aqui a ampla divulgação de 

conceitos como desenvolvimento social, direitos sociais e humanos, desenvolvimento humano, 

inclusão social e coesão social (DRAIBE; RIESGO, 2011). 

Essa integração no plano conceitual está longe de ser consensual. No campo da teoria 

econômica, o pensamento keynesiano associa os efeitos redistributivos das políticas sociais e a 

inversão de capital humano ao círculo virtuoso da dinâmica do econômico e do social, com 

claras evidências dessa no crescimento econômico e desenvolvimento social no capitalismo 

pós-guerra.  

Segundo os argumentos de Celia Kerstenetzky (2011), os defensores do 

desenvolvimento econômico, que questionam a viabilidade do Estado de Bem-estar Social 

através do investimento do Estado de forma redistributiva, com transferências monetárias e 

serviços, a maioria das vezes, criticam através do que a autora chamou de duas relações de 

causalidade principais. 

 

De um lado, a proposição de que a introdução de um estado do bem-estar social requer 

a existência prévia de desenvolvimento econômico: só países desenvolvidos podem 

ter um welfare state. De outro, a afirmação de que todo e qualquer país que se 

disponha, seja a implementar, seja a incrementar um estado do bem-estar social irá se 

defrontar com o trade off entre crescimento e redistribuição: o gasto público social é 

economicamente ineficiente e, portanto, exerce influência negativa sobre o 

crescimento econômico. No caso específico de países em desenvolvimento, a escolha 

pública se daria, na hipótese de o Estado jogar algum papel no processo de 

desenvolvimento, entre a opção benéfica de um ‘Estado desenvolvimentista’ e a opção 

perversa de um ‘estado do bem-estar’ (KERSTENETZKY, 2011, p. 129). 

 

O enfoque integrado também tem centralidade em outras matrizes analíticas que tratam 

dos desenhos dos programas sociais que os vinculam ao desenvolvimentismo, ao produtivismo 

ou à inserção produtiva. Existem visões distintas, desde aquelas que subordinam as políticas 

sociais às políticas econômicas até as que centram no desenvolvimento efetivo das pessoas25. 

________________________ 

25 Segundo Draibe e Riesgo (2001), são diversas manifestações da concepção de bem-estar vinculado à inserção 

produtiva, e a maioria enfatiza a redução dos riscos sociais mediante a educação e a capacitação, com o objetivo 

de transformar os cidadãos de meros receptores passivos de benefícios sociais em pessoas independentes, ativas, 

coprodutoras da sua própria proteção social. São muito vinculados aos partidos social-democratas dos anos 90, 

em especial à “terceira via”, tais como: Productivist Welfare, Workfare or Welfare to Work, New Welfarism 
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Embora ambas vinculem os benefícios e beneficiários das políticas sociais às dinâmicas 

econômicas de inserção ao mercado de trabalho ou ao retorno econômico. 

Cohn (1995) já observava que em contextos onde se encontram a necessidade de 

estabilidade e ajustes econômicos de um lado e, de outro, a democracia política e democracia 

social, há sempre uma entrelaçada discussão entre Estado/sociedade e Estado/mercado. Dentro 

dos preceitos neoliberais, com a intenção de reformar o Estado, tendo como pressuposto que a 

lógica do mercado imprime mais competência, dinamismo e racionalidade às sociedades 

modernas. 

Reforça-se, cada vez mais, a importância da integração entre economia e política social. 

Esping-Andersen (2002) reforça essa importância frente às condições atuais da globalização, 

confrontadas com os desafios do crescimento econômico e as potencialidades e limites da 

política social, e valoriza a dimensão sistêmica desta última.  

Nesta perspectiva, as análises dos sistemas de políticas sociais possibilitam pensar 

articuladamente desenvolvimento econômico e desenvolvimento social. A visão do sistema de 

proteção social como um todo ao longo do tempo possibilita avaliar seus efeitos na dinâmica 

da sociedade, inclusive na economia.  

O desenvolvimento das políticas sociais dos países demonstra as diversas visões de 

igualdade e justiça existentes. Há algumas contradições na dimensão do ideal de igualdade que, 

em alguns momentos, se polarizam. A igualdade de resultados buscaria critérios igualitários 

para a distribuição de recursos, e a igualdade de oportunidades procuraria respeitar as diferenças 

e legitimar o tratamento desigual aos desiguais (DRAIBE, 1985). 

 

2.2 BREVE RETROSPECTO DA CONSTRUÇÃO DOS ESTADOS DE BEM-ESTAR 

SOCIAL E SEUS ESTUDOS 

 

Seguridade social e Welfare State são termos que se confundem, contudo, possuem 

significados diferentes. O termo Welfare State se assemelha a outros termos encontrados na 

literatura, formulados em contextos e países diferentes, mas que, na trajetória, se tornaram 

semelhantes. O termo Welfare State tem origem na experiência anglo-saxônica, o Estado 

Providência tem sua origem ligada à experiência francesa, e o Estado de Bem-Estar Social na 

________________________ 

(TAYLOR-GOOBY, 1998; 2001), Positive Welfare (GIDDENS, 1998) ou Active Welfare 

(VANDENBROUCKE, 2005). 



55 

 

 

 

experiência alemã. Todas foram usadas para se referirem a alguma forma de intervenção estatal 

na área social.  

Já o termo Seguridade Social traz a questão do seguro e da assistência. Apesar das 

análises serem muito focadas nos estudos sobre pensões e aposentadorias, ele é muito mais 

amplo. Traz a lógica do seguro próprio do período de Bismarck na Alemanha, final do século 

XIX, em que se assemelha a um seguro privado no qual a contribuição e a contrapartida são 

necessárias pelo beneficiário. E traz a lógica da assistência, própria do período do plano de 

Beveridge na Inglaterra pós Segunda Guerra Mundial, cuja questão dos mínimos sociais para 

as pessoas com necessidades encontra-se presente (BOSCHETTI, 2007). 

Como disse Fiori (1997), sob o conceito de Proteção Social existem experiências com 

instituições e práticas tão diferentes como podem ser as Poor Laws e as Friendly Societies 

inglesas, os seguros sociais compulsórios alemães, dos tempos de Bismarcki, as Caixas de 

Pensão brasileiras dos tempos de Eloy Chaves, o New Deal norte-americano de Roosevelt ou, 

finalmente, o Estado de Bem-Estar Social, a forma moderna mais avançada de exercício público 

da proteção social. 

Para o autor é possível distinguir três posições fundamentais. Uma primeira linha teórica 

tende a ver a evolução histórica da proteção social, e ela como tal, desde as Poor Laws de 1536 

a 1601 até o Plano Beveridge. Uma segunda linha trabalha mais conceitualmente a ideia de 

"políticas sociais”, não diferindo esse termo conceitualmente de Welfare ou Estado de Bem-

Estar. Consegue definir a continuidade e a evolução das políticas sociais, considerando seu 

início na legislação securitária alemã. Aqui localizam-se desde a visão de Marshall (1964), que 

considera a evolução da cidadania em civil, política e social,  quanto o estudo comparativo de 

Flora e Heideheimer (1983), que associam  o início do welfare com o surgimento da democracia 

de massas, ou seja, no final do século XIX (três últimos decênios). A terceira e última linha 

teórica vê muita diferença entre as políticas sociais anteriores à Segunda Guerra; a partir do 

Plano Beveridge, passaria a existir um welfare state contemporâneo - estes estudos seriam mais 

recentes (ESPING-ANDERSEN, 1990; MISHRA, 1990; entre outros). 

A primeira geração de estudos, mais historiográficos, identificou o que foi caracterizado 

por  Fiori (1997) como dois padrões ou paradigmas originários de intervenção social do Estado 

na história da modernidade capitalista que se estende até o fim do século XIX: o inglês e o 

alemão. 

O padrão inglês identifica-se na origem das relações entre a centralização do poder, 

típica do nascimento dos Estados absolutistas, a "liberação" da força de trabalho camponesa, 
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típica da mercantilização das terras, e a proteção dada aos pobres. A legislação é voltada para a 

nova ordem e disciplinamento do trabalho; e os ingleses foram pioneiros a um tipo de 

assistencialismo difundido mais tarde pela Europa26. As Poor Laws inglesas foram dissolvidas 

depois de 1929.  

Já o padrão de intervenção alemão, estabelecido pelos historiadores, faz uma relação 

direta entre a nova legislação bismarckiana e a repressão/antecipação ao movimento socialista. 

Diferencia-se do assistencialismo e de outras formas anteriores de ajuda mútua por conter 

medidas e práticas permanentes focadas nos trabalhadores masculinos e com contrapartida 

financeira compulsória. Esse novo paradigma, conservador e corporativo, define os direitos 

sociais de forma contratual por um governo autoritário que ainda não reconhecera os direitos 

elementares da cidadania política. Os beneficiários eram obrigados a contribuírem para terem 

direito. Esse modelo se espalhou pela Europa e exerceu influência nos sistemas conservadores 

de assistência e proteção social que começaram a surgir nos países latino-americanos durante o 

século XX, mas sobretudo depois de 1930 (FIORI,1997). 

Os estudos mais recentes conseguem compreender melhor o fenômeno welfare e as 

diferenças e descontinuidades das trajetórias. Segundo Fiori (1997), para a maioria desses 

estudos, o Plano Beveridge, ao legitimar o Health Service Act como sistema universal, gratuito 

e nacional de saúde, desvinculado a um contrato que vincule o direito à contribuição dos 

beneficiários e financiado pelo orçamento estatal, começa a vigorar um outro paradigma estatal 

das políticas sociais governamentais. Para Andersen (1991), inicia-se aqui as características 

essenciais do que se pode chamar de Welfare State, uma ação onde se relacionam as atividades 

estatais, o mercado e a família. 

Mishra (1990) é mais radical em suas análises. Para o autor não se pode falar de Estado 

de Bem-Estar antes da década de 50, pois só a partir daí as políticas sociais assumem uma nova 

dimensão. Agora, as políticas sociais não estão mais vinculadas à situação de trabalho, mas sim 

às condições enquanto cidadãos de direitos. O autor associa essas mudanças à simultaneidade 

de ocorrências tanto no plano de regulação econômica do mercado quanto das políticas ativas 

de inspiração keynesianas. Para o autor, não se pode dissociar os serviços sociais universais do 

objetivo do pleno emprego característico das políticas econômicas até os anos 80. 

Os modelos de Seguridade Social na América Latina e Caribe incorporaram essas 

questões com maior ou menor intensidade. Eles foram instituídos depois da década de 20 e se 

________________________ 

26 Speenhamland Act de 1796 e a Poor Law Act  de 1834. 
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diferenciaram de país para país. Não se pode dizer que exista um modelo com apenas uma das 

características, já que essas experiências possuem características híbridas.  

Estudos sobre o Estado de Bem-Estar Social tomam impulso a partir da década de 50 

com os primeiros trabalhos do sociólogo americano Harold Wilensky, em conjunto com Charles 

Lebeaux. Os autores pesquisaram sobre o impacto da industrialização na oferta e organização 

dos serviços de assistência social nos Estados Unidos27 ao longo da década de 50 e concluíram 

que todas as pessoas se tornariam dependentes do welfare, pois isso seria funcional para uma 

sociedade industrial com vistas ao desenvolvimento econômico. Passariam de um modelo de 

bem-estar residual para um modelo de bem-estar institucional. O primeiro, caracterizado por 

poucos gastos sociais e desenhado para suprir falhas das famílias e do mercado de trabalho com 

políticas sociais seletivas e, o segundo, com políticas sociais mais universais e volume grande 

de gastos sociais.  

Na década de 60, o pesquisador social e professor britânico Titmuss retoma essa 

tipologia e propõe três dimensões para identificar os modelos. Além das que já estavam contidas 

nas proposições anteriores de Wilensky e Lebeaux, que consideravam o tamanho (pequeno ou 

grande) e tipo de cobertura (seletiva ou universal), foi acrescida uma terceira que considera os 

critérios de distribuição de benefícios (KERSTENETZKY, 2012). Titmuss propõe uma 

tipologia baseada nessa última dimensão a partir dos tipos de distribuição, chamados de 

residual, industrial e institucional. No modelo residual, as instituições de bem-estar entram 

apenas quando há falhas da família e mercado de trabalho. É regido pelo princípio da 

subsidiariedade. No modelo industrial as instituições de bem-estar são complementares ao 

mercado e observam os princípios do mérito e do desempenho ligados ao trabalho. No modelo 

institucional, as instituições de bem-estar são geridas pelo princípio da universalidade e a 

distribuição é de acordo com as necessidades sociais28 (KERSTENETZKY, 2012). 

Gosta Esping-Andersen, na década de 90, se apoia na tipologia de Titmuss e aprofunda 

na caracterização institucional de cada uma dessas tipologias, documentando-as empiricamente 

e fornecendo hipóteses teóricas para elas,  quanto à sua origem e desenvolvimento.29 Como 

para Esping-Andersen (1990), o desenvolvimento do Welfare State resulta da luta de classe; ele  

________________________ 

27 O livro Industrial Society and Social Welfare, de 1958, resulta de um balanço sobre o processo de 

industrialização e seus efeitos nos EUA, realizado em 1955 pela Fundação Russel sob encomenda do comitê 

dos Estados Unidos, para a Conferência Internacional de Trabalho Social (WILENSKY; LEBEAUX, 1965). 
28 Para Titmuss, necessidades sociais são necessidades socialmente construídas e reconhecidas 

(KERSTENETZKY, 2012, p. 22). 
29 Esping-Andersen (1990) cria essa tipologia a partir da pesquisa realizada em 1980, em 18 países da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Utiliza-se do termo “mundos” 

referindo-se a cada divisão dos países segundo sua tipologia. 
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relaciona os tipos de Welfare States à capacidade de mobilização da classe trabalhadora. Assim, 

propõe uma tipologia com três regimes políticos: o liberal, o conservador e o social-

democrático. O liberal, com maior investimento da iniciativa privada, pouca desmercantilização 

e focado para alguns cidadãos; o conservador, com maior investimento público, média  

desmercantilização e direcionamento para segmentos mais organizados dos trabalhadores, 

como os relacionados aos sindicatos e corporações; e o social-democrático, com grande 

investimento público, muita desmercantilização e univesalismo. 

No modelo liberal, a intervenção do Estado tem um corte seletivo, um caráter 

emergencial e um tempo determinado. No conservador, as demandas são respondidas por um 

sistema que é seletivo, considerando o mérito e a contribuição das próprias pessoas 

beneficiadas. Já no social-democrático existe a compreensão de que o mercado, sozinho, não é 

capaz de absorver e alocar recursos suficientes para dar respostas às demandas sociais, oriundas 

das contradições do próprio mercado. Esse modelo trabalha as políticas sociais, enquanto o 

direito, os bens e serviços sociais tendem a ser produzidos e distribuídos gratuitamente pelo 

Estado, através de critérios mais universais de inclusão dos beneficiários, e também através da 

definição de um padrão mínimo para uma vida digna do cidadão. 

Esping-Andersen parte da análise da combinação entre ações públicas e privadas, que 

leva a um grau de desmercadorização da política social e ao sistema de estratificação social dos 

distintos regimes. Ele aponta três eixos combinados para analisar as intervenções na área social. 

Kerstenetzky (2012) argumenta que o interesse de Esping-Andersen é “determinar as 

configurações de bem-estar mais ou menos bem-sucedidas em promover desmercantilização e 

maior igualdade” (p. 97).  

Quanto mais independência um trabalhador tem para ter seu bem-estar social garantido 

em relação ao mercado de trabalho, mais desmercantilizada está uma sociedade. Esping-

Andersen (1991), a partir das teses de Karl Polanyi e T. H. Marshall, afirma que o Estado de 

Bem-Estar Social é o agente promotor dos direitos sociais, pois diminui a dependência do 

trabalho como mercadoria. Titmuss já trazia a questão da modificação da estratificação social 

produzida pelo mercado, e Esping Andersen avança esta elaboração a partir da ideia de que os 

Estados de Bem-estar Social produzem uma estratificação que impacta a estratificação 

produzida pelo mercado de trabalho. Cada sociedade possui um arranjo diferente que traduz o 

grau de desmercantilização e estratificação que origina do seu Estado de Bem-Estar. Para o 

autor, a história política dos países, principalmente a construção do Estado nacional e as forças 
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políticas30, que atuam nesses processos, combinam com a história desses arranjos. Então, as 

variações de Estados de Bem-estar Social correspondem às coalizões de classes que foram 

dominantes no processo histórico desses países. A variável mais importante seria o poder de 

mobilização da classe trabalhadora.  

 

Os perigos de reações violentas contra o welfare state não dependem dos gastos, mas 

do carater de classe dos welfare states. Aqueles de classe média, sejam eles social-

democratas (como na Escandinávia) ou corporativas (como na Alemanha), forjam 

lealdades por parte da classe média. Os welfare states rediduais, liberais, como os 

Estados Unidos, Canadá e, cada vez mais, a Grã-Bretanha, dependem da lealdade de 

uma camada social numericamente pequena e muitas vezes politicamente residual. 

Neste sentido, as coalizões de classe em que se baseiam os três tipos de regime do 

welfare state não explicam apenas a sua evolução passada, mas também suas 

perspectivas futuras (ESPING-ANDERSEN, 1991, p. 116). 
 

No final de 1990, em 1999 e 2009, Esping-Andersen atualiza e reexamina sua tipologia, 

confirmando-a e fazendo um esforço para integrar os três pilares de “bem-estar: o mercado, o 

Estado e a família”. Os novos riscos e necessidades sociais advindos com os processos pós-

industriais trazem consequência para as famílias e serviços sociais. Além dos dados analisados 

na pesquisa anterior sobre transferências monetárias, o autor incorpora a dimensão da 

“desfamilização” em sua análise. O quanto de bem-estar  que um indivíduo possui independente 

da sua família ou do tanto de liberdade que ele possa ter na decisão sobre seus recursos 

econômicos em relação às “reciprocidades familiares ou conjugais” (ESPING-ANDERSEN, 

1999). Para o autor, a desfamiliarização precederia a mercantilização das mulheres, uma vez 

que os cuidados familiares passariam a ser realizados por serviços externos, como creches e 

asilos, liberando-as para o mercado de trabalho.  

Esping-Andersen (1999) corrige os pontos que serviram de crítica pelas feministas, 

como a pouca consideração com os serviços sociais e serviços de cuidado com o conceito de 

desfamiliarização na análise. Essa, por sua vez, de uma certa forma, corrigida nas análises 

(KERSTENETZTY, 2012). Porém, se mantiveram as críticas de que a tipologia de Esping-

Andersen não reconhece outros regimes de bem-estar fora da OCDE, além das dificuldades de 

se encaixarem alguns modelos considerados híbridos, como a Holanda, a Bélgica, a França e o 

Japão.  

Assim,  o modelo preconizado por Esping-Andersen, mesmo sendo o mais citado na 

literatura da área, não é consensual. É comum a superposição de tipos-ideais e acréscimos à 

________________________ 

30 O catolicismo, o conservadorismo e a social-democracia (KERSTENETZTY, 2012). 
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tipologia dominante. O que se vê na maioria das análises é que elas transitam do modelo 

implementado nos Estados Unidos ao modelo dos países nórdicos, especialmente Suécia e 

Dinamarca.   

Draibe (1990), avaliando as tipologias de  Esping-Andersen,  salienta que, apesar de tal 

tipologia não considerar algumas variáveis, as questões qualitativas importantes relacionadas 

ao Estado, ao mercado e ao chamado terceiro setor estão devidamente consideradas. Também 

Kerstenetzty (2012) indica que as tipologias ajudam a compreender os arranjos institucionais 

existentes, assim como elas contribuem para apresentar hipóteses que preveem acontecimentos 

futuros, porém elas “têm limites”.  É comum, em qualquer tipologia, ao encaixar experiências 

diferentes em modelos, especificidades e elementos dissidentes não serem considerados.  

Os principais pontos tratados pelas tipificações do Welfare State circulam em torno do 

seu surgimento e desenvolvimento, da sua relação com Estado, mercado e família, do seu 

financiamento e relação com o trabalho, além das questões relativas à igualdade e solidariedade.  

Duas dessas questões foram estudadas  por Arretche (1995), num trabalho de grande 

fôlego sobre a origem e o desenvolvimento dos Estados de Bem-Estar Social. A autora analisou 

a bibliografia relativa à explicação para essas questões. Ao ordenar o debate a fim de contribuir 

para analisar a experiência latino-americana, a autora aponta que esse fenômeno em países em 

desenvolvimento é pouco investigado. Trabalho semelhante feito por Thandika Mkandawire 

(2011), a partir de uma agenda de pesquisa31 inspirada na Cúpula Mundial sobre o 

Desenvolvimento Social de Copenhague32, aponta o fosso entre o trabalho teórico sobre os 

Estados de Bem-estar Social nos países da Organização de Cooperação Econômica e Países do 

desenvolvimento (OCDE) e a literatura sobre políticas sociais nos países em desenvolvimento.  

Arretche (1995), considerando os autores dos países desenvolvidos, aponta a existência 

de dois grandes grupos sobre a emergência dos Estados de Bem Estar: um grupo de autores 

coloca os condicionantes da emergência e desenvolvimento do welfare state 

predominantemente na ordem econômica e, outro, que considera que os condicionantes são 

predominantemente de ordem política.  

________________________ 

31 Essa pesquisa partiu da compreensão que podiam contribuir, para a construção de um único quadro analítico 

para a agenda compartilhada do desenvolvimento humano, uma conversa entre as literaturas sobre o 

desenvolvimento social e as estratégias de desenvolvimento econômico nos países em desenvolvimento, por 

um lado, e as de regimes de bem-estar social e política social nos países desenvolvidos, por outro 

(MKANDAWIRE, 2011). 
32 Realizada em 1995, uma das resoluções dessa Conferência insistiu para que o desenvolvimento social e o 

desenvolvimento econômico não fossem separáveis, mas mutuamente constitutivos, e que, embora as situações 

dos países em desenvolvimento e os países desenvolvidos fossem diferentes, as questões sociais se desenvolvem 

em torno dos mesmos assuntos fundamentais de bem-estar econômico e justiça social (MKANDAWIRE, 2011). 



61 

 

 

 

O primeiro grupo de autores dividi-se em dois subgrupos: um composto pelos trabalhos 

de Wilensky (1965 e 1975), Titmuss (1962, 1963 e 1974) e Marshall (1965), e o outro 

englobaria os autores O’Connor (1977) e Offe (1972 e 1979). O segundo seria formado por 

quatro subgrupos: o primeiro, pelos autores Marshall (1967), Rosanvallon (1981) e Ewald 

(1986); o segundo formado por Ian Gough (1979); o terceiro por Esping-Andersen (1985); e o 

quarto e último formado por Theda Skocpol (1988, 1992), Ann Shola Orloff (1988, 1993), 

Margareth Weir (1988) e Hugh Heclo (1974). 

Segundo Arretche, os trabalhos de Wilensky, Titmuss e Marshall seriam adeptos da 

ideia de que o Welfare State é um desdobramento das mudanças postas em marcha pela 

industrialização. Ambos concordam que o surgimento das políticas sociais se deu devido à 

necessidade de atenuar os efeitos negativos trazidos pela expansão do capitalismo, ou seja, as 

modificações que a nova estrutura social e o recém-formado mercado de trabalho imprimiram 

sobre os até então camponeses.  Já os trabalhos de O’Connor e Offe estão dentro dos argumentos 

econômicos, os quais argumentam que o Estado de Bem-Estar é uma resposta às necessidades 

de acumulação e legitimação do sistema capitalista. Para estes autores, o Estado tem duas 

funções antagônicas básicas: acumulação e legitimação. Essas duas funções seriam necessárias 

para manter condições básicas para maximizar os lucros e criar condições de harmonia social. 

Neste sentido, o estado intervencionista se desenvolveria através dos novos desafios e ameaças 

postos contra o desenvolvimento capitalista. Assim, o Welfare State serviria para criar as 

externalidades necessárias para a manutenção do processo de acumulação capitalista. Em 1984, 

Offe, juntamente com  Lenhardt, avança as ideias anteriores do próprio Offe e passa a 

considerar que a dinâmica do desenvolvimento da proteção social leva em conta dois 

importantes fatores antagônicos: a exigência da classe trabalhadora por melhores condições de 

vida e as necessidades de acumulação de capital. A grande diferença agora é que o Estado passa 

a ter uma dinâmica própria, em respeito a um processo de elaboração interno à esfera estatal, 

por mediação de necessidades e exigências dos agentes no interior do Estado (ARRETCHE, 

1995). 

No segundo grupo, levantado por Arretche (1995), pode-se incluir os autores que 

consideram que os condicionantes da emergência e desenvolvimento do welfare state são 

preponderantemente de ordem política e podem ser divididos em quatro. 
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Um primeiro subgrupo de autores vê o welfare state como resultado de uma ampliação 

progressiva de direitos: dos civis aos políticos, dos políticos aos sociais - Marshall33 (1967), 

Rosanvallon (1981) e Ewald (1986). Marshall demonstra, a partir do caso inglês, como a 

crescente igualdade política modifica as desigualdades econômicas através das políticas sociais. 

Seus argumentos partem de uma análise histórica do desenvolvimento da noção de cidadania 

desde o início do século XVII. Para o autor, a cidadania compreende três tipos de direitos: os 

civis, os políticos e os sociais. Para Rosanvallon, o Estado de Bem-Estar nasce do movimento 

do Estado-nação moderno. Fundado no contrato social, de acordo com Locke e Hobbes, para 

garantir a segurança e a redução da incerteza, o Estado Nação moderno não consegue cumprir 

suas funções sem proteger e garantir os direitos à vida e à propriedade dos indivíduos. Portanto, 

para Rosanvallon, a forma política específica do Estado moderno é a do Estado-protetor. Já 

François Ewald estuda o movimento de construção do Estado de Bem-Estar na França ao longo 

do século XIX, que rompe com a racionalidade liberal, responsável pelas resistências, à 

emergência de um contrato social mais completo que o contrato social de Rousseau: o contrato 

de solidariedade. O autor estuda a evolução do direito civil ao direito social. Para o autor, o 

direito evolui de um diagrama liberal, no qual  a responsabilidade pelos danos é individual, para 

um diagrama de regulação, onde a responsabilidade é social, e, com a passagem do século XIX 

para o século XX, para o diagrama da solidariedade, com mudanças do direito e dos 

mecanismos de regulação social.  

Um segundo subgrupo pode ser encontrado  no trabalho de  Ian Gough (1979), para 

quem  o welfare state é resultado de um acordo entre capital e trabalho organizado. Para Gough, 

o Welfare State é uma das facetas da acumulação capitalista, seria a faceta social para 

reprodução da classe trabalhadora e a manutenção da população não trabalhadora. Gough é 

crítico das abordagens funcionalistas, identificando o Welfare State como resposta apenas às 

necessidades geradas pela expansão do capitalismo. Sendo um autor situado no campo do 

marxismo, como James O’Connor e Claus Offe, ele também afirma que o welfare state é um 

fenômeno do capitalismo, principalmente das sociedades capitalistas avançadas. Para Gough, 

citado por Arretche (1995), as respostas dadas pelo Estado sob a forma de políticas sociais 

representam uma resposta a necessidades geradas pelo processo de acumulação de capital. Para 

ele, a separação entre esfera política e econômica, própria do capitalismo, e, portanto, a relativa 

________________________ 

33A autora destaca que certamente T. H. Marshall, em seu clássico trabalho "Cidadania e Classe Social", publicado 

originalmente em 1950, é a grande fonte intelectual da explicação que se baseia na ideia da ampliação 

progressiva da noção de cidadania (ARRETCHE, 1995). 
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autonomia do Estado, permite a existência de uma significativa margem de manobra no campo 

das decisões de âmbito estatal. O Estado não age de maneira alguma como um instrumento 

passivo de uma classe, então, nesse sentido, os programas sociais resultariam da pressão da 

classe trabalhadora organizada.  

Um terceiro subgrupo seria composto por autores que partilham da ideia de que os 

diferentes welfare states resultam da capacidade de mobilização de poder da classe trabalhadora 

no interior de diferentes matrizes de poder. Fica clara a ruptura de Esping-Andersen, com a 

abordagem funcionalista, ao afirmar que a defesa das políticas sociais parte da necessidade das 

classes trabalhadoras se afirmarem como classe ativa na formulação das políticas 

governamentais. Para ele, a questão central para investigar o desenvolvimento do Welfare State 

é a interação entre a capacidade de pressão da classe trabalhadora e as características 

institucionais do Estado de Bem-Estar em que ela está inserida; mais do que isso,  

provavelmente  da pressão que a primeira variável exerce na segunda.  

 No quarto e último subgrupo, Arretche (1995) integra os autores que consideram 

condicionantes, para a emergência do welfare state, o resultado de configurações históricas 

particulares de estruturas estatais e instituições políticas. Este último subgrupo é orientado pela 

análise neoinstitucionalista. As autoras mais importantes são Theda Skocpol, Ann Shola Orloff, 

Margareth Weir, que consideram o livro Modern Social Politics in Britain and Sweden, de Hugh 

Heclo, um dos pioneiros nessa perspectiva. As autoras, a partir das influências de Weber sobre 

a autonomia do Estado perante à sociedade civil, que considera que este tem funções próprias, 

e fundamentando-se em estudos  dos casos norte-americano, inglês e canadense, analisaram a 

ação das burocracias públicas, indicadas ou eleitas, como variável independente. Para essas 

autoras, as burocracias,  atores vinculados ao Estado, também formulam e perseguem objetivos 

próprios. Esses nem sempre refletem os interesses da sociedade organizada.  

O Quadro 8, abaixo, ilustra as condicionantes que determinam a emergência dos Estados 

de Bem-Estar propostas por Arretche, divididas por autores dos países desenvolvidos.   



64 

 

 

 

Quadro 8 - Condicionantes que determinam a emergência dos Estados de Bem-Estar e respectivos autores 

(países desenvolvidos) 

Fonte: Elaboração própria a partir de Arretche (1995). 

 

Esping-Andersen descreve em seu clássico livro Three Worlds of Welfare Capitalism, 

de 1990, sobre a capacidade do welfare state transformar a sociedade capitalista e aborda sobre 

quais são as forças causais que estariam por trás do desenvolvimento do welfare state. O autor 

coloca que o debate sobre o impacto do welfare state na transformação do capitalismo e a 

motivação para seu desenvolvimento é um assunto antigo na literatura. Mesmo que tenha levado 

mais de cem anos depois para o mundo presenciar Estados de Bem-Estar, que poderiam assim 

ser chamados adequadamente, os economistas políticos clássicos, desde o século XIX, já 

apresentavam preocupação em relação ao capitalismo e ao bem-estar social (ESPING-

ANDERSEN, 1990). 

Tanto os economistas conservadores quanto os marxistas viram contradição nessa 

relação. Os primeiros, os conservadores, temiam a democracia por saber que nela os limites de 

classe poderiam se diluir e o resultado seria o colapso da ordem social; para esses deveria se 

manter um Estado autoritário. Os liberais temiam que a democracia produzisse o socialismo. 

Para eles, o sufrágio universal politizaria a luta pela distribuição de riqueza e poderia destruir o 

próprio mercado. Para os marxistas, o mercado não garantiria a igualdade e aprofundaria cada 

________________________ 

34A autora destaca que certamente T. H. Marshall, em seu clássico trabalho Cidadania e Classe Social, publicado 

originalmente em 1950, é a grande fonte intelectual da explicação que se baseia na ideia da ampliação 

progressiva da noção de cidadania (ARRETCHE, 1995). 

Condicionante 

predominante 
Outras Condicionantes Autores 

Predominantemente 

de ordem econômica Desdobramento da  industrialização 
Wilensky (1965 e 1975), Titmuss 

(1962, 1963 e 1974), e Marshall (1965) 

Acumulação e legitimação do sistema 

capitalista 

O’Connor (1977), Offe (1972 e 1979), 

Offe e Lenhardt (1984) 

Predominantemente 

de ordem política Ampliação progressiva de direitos 
Marshall34 (1967), Rosanvallon (1981) 

e Ewald (1986) 

Resultado de acordo entre capital e 

trabalho organizado 
Ian Gough (1979) 

Resultado da capacidade de 

mobilização de poder da classe 

trabalhadora  

Gosta Esping-Andersen (1985) 

Configurações históricas particulares 

de estruturas estatais e instituições 

políticas 

Theda Skocpol (1988;1992), Ann Shola 

Orloff (1988;1993), Margareth 

Weir(1988) e Hugh Heclo (1974) 
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vez mais a divisão de classes. Esta é a questão central desse debate, a democracia poderia 

modificar a relação entre divisão de classe e desigualdades sociais (ESPING-ANDERSEN, 

1990). 

Mesa-Lago (1985; 2004) nos fornece uma importante contribuição nos estudos sobre a 

seguridade social na América Latina e traz a especificidade de sua história nessa região. O autor 

trabalha os conceitos que a sustentam e suas vinculações com as demais políticas. O autor 

analisa também as dificuldades e os obstáculos de seu desenvolvimento.  

Segundo o autor, a América Latina implantou seus programas sociais antes que outros 

países em desenvolvimento, como os países da África, da Ásia e do Oriente Médio. Porém, 

diferente dos países desenvolvidos europeus e de outros industrializados, a totalidade dos países 

latino-americanos só teve algum tipo de seguridade social no final da década de 70. Esse 

processo não foi homogêneo em toda região. O autor divide os países latino-americanos em três 

grupos considerando a época de início dos programas e o grau de desenvolvimento desses35em: 

pioneiro-alto, intermediário e tardio-baixo.  

O primeiro grupo, pioneiro-alto, é formado por: Uruguai, Argentina, Chile, Cuba, Brasil 

e Costa Rica, e iniciou  seus sistemas de seguros sociais nas décadas de 20 e 30. É o grupo com 

maior cobertura e sistemas mais desenvolvidos. O segundo grupo, intermediário, é formado por 

Panamá, México, Peru, Colômbia, Bolívia, Equador e Venezuela, e seus programas iniciaram 

nas décadas de 40 e 50 e sofreram influência do Documento Beveridge e das convenções da 

OIT e tiveram uma média cobertura. E o terceiro  grupo, tardio-baixo, formado por Paraguai, 

República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Nicarágua, Honduras e Haiti, iniciou seus 

sistemas nas décadas de 60 e 70. No primeiro grupo, a população era muito mais envelhecida e 

a expectativa muito mais alta que no último grupo. O Quadro 9 apresenta os três tipos. 

 

________________________ 

35 Foram utilizados 11 indicadores, a saber: Lei inicial de pensões; Proporção Gastos de seguridade e Produto 

Interno Bruto; Proporção Gastos de seguridade e Gasto Fiscal; Proporção Gastos de seguridade e Pensões; 

Proporção População coberta e População Total; Proporção População coberta e População Economicamente 

Ativa; Percentual de Cotização legal, Proporção de Déficit ou superávit e salários; Proporção 

passivos/pensionados e ativos/contribuintes; População acima de 65 anos ou mais e Esperança de vida ao nascer 

(MESA-LAGO, 1985, p. 274-275). 
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Quadro 9 - Classificação dos países latino-americanos por época de implantação de programas de seguridade 

social segundo CEPAL/Mesa-Lago (1985) 

Tipo Época Países 

pioneiro-alto Década de 20 e 30 
Uruguai, Argentina, Chile, Cuba, Brasil e  

Costa Rica 

intermediário Décadas de 40 e 50 
Panamá, México, Peru, Colômbia, Bolívia, Equador e 

Venezuela 

tardio-baixo Décadas de 60 e 70 
Paraguai, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, 

Nicarágua, Honduras e Haiti 

Fonte: Elaboração própria a partir de Mesa-Lago (1985). 

 

Mesa-Lago (1985; 2004) também apontou seis princípios fundamentais que evoluíram 

em um século de implantação da Seguridade Social. São eles: universalidade da cobertura; 

igualdade, equidade ou uniformidade de tratamento; solidariedade e redistribuição de renda; 

abrangência e suficiência das prestações; unidade, responsabilidade do Estado, eficiência e 

participação na gestão; e sustentabilidade financeira. 

Segundo Boschetti (2007), no Brasil, o modelo de seguros predominou na Previdência 

Social e os modelos assistenciais predominaram na saúde e na assistência social.  

 

Importa ressaltar que todos os sistemas de seguridade social existentes, seja na 

América Latina e no Caribe ou na Europa ocidental, são constituídos por políticas que 

incorporam tanto elementos do seguro como da assistência social. Quanto mais 

diluídas e mescladas forem as características indicadas anteriormente, maior será a 

possibilidade de universalização da seguridade social (BOSCHETTI, 2007, p. 93). 

 

Esta afirmação corresponde ao dito por Castel (1995), que a “sociedade salarial” com 

proteção social universal predominante nos países capitalistas europeus foi a sustentada pela 

combinação entre previdência contributiva, saúde universal e assistência destinada aos 

necessitados. Porém, como assinala Boschetti (2007), quando a predominância é do mercado 

informal, como os países da América Latina e Caribe, é difícil estabelecer uma “sociedade de 

pleno assalariamento”. Então, as relações informais e precarizadas do mercado de trabalho e o 

desemprego são fatores determinantes para o pouco acesso à dimensão previdenciária da 

seguridade social. Esta situação se agravou depois dos ajustes iniciados nas décadas de 80 e 90, 

que submeteram os países da região ao capital internacional e às orientações dos organismos 

internacionais como o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional (FMI), Organização 

Mundial do Comércio (OMC) e diversos outros organismos da Organização das Nações Unidas 

(ONU). Mudou a trajetória da seguridade social na região, preconizando o Estado-Mínimo e os 
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ajustes fiscais36. Boschetti (2007) aponta o cenário daquilo que a autora chamou de “dilúvio 

neoliberal” na América Latina depois das reformas da seguridade social em andamento. 

As reformas da previdência em andamento em todo mundo37 desde a década de 80 

podem ser classificadas em estruturais e não estruturais (ou paramétricas). As reformas 

estruturais podem obedecer a três formatos. O primeiro que propõe mudanças na aposentadoria 

e pensões através de um sistema de capitalização - recurso aplicado no sistema financeiro, 

substituindo o sistema de repartição - solidariedade entre gerações. O segundo em que o sistema 

de capitalização individual compete com o sistema público de repartição. Há a convivência dos 

dois sistemas. E o terceiro formato, misto, em que o sistema público assegura alguns benefícios 

no sistema de repartição e um sistema de capitalização individual. Já as reformas não estruturais 

não acabam com o sistema público e nem introduzem a capitalização no sistema geral, elas 

modificam a estrutura e a abrangência dos benefícios. Segundo Boschetti (2007), essa última 

modalidade de reforma é a que está em andamento no Brasil desde 1998. 

O certo é que a diminuição da abrangência do sistema previdenciário público, associada 

às questões do grande mercado informal, da precarização do trabalho e do desemprego, aumenta 

e sobrecarrega o sistema assistencial não contributivo. 

O debate internacional sobre a crise do welfare state, desde a década de 1980, é bastante 

intenso e se diverge: para algumas correntes teóricas, o quadro fatal é irreversível, para outras 

não. Contudo, o que estamos assistindo é que, passados mais de 30 anos de crise, os Estados de 

Bem-Estar social continuam presentes no século XXI, mesmo aqueles que sofreram 

modificações radicais. Parte da crise está no campo da explicação do próprio fenômeno social. 

Num ambiente de constantes transformações e mudanças, adaptações são necessárias para 

atender novas demandas sociais que surgem com o aumento da complexidade da sociedade. 

Um lado da crise veio com mudanças demográficas. O aumento da expectativa de vida 

da população aumenta a demanda por serviços e, consequentemente, aumenta os custos, 

principalmente nas áreas da previdência e da saúde. Ademais, os riscos sociais que o Welfare 

State tinha que enfrentar no momento de sua expansão, no pós Segunda Guerra mundial, 

mudaram radicalmente no século XXI: mercado de trabalho, demografia e composição das 

________________________ 

36 Vide o Consenso de Washington foi formulado em 1989 por instituições financeiras em Washington D.C., como 

o FMI, o Banco Mundial e o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos para promover o ajuste fiscal dos 

países em desenvolvimento que passavam por dificuldades. Ele continha dez regras básicas: disciplina fiscal; 

redução dos gastos públicos; reforma tributária; juros de mercado; câmbio de mercado; abertura comercial; 

investimento estrangeiro direto, com eliminação de restrições; privatização das estatais; desregulamentação 

(afrouxamento das leis econômicas e trabalhistas) e direito à propriedade intelectual. 
37 Na França, inicia-se em 1993; na Alemanha em 1992; na Suécia em 1994; no Chile em 1981; e no Japão em 

1984. 
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famílias. Outros modelos teriam que ser pensados frente aos novos desafios sociais surgidos. 

Todavia, com demandas crescentes, novas políticas mais complexas, que pressupõem desenhos 

mais ousados, precisam ser formuladas e implementadas. Acrescenta-se a esse quadro a crise 

fiscal, dificultando ainda mais os governos a resolverem essa equação. 

Existe no campo das políticas sociais um constante questionamento sobre a própria 

necessidade da existência dessas, e a cada problema e crise enfrentados nessa área colocam-se 

em cheque sua continuidade. De certo que outros modelos serão repensados tendo em vista os 

desafios sociais surgidos. Os Estados de Bem-Estar Social se adaptarão aos novos problemas, 

com riscos sociais inteiramente diferentes. Porém, essa crise serve como combustível para 

reforçar argumentos a favor de um Estado mínimo que associa a proteção social ao gasto 

público e não ao investimento e ao desenvolvimento. Encontram-se nesses debates o papel do 

Estado frente a pobreza e a desigualdade social dos países.  

Contudo, é bom lembrar que, depois que os Estados de Bem-Estar Social foram 

introduzidos, a correlação de forças sociais e o equilíbrio de poder entre as classes já foram 

alterados. Mesmo que as reformas conservadoras tenham vindo com o intuito de reprimir os 

trabalhadores de avançarem mais as suas mobilizações, os trabalhadores já puderam desfrutar 

de alguns direitos sociais e a contradição já é irreversível. 

 

2.3 AS POLÍTICAS SOCIAIS ESTUDADAS NO CONTEXTO BRASILEIRO 

 

Como se viu, de modo geral, as  políticas sociais foram historicamente implantadas nos 

países europeus através dos Sistemas de Bem-Estar Social, de acordo com a especificidade 

política e econômica de cada um.  No Brasil, por exemplo, a literatura de políticas sociais indica 

que seu desenho institucional e seus impactos se relacionam a aspectos relativos ao sistema 

político, tais como federalismo, centralização, descentralização ou autonomia do Estado 

(ARRETCHE, 1995; MKANDAWIRE, 2011; KERSTENETZKY, 2011). 

Para localizar a área estudada no contexto brasileiro buscou-se o Sistema Nacional de 

Políticas Sociais elaborado pelo IPEA (2010). É o que mais dá organicidade para um Sistema 

de Bem-Estar Brasileiro. Como pode ser visto na Figura 1, abaixo, o Sistema se organiza entre 

as políticas de proteção social e as políticas de promoção social. Como proteção, está definido 

o sistema de seguridade social com a Previdência Social, a Saúde e a Assistência Social. Como 

promoção social, as áreas do Trabalho e Renda, da Educação, do Desenvolvimento Agrário e 

da Cultura. Todas as áreas citadas anteriormente fazem parte das Políticas Setorias. Inclui-se 
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nessa categoria setorial as áreas de Habitação e Urbanismo, além do Saneamento Básico. Por 

último, interagindo com todas as áreas citadas anteriormente, há as Políticas Transversais, 

formadas por Igualdade de Gênero, Igualdade Racial, Crianças e Adolescentes, Juventude e 

Idosos. 

As áreas estudadas, Assistência Social, Segurança Alimentar e Nuricional e as 

Transferências de Renda, possuem interface com vários setores do sistema, mas 

majoritariamente são pertencentes à Proteção Social, dentro da Política de Assistência Social. 

Possuem ampla intersetorialidade com os seguintes setores: Saúde; Previdência Social 

(considerando que um dos programas de transferência de renda funciona nesse setor, o 

Benefício de Prestação Continuada - BPC); Educação; Desenvolvimento Agrário; Trabalho e 

Renda; Cultura; e com todas as políticas transversais. Se considerarmos alguns programas com 

interface com o Saneamento Básico (Programa das Cisternas e similares - fontes e açudes) e 

com a Habitação (CadÚnico Minha Casa Minha Vida), pode-se dizer que a área estudada tem 

a centralidade na Proteção Social, com componentes de promoção social, e se insere num 

contexto mais amplo do Sistema Nacional de Políticas Sociais. 

 

Figura 1 - Sistema Nacional de Políticas Sociais 

 

Fonte: IPEA, 2010, p.65.  
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3 POLÍTICAS SOCIAIS DE ENFRENTAMENTO DA EXTREMA POBREZA E DA 

FOME NO BRASIL: TRAJETÓRIAS CRUZADAS EM CEM ANOS DE HISTÓRIA 

(1918-2018) 

 

3.1 INSTITUIÇÕES E PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA 

NO BRASIL: OS PRIMEIROS 70 ANOS (1918 A 1988) 

 

Ao analisar texto de Cardoso Jr. e Jaccoud (2005), sobre as Políticas Sociais no Brasil, 

é possível observar quatro momentos do Sistema Brasileiro de Proteção Social (SBPS). O 

primeiro, no período da República Velha, corporativo, organizado na década de 1930, tendo 

como referência os Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs) e a Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT). O segundo, bem dentro da tradição caritativa e filantrópica e também com 

atuação do Estado, após a década de 1930. O terceiro, na década de 1960, com intervenções 

sociais através de sistemas de fundos públicos federais. E o quarto e último, as políticas sociais 

com um cunho de direitos, depois de 1988.  

Segundo os autores, a Constituição de 1988 não refundou o SBPS, ela reafirmou 

algumas características e princípios que historicamente algumas políticas já tinham realizado. 

Reforçou a Previdência Social contributiva e a responsabilidade do Estado com o ensino 

fundamental para todos.  

O avanço na área da seguridade foi grande, incluindo a assistência social no tripé da 

seguridade, junto com a previdência e a saúde. Contudo, alguns princípios ficaram 

contraditórios, por exemplo, o caráter contributivo da Previdência Social se difere para os 

trabalhadores rurais; a universalidade é integral para Saúde, e, no caso da Assistência Social, 

mesmo que o texto constitucional afirme sua  universalidade, oferecida a quem dela necessitar, 

pontua o atendimento aos grupos vulneráveis, como crianças, idosos e portadores de 

deficiência.  

Instituições de caridade, tanto religiosas quanto leigas, com algum tipo de intervenção 

na área alimentar, existem no Brasil desde sua colonização.  Com a expansão do capitalismo, 

da industrialização e o avanço das pressões populares, o Estado começa a assumir a assistência 

social e a segurança alimentar assim como aconteceu com outros países.  
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Com a expansão do capital e a pauperização da força de trabalho, a assistência irá 

sendo apropriada pelo Estado sob duas formas: uma que se insinua como privilegiada 

para enfrentar politicamente a questão social; outra para dar conta de condições 

agudizadas de pauperização da força de trabalho (SPOSATI et al., 2014, p. 41). 

  

Contudo, foram visíveis as particularidades brasileiras inerentes a um país que teve sua 

industrialização tardia, posterior a grande maioria dos países europeus e dos Estados Unidos, e 

sua democracia sempre fragilizada. Embora várias ações e programas sejam datados de meados 

do século XX, a construção do Estado de Bem-Estar Social no Brasil, assim como em outros 

países latino-americanos, só foi ocorrer mesmo nas últimas décadas do século (SPOSATI, 

2007). Aqui, a luta pela garantia de direitos sociais se mistura à luta pela garantia do direito a 

um Estado democrático. E é interessante ter em mente que essas lutas muitas vezes foram 

compartilhadas por movimentos sociais diversificados. 

Fugiria ao propósito deste trabalho analisar todos os atores e movimentos que atuaram 

nessa frente nesse período. Todavia, as ideias principais que transitaram no percurso da área 

social servem de base para se examinar os paradigmas que influenciaram os rumos e opções na 

área até os dias atuais. Serão localizados os programas e as instituições existentes no percurso 

da Assistência Social, Segurança Alimentar e Nutricional e Transferência de Renda.  

A Figura 2 apresenta a trajetória das áreas com os programas implantados, as 

instituições criadas e as principais leis até a Constituição de 1988. Logo após, a construção 

desse período por área. 
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 Figura 2 - Trajetória da Assistência Social, Segurança Alimentar e Nutricional e da Transferência de Renda de 1918 a 1988 

Assistência Social

1918 -Comissariado de Alimentação
Pública

1920 -Superintendência do
Abastecimento

1936 -Criação Salário-Mínimo

1937 -Comissão Reguladora do
Tabelamento

1938 -Criação da ração essencial que
compõe a cesta básica

1939 -Comissão de Abastecimento no
âmbito do Ministério da Agricultura

-Serviço Central de Alimentação
(SCA), no âmbito do Instituto de
Aposentadoria e Pensão dos Industriários
(Iapi).

1940 -Serviço de Alimentação da
Previdência Social (SAPS), ligado ao
Ministério do Trabalho.

1942 --Serviço Técnico de Alimentação
Nacional junto à Coordenação da
Mobilização Econômica – CME

1945 -Comissão Nacional de Alimentação
(CNA)

1946 -Inst. Nacional de Nutrição – INN

1952- Plano Conjuntura Alimentar e
Problemas de Nutrição no Brasil

1954-55 -Programa de Alimentação Escolar -
PNAE - Ministério da Educação

1962- Sistema Nacional de
Abastecimento: Companhia Brasileira de
Alimentos (Cobal), Superintendência
Nacional do Abastecimento (SUNAB) e a
Companhia Brasileira de Armazenamento
(Cibrazem)

1972 -Inst. Nacional de Alimentação e
Nutrição (Inan) -Ministério da Saúde

1973 -Programa Nacional de Alimentação
e Nutrição (I Pronan),

1975 -Programa de Combate às Carências
Nutricionais Específicas – PCCNE

1976 -II Pronan

-Programa de Nutrição em Saúde –
PNS, que passa chamar Programa de
Suplementação Alimentar – PSA, em 1985.

-Programa de Alimentação do
Trabalhador (PAT)(Tiket Refeição)

1977 -Programa de Apoio Nutricional –
PAN –, via Legião Brasileira de Assistência –
LBA –, alimentos formulados e leite em pó,
também à população materno-infantil.

-Programa de Racionalização da
Produção de Alimentos Básicos – PROCAB

1979 -Programa de Alimentos Básicos –
PROAB

1981 -Programa Nacional de Aleitamento
Materno – PNAM

1983-84 -Sistema de Vigilância Nutricional –
SISVAN

1985 -Programa de Alimentação Popular
– PAP

1986 -Programa Nacional de Leite para
Crianças Carentes–PNLCC – “Ticket do Leite”
ou “do Sarney"

Fonte: Elaboração própria

Segurança Alimentar e Nutricional
1923 -Caixas de Aposentadorias e Pensões -
CAPs

1926 -CAPs dos Ferroviários, Portuários,
Marítimos e Fluviários

1928 -CAPs dos Telegráficos e
radiotelegráficos

1933 -Inst. de Aposentadoria e Pensões dos
Marítimos - IAPM

1934 -Inst. de Aposentadoria e Pensões dos
Comerciários -IAPC

-Inst. de Aposentadoria e Pensões dos
Bancários -IAPB

1936 -Criação do Salário-Mínimo

-Inst. de Aposentadoria e Pensões dos
Industriários – IAPI

1938 -Criação do CNSS – Conselho Nacional
do Serviço Social, marcando a primeira
regulamentação da assistência social no Brasil,
vinculado ao Ministério de Educação e Saúde

1942 -Legião Brasileira de Assistência - LBA

-Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial – SENAI

1946 -Serviço Social do Comércio -SESC

-Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial - SENAC

1960 -Lei Orgânica da Previdência Social
(LOPS)

-Inst. de Aposentadoria e Pensões dos
Ferroviários e Empregados em Serviços Públicos
- IAPFESP

1964 -Fundação Nacional do Bem-Estar do
Menor - FUNABEM em substituição ao Serviço
de Assistência ao Menor - SAM.

1966 -Inst. Nacional de Previdência Social
(INPS)

1969 -A LBA se transforma em fundação
ligada ao MInistério do Trabalho e Previdência.

1974 - Ministério da Previdência e Assistência
Social – MPAS, desmembrado do Ministério do
Trabalho e Previdência Socia, cria-se a Secretaria
de Assistência Social e incorpora a LBA.

1977 -Sistema Nacional de Previdência e
Assistência Social – SINPAS, no âmbito do
Ministério da Previdência e Assistência Social
(MPAS). Ficou responsável em coordenar as
seguintes entidades:

IAPAS– Inst. de Administração Financeira
da Previdência Social;

INPS- Inst. Nacional de Previdência Social;

INAMPS– Inst. Nacional de Assistência
Médica da Previdência Social;

FUNABEM– Fundação Nacional do Bem-
Estar do Menor;

CEME – Central de Medicamentos;

LBA– Fundação Legião Brasileira de
Assistência;

DATAPREV– Empresa de Processamento
de Dados da Previdência Social.

Transferência de Renda

1958 -Projeto de Lei do
Deputado Federal Josué de Castro
Cupom de Alimentação (arquivado)

1974 -Renda Mensal Vitalícia
(RMV) - Proteção Social
Contributiva destinado
especificamente ao público da
assistência social.



73 

 

 

 

3.1.1 A trajetória da Assistência Social até a Constituição de 1988 

 

A Assistência Social começa a ser desenvolvida no Brasil pelas organizações 

filantrópicas e caritativas. Voltada para o atendimento de indivíduos com a finalidade de ajustá-

los à sociedade, as primeiras ações de ajuda aos pobres foram desenvolvidas pela Igreja 

Católica. Muitas damas de caridade e senhoras ricas, da classe alta, para cumprir seus deveres 

religiosos de caridade aos pobres, voluntariamente ajudavam nessa tarefa. Os principais 

paradigmas que sustentaram a assistência nesse período foram, de um lado, o da estigmatização 

dos pobres como responsáveis pela sua situação de pobreza, culpados por não se esforçarem 

em superá-la, e, de outro, o das ações sociais caracterizadas como caridade, muito relacionadas 

aos dogmas da igreja católica. As intervenções, portanto, passavam por ações sociais não 

estatais, de cunho assistencialista, como favor ou dádiva da entidade ou de pessoas que 

sustentavam essa ação. E, em muitos casos, mantinha uma relação clientelista e de dependência 

com o sujeito recebedor dessa ação. A pobreza como atributo individual.  

 

No caso brasileiro é possível afirmar, salvo exceções, que até 1930 a consciência 

possível em nosso país não apreendia a pobreza enquanto expressão da questão social. 

Quando esta se insinuava como questão para o Estado, era de imediato enquadrada 

como “caso de política” e tratada no interior de seus aparelhos repressivos. Os 

problemas sociais eram mascarados e ocultados sob forma de fatos esporádicos e 

excepcionais. A pobreza era tratada como disfunção pessoal dos indivíduos 

(SPOSATI et al., 2014, p. 41). 

  

O Estado tratava os moradores de rua e as pessoas pobres que não se encaixavam nos 

padrões sociais da época como desajustados da sociedade e, como tal, deveriam ser tratados 

como caso de polícia. Teixeira (2016) aponta as estratégias de controle social que existiram no 

Brasil antes de 30. As ações eram totalmente repressivas e militarizadas, ações típicas de um 

Estado Republicano Liberal. O autor salientou que mesmo que tenha havido algumas medidas 

sociais paliativas e residuais nesse período, isso não modifica o perfil totalmente liberal do 

Estado. A partir de 1930, o Estado passa a assumir a área social para além da coerção 

(MESTRINER, 2001; SPOSATI et al., 2014). 

O Estado brasileiro começa a resguardar alguma proteção social antes de 1930, voltada 

para a área da previdência social. A primeira iniciativa nesse sentido foi a Lei Elói Chaves, que 

criava as Caixas de Aposentadoria e Pensões, as que funcionaram nesse período foram duas: a 

dos ferroviários, portuários, marítimos e fluviais e a dos telégrafos e radiotelegráficos. Depois, 

no decorrer da década de 30, vieram os institutos de aposentadoria dos Marítimos, em 1933; 

dos Comerciários, em 1934; dos Bancários, também em 1934; dos Industriários, em 1936; dos 
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Servidores do Estado, em 1938; dos Empregados em Transportes e Cargas, também 1938; dos 

Operários Estivadores, em 1939; esses dois últimos se integram em 1945 num único instituto. 

Já os dos ferroviários e Servidores Públicos se integraram em 1960. Todo esse processo 

culminou no sistema previdenciário brasileiro, berço da Assistência Social no Brasil. 

Outra área com a qual a Assistência Social teve sua história imbricada foi a área de 

saúde, desde ações sociais vinculadas às Santas Casas, modelo filantrópico semelhante ao da 

assistência social, passando pela criação do Departamento Nacional de Saúde, em 1923, então 

ligado ao Ministério da Justiça, até a criação do Sistema Nacional de Saúde, em 1975, e com o 

Sistema Único de Saúde em 1988. Esse trabalho não entrará nesse binômio saúde-assistência 

social, apenas registrar a relação estreita entre essas áreas, principalmente no surgimento das 

políticas, que se misturaram várias vezes até a ruptura com um modelo conservador que 

vinculava essas áreas à questão do emprego.  Certamente algumas semelhanças entre esses 

sistemas públicos criados tem a ver com essa relação.  

O público da assistência social era atendido como caridade, como incapaz, carente e 

necessitado da bondade dos mais abastados da sociedade. Essa caracterização marcou a 

trajetória da assistência social. E foi nesse cenário, onde a pobreza é analisada como um atributo 

individual, os pobres culpados por serem pobres, que a assistência foi incorporada pelo Estado.  

Dessa forma, a assistência social se incorpora ao Estado, tanto como medida para 

enfrentar a questão social, quanto para dar alguma resposta para o processo de empobrecimento 

da força de trabalho. O poder público estimulava os esforços de solidariedade social da 

sociedade civil e sua prática assistencial era expressada como benemerência, que respaldava as 

instituições sociais não governamentais, em especial, as entidades atreladas às igrejas de 

diferentes credos, as ações de assistência (SPOSATI, 2007). 

 

Submersos numa ordem social que os desqualifica, marcados por clichês: 

‘inadaptados’, ‘marginais’, ‘problematizados’, ‘portadores de altos riscos e 

vulnerabilidades’, os pobres representam a herança histórica da estruturação 

econômica, política e social da sociedade brasileira. Fazem parte dessa história a 

tradição oligárquica e autoritária de uma sociedade de extremas desigualdades e 

assimetrias, caracterizada por sempre insuficientes recursos e serviços voltados para 

atender às necessidades dos segmentos das classes subalternas (YAZBEK, 2010, p. 

153-154).  

  

Segundo Iamamoto e Carvalho (2005), a partir dos anos de 1930, o Estado, de forma 

embrionária, restrita e fragmentada começa a dar respostas às demandas sociais. Mas, mesmo 

que o Estado financiasse e ajudasse, inclusive com a doação de terrenos, a maioria dos serviços 

eram ofertados pelas organizações filantrópicas (PEREIRA, 2014). Mesmo que o Estado 
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comece a reconhecer a questão social a partir da década de 1930, as ações de Assistência Social 

só passaram a ser implantadas de fato pelo Estado na década de 1940.  

Quando a assistência começa a ter uma ação estatal, as ações filantrópicas continuam a 

ser estimuladas e entra em cena um novo ator, a primeira-dama, esposa do Presidente. Um 

assunto que seria estatal é levado para o campo do privado, especificamente para dentro da casa 

do presidente, e se instala no Brasil uma tradição do primeiro-damismo. Um paradigma que 

transita no Brasil até os dias de hoje. 

Em 1938, Getúlio Vargas cria o Conselho Nacional Serviço Social -CNSS, composto 

por sete membros considerados notáveis. Esse conselho dava suporte às entidades filantrópicas 

e privadas, analisavam seus pedidos de subvenções e isenções, elaboravam inquéritos sociais e 

as demandas dos mais desfavorecidos. Para Iamamoto e Carvalho (2005), o CNSS foi a primeira 

instituição brasileira de Assistência Social e, apesar de ter sido pouco atuante, era evidente a 

preocupação em relação à centralização, à coordenação de obras assistenciais e à reprodução 

do clientelismo político. As funções do Serviço Social serão definidas nesse Decreto-lei como: 

 

[...] utilização das obras mantidas quer pelos poderes públicos, quer pelas entidades 

privadas, para o fim de diminuir ou suprir as deficiências ou sofrimentos causados 

pela pobreza e pela miséria ou oriundas de qualquer outra forma de desajustamento 

social e de reconduzir tanto o indivíduo como a família, na medida do possível, a um 

nível satisfatório de existência no meio em que habitam (IAMAMOTO; 

CARVALHO, 2005, p. 249). 

  

Logo depois, em 1942, Getúlio Vargas cria a Legião Brasileira Assistência - LBA, e 

coloca sua esposa, Darcy Vargas, como presidente. A LBA foi criada como uma organização 

de voluntárias, primeiras-damas de todo Brasil, para dar suporte às famílias dos brasileiros que 

foram para a Segunda Guerra Mundial. Segundo Boschetti (2003), foi a primeira vez que se 

teve uma intervenção mais organizada institucionalmente do estado brasileiro. As ações eram 

fragmentadas, pontuais e desordenadas, pois não existiam normas e nem políticas para 

organizar e padronizar os atendimentos. 

A LBA assume as funções do CNSS da década de 1940 até o início dos anos de 1960. 

Ela passa a direcionar sua ação para grupos específicos, como idosos, crianças, lactantes, e 

outros, em situação de pobreza. Segundo Pereira (2014), suas ações mantiveram a lógica da 

fragmentação, com ações pontuais e descontínuas e ainda com as características da filantropia 

e do voluntariado. 

Segundo Yazbek (2008), a LBA prestava assistência à maternidade e à infância, 

executava ações paternalistas e tinha auxílios emergenciais às pessoas extremamente pobres. 
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Ela estimulava a mobilização social dos segmentos mais pobres da sociedade e o trabalho 

feminino. Depois da Guerra, o órgão continua dando assistência às famílias necessitadas. É 

interessante observar que, ao longo dos anos de sua existência, a entidade sempre foi permeada 

pela influência do primeiro-damismo, influenciando este tipo de entidades no Brasil inteiro por 

parte das esposas dos políticos. O que enfatizou a ideia da assistência como caridade e 

filantropia, relacionando-a de forma umbilical ao líder político da vez e seu partido político. 

Em 1942, também se cria o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI. E, 

em 1945, a partir da pactuação entre o Estado e a elite industrial, criam-se o Serviço Nacional 

de Aprendizagem Comercial – SENAC, o Serviço Social do Comércio – SESC e o Serviço 

Social da Indústria – SESI, com ações voltadas aos trabalhadores do comércio e da indústria. 

Nesse período, as instituições de assistência começam a ser expandidas para além da LBA 

(VICARI, 2008).   

Em 1945, Getúlio Vargas, através do Decreto-Lei nº 7.526, de 7 de Maio de 1945, cria 

a chamada Lei Orgânica dos Serviços Sociais do Brasil, que dá origem ao Instituto de Serviços 

Sociais do Brasil -ISSB, que assegura os serviços de previdência e assistência social. Para 

Vicari (2008), nos anos de 1946 a 1951, no Governo de Eurico Gaspar Dutra, amplia-se o 

reconhecimento da questão social com vinculação ao trabalho e o Estado brasileiro amplia suas 

ações na área de trabalho e também na educação pública, com a clara finalidade de atuar na 

aprendizagem comercial e industrial. No início dos anos 60, precisamente na administração de 

João Goulart, as ações de Assistência Social compõem o conjunto de reformas de base, e a 

Assistência Social integra-se ao desenvolvimento econômico (VICARI, 2008).  

Depois do Golpe Militar de 1964, no final desse ano criou-se a Fundação Nacional do 

Bem-Estar do Menor - FUNABEM - em substituição ao Serviço de Assistência ao Menor - 

SAM. Essa fundação era responsável por formular e implantar a Política Nacional do Bem-

Estar do Menor em todo o território nacional. A partir daí, criaram-se as Fundações Estaduais 

do Bem-Estar do Menor, com a responsabilidade de executarem nos Estados as ações 

pertinentes a essa política. 

No final da década de 1960, houve aumento das práticas assistenciais com centralização 

no âmbito federal. A Assistência Social se desenvolve dentro da saúde, como uma política 

complementar, e sua ação está voltada para distribuição de benefícios como órteses, próteses, 

medicamentos e suplementos alimentares. Nesse período, também com o mesmo propósito de 

contribuir com a reprodução da força de trabalho, como já mencionado no período da década 

de 50, começam a ter ações de formação e colocação de mão de obra, inauguração de creches, 
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melhorias habitacionais e alfabetização de adultos, dentre outras. As ações da LBA, que passa 

a ser uma fundação vinculada ao Ministério do Trabalho e Previdência, se expandem para o 

atendimento a diversos segmentos, como assistência ao “menor”, assistência social 

complementar, para doação de material escolar e uniformes escolares, atividades 

socioeducativas com famílias e comunidades, emissão de documentos, ações de assistência à 

saúde, assistência aos excepcionais e aos idosos (FALCÃO; SPOSATI, 1989; SPOSATI et al., 

2014).   

Em 1974, foi criado o Ministério da Previdência e Assistência Social – MPAS, com um 

órgão diretamente vinculado, a Secretaria de Assistência Social -SAS, que, juntamente com a 

LBA, também passa a integrar esse ministério; e ficam responsáveis pelas ações assistenciais 

no âmbito federal. Em 1977, cria-se o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social – 

SINPAS, mas as ações realizadas junto à população pobre foram, em sua maioria, fora da esfera 

da produção, feitas em parceria com as entidades filantrópicas, com subvenção dos recursos 

públicos. A assistência social passa a significar atendimento aos desempregados, pessoas sem 

renda ou com incapacidade para o trabalho (TEIXEIRA, 2016). 

O sistema é composto por: Fundação Legião Brasileira de Assistência- LBA; Fundação 

Nacional do Bem-Estar do Menor – FUNABEM; Instituto Nacional de Previdência Social - 

INPS; Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social - INAMPS; Central de 

Medicamentos - CEME;  Instituto de Administração Financeira da Previdência Social - IAPAS 

e  Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social - DATAPREV. No final da 

década de 1970, ainda existia a fragmentação de ações na área, mesmo com os investimentos 

na estruturação de organismos estatais e com programas voltados à promoção social 

(TEIXEIRA, 2016). Em 1985 é criada a Secretaria Especial da Ação Comunitária-SEAC, no 

Gabinete Pessoal do Presidente da República, em julho, e, em novembro, o Fundo Nacional de 

Ação Comunitária38, que funcionou até 1987. Esta Secretaria trabalhava com as associações 

comunitárias e com diversos programas sociais do Governo Federal, dentre eles o Programa de 

Distribuição do Leite, construção de creches, escolas agrícolas, casas populares e até hospitais 

(esses últimos junto com a LBA). A LBA, nesse período, tinha programas dispersos em diversas 

áreas, incluídos os programas de alimentação escolar, de suplementação alimentar e de 

reabilitação física e mensal, além das chamadas creches casulos. 

________________________ 

38 Esse Fundo se transforma posteriormente no Fundo Nacional de Assistência Social. 
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Em suma, o surgimento da assistência social como política pública foi permeado pela 

benemerência, caridade, filantropia e clientelismo. Foi uma ação fortemente influenciada pela 

religião. Mestriner (2001) coloca que a assistência social ao longo de décadas se configurou 

enquanto doação de auxílios, revestida pela forma da tutela, de benesse, que, para a autora, mais 

reproduz a pobreza e a desigualdade social na sociedade brasileira do que assume um formato 

de política social enquanto um direito. 

O Quadro 10, a seguir, traz uma síntese por ano dos programas e legislação.  
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Quadro 10 - Histórico Legislação Federal pertinente aos programas de Assistência Social39 - 2018 até 1988 

Ano Principais Órgãos, Políticas, Programas e Ações  Legislação 

1923 Cria a Caixas de Aposentadorias e Pensões - CAPs Lei Elói Chaves Lei 4682 de 24/01/1923 

1926 
Cria a CAPs dos Ferroviários, Portuários, Marítimos e 

Fluviários  

Lei 5109 de 20/12/1926 

1928 Cria a CAPs dos Telegráficos e radiotelegráficos Lei 5485 de 30/06/1928 

1933 
Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos – 

IAPM 

Decreto 22.872 de 29/06/1933 

1934 
Instituto de Aposentadoria e Pensões dos 

Comerciários -IAPC 

Decreto 24.272 de 21/05/1934 

1934 
Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários -

IAPB 

Decreto 24.615 de 09/07/ 1934 

1936 
Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários 

– IAPI 

Lei 367 de 31/12/1936 

1938 
Instituto de Pensões e Assistência dos Servidores do 

Estado – IPASE 

Decreto-Lei 288 de 23/02/1938 

1938 
Criação do Conselho Nacional do Serviço Social – 

CNSS 

Decreto-lei 525 de 01/07/1938 

1938 
Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Empregados 

em Transportes e Cargas -IAPETC 

Decreto-Lei 651 de 26/08/1938 

1939 
Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Operários 

Estivadores – IAPOE 

Decreto-Lei 1.355 de 19/06/1939 

1942 Criação da Legião Brasileira de Assistência – LBA Decreto-lei 4830 de 15/10/1942 

1942 
Criação da Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial – SENAI 

Decreto-Lei 4.048 de 22/01/1942 

1945 Instituto de Serviços Sociais do Brasil -ISSB Decreto 7.526 de 07/05/1945 

1945 

Incorporou o IAPOE (dos estivadores) ao IAPETC 

(dos Empregados em Transportes e Cargas) que passa 

chamar Instituto de Aposentadoria e Pensões dos 

Estivadores e Transportes de Cargas – IAPETEC 

Decreto-Lei 7.720 de 9/07/1945 

1946 Criação do Serviço Social do Comércio - SESC Decreto-lei 9.853 de 13/09/1946 

1946 
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial -

SENAC 

Decreto-Lei 8.621 de 10/01/1946 

1953 
Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários e 

Empregados em Serviços Públicos - CAPFESP 

Decreto 34.586 de 12/11/1953 

1960 
Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários 

e Empregados em Serviços Públicos - IAPFESP 

Lei 3.807 de 26/8/1960, art. 176 - extinta a 

CAPFESP 

1960 Lei Orgânica da Previdência Social (LOPS)  Decreto 3.807/60 

1964 
Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor - 

FUNABEM -  

Lei Federal 4.513 de 01/12/1964 

1966 Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) Decreto 72 de 21/11/1966 

1969 
A LBA se transforma em fundação vinculada ao 

Ministério do Trabalho e Previdência 

Decreto-lei 593 de 27/05/1969 

1974 
Criação do Ministério da Previdência e Assistência 

Social 

Lei 6.036 de 01/05/1974 

1977 
Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social 

(SINPAS) 

Lei 6.439 de 01/09/1977 

1985 
Criação da Secretaria Especial de Ação Comunitária -

SEAC e do Fundo Nacional de Ação Comunitária 

Decreto 91.500 de 30/07/1985 

Decreto 91.970 de 22/11/1985 

Fonte: Elaboração própria. 

 

________________________ 

39 Incluídos os programas da Assistência Social na área de Trabalho e Previdência Social. 
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3.1.2 A trajetória da Segurança Alimentar e Nutricional até a Constituição de 1988 

 

As políticas públicas na área alimentar existem no Brasil desde a sua colonização, no 

século XVII, considerando as diversas intervenções estatais no campo alimentar, como 

abastecimento alimentar e na fiscalização de alimentos. São praticamente todas as medidas, 

que, pelo ato do poder público, tornem disponíveis mais alimentos para a população ou aquelas 

preocupadas com as condições de produção e comercialização. Contudo, uma política de 

alimentação, num sentido mais restrito, visando a promoção da melhoria dos padrões 

alimentares da população, só ganha um braço especializado dentro do Estado no século XX.  

Segundo Coimbra et al. (1982), a política de alimentação, no sentido estrito, surge no 

país depois da organização do saber da nutrição. Para os autores, quando essa ciência alcança 

“um paradigma suficientemente sólido” que sirva de referência para uma intervenção pública, 

surgem as primeiras políticas de alimentação. Consideram-se a criação dos Serviços de 

Alimentação e Previdência Social – SAPS – no começo da década de quarenta, como o marco 

referencial de tais políticas no Brasil.  

Desde o surgimento das primeiras cidades e vilas brasileiras, o país se depara com o 

problema de abastecimento alimentar. A forma como se estruturou o sistema colonial brasileiro 

trouxe reflexos para o abastecimento alimentar, sentidos até os dias de hoje. Segundo Coimbra 

et al. (1982), a concentração e especialização das unidades produtivas nas culturas para 

exportações colocavam para a sociedade colonial problemas crônicos de abastecimento, 

principalmente devido à escassa oferta de alimentos produzidos localmente e aos preços 

elevados dos alimentos importados (COIMBRA et al., 1982).  

Segundo os mesmos autores, o Estado Colonial Brasileiro interveio nessa situação de 

maneira tímida, sem mexer em questões mais estruturais do problema, e em todos os níveis de 

atuação utilizou instrumentos inadequados para resolver os problemas de abastecimento 

alimentar das populações mais pobres das cidades. Entre as iniciativas ocorridas na época, três 

poderiam ser caracterizadas como uma ação mais institucionalizada do Estado na área 

alimentar.  

A primeira delas surgiu em diversas cidades40 e tratava-se da existência, em algumas 

câmaras municipais, de um funcionário eleito, denominado almotacé ou almotacel. O almotacé 

tinha várias missões como a vigilância e aferição dos pesos e medidas; o equilíbrio das 

________________________ 

40 COIMBRA et al. (1982), tendo como referência LINHARES, M. Y. (1979), citam como exemplo de cidades 

em que esta experiência ocorreu: São Luís; Salvador; Olinda; e Rio de Janeiro. 
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transações comerciais; o controle dos diversos ofícios da cidade; conferir se os alimentos 

estavam próprios para o consumo; a construção e a sanidade urbana. Em algumas situações, 

eram responsáveis em distribuir mantimentos que eram comprados ou vendidos no mercado.  

 

As atribuições básicas dos almotacés foram mantidas em todas as colônias 

portuguesas, bem como o termo pelo qual eram designados. O regimento dos 

almotacés foi incorporado, modernizada a sua redação, às Ordenações Manuelinas41. 

Assim, o seu alcance atingiu o conjunto do universo urbano português da Europa e 

das colônias. Mantiveram-se, também, as atribuições originais dos almotacés: o 

controle do mercado, do sanitário e do construtivo (PEREIRA, 2001, p. 376). 

 

Portanto, as ações desses funcionários se assemelhavam de alguma forma às atribuições 

que poderiam ser caracterizadas como de abastecimento alimentar ou de fiscalização de 

alimentos. Essa prática tinha uma extensão da legislação vigente em Portugal, que era seguida 

pelo Brasil-Colônia. Os almotacéis eram encarregados da saúde da população em geral e 

verificavam se os gêneros alimentícios estavam próprios para consumo; caso contrário, eram 

destruídos. Pode-se dizer que é o início da fiscalização sanitária dos alimentos. 

Uma outra iniciativa, também no Brasil Colonial, era relacionada ao incentivo à 

produção de gêneros alimentícios básicos. Através da Provisão de 24 de abril de 1642, a 

autorização do plantio de anil e gengibre, por exemplo, nas terras impróprias para o plantio de 

cana-de-açúcar, só era permitida se fosse reservada uma área igual para a plantação de 

mandioca, que era, nesse período, o principal alimento das pessoas mais pobres das cidades. Os 

autores citam ainda uma experiência de armazenagem, através da construção de celeiros e 

tulhas, para estocar cereais e farinha de mandioca42. Os celeiros públicos se assemelham às 

experiências de outros países, como o Terreiro do Trigo em Lisboa (séc. XVI), os Celeiros 

Públicos de Luanda (Angola) e de Moçambique (estes dois últimos no mesmo período do 

Brasil) e dos depósitos locais de cidades europeias e da América espanhola no século XVIII: as 

crises de subsistência e, por consequência, a necessidade de conter insatisfações, motins e 

revoltas (BARICKMAN, 2003; SOUSA, 2011). 

 Já a partir do século XIX, no Brasil Imperial, com o processo de urbanização e 

consequente intensificação dos problemas de abastecimento alimentar das cidades brasileiras, 

algumas ações, não explicitamente de abastecimento, são tomadas pelo Estado. Dentre elas, a 

________________________ 

41 São leis portuguesas, datadas entre 1512 ou 1513 a 1603, que visavam adequar o Reino português ao crescimento 

após os descobrimentos. Foram no período do rei Manuel I. 
42 No Rio de Janeiro e em Salvador (COIMBRA et al., 1982). O Celeiro Público da Bahia foi concebido pelo 

Governo Colonial para solucionar as crises de abastecimento alimentar em 1785 (SIMÕES FILHO, 2011). 

Existem apenas referências genéricas a um possível Celeiro Público no Rio de Janeiro (SOUSA, 2011). 
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melhoria e modernização do sistema viário de algumas regiões brasileiras e a liberação do 

fornecimento de carne verde ao Rio, já em 1823.  É interessante observar como as referidas 

câmaras, com seus almotacés, atuavam para manter o abastecimento das cidades. Por exemplo, 

a Câmara do Rio de Janeiro lançava editais para ocupação dos açougues públicos, em conjunto 

com talhos nas ruas da cidade. Existiam no Rio de Janeiro43, no fim do século XVIII, duas 

formas de se adquirir carne fresca bovina: os açougues denominados públicos e outros descritos 

como talhos dispersos. Existiam também os matadouros públicos. 

Na área de fiscalização, com o nascimento da medicina social, rompe-se com o modelo 

de fiscalização do Brasil colonial, e as câmaras municipais são substituídas por instituições 

providas desse novo saber, como a Junta de Higiene Pública, em 1850. É interessante perceber 

que tal saber não tinha a ver com o que veio mais tarde ser o saber da nutrição do século XX. 

Não importavam para a medicina social a constituição e as propriedades dos alimentos para a 

saúde da população. Apenas interessavam para essa nova ciência, do ponto de vista da 

alimentação, as perturbações vindas pela deterioração e má conservação dos alimentos, ou seja, 

o controle higiênico do alimento. E essa fiscalização higienizada não se inseriu numa 

reformulação maior dos processos de produção e comercialização de alimentos.  

A primeira agência estatal especializada em abastecimento surge, no Brasil, no século 

XX, como resposta do estado oligárquico aos movimentos contra a carestia, os baixos salários 

e os altos preços dos alimentos, ocorridos em todo o país desde o início da República Velha, 

principalmente nos anos de 1917 e 1918. Porém, esse órgão, denominado Comissariado de 

Alimentação Pública, instituído pelo Decreto nº 13.069, de 12 de junho de 1918, não chegou a 

ter uma atuação consistente para a melhoria do abastecimento da população, pois, como era de 

se esperar, tanto os produtores quanto os comerciantes não viam com bons olhos o Estado se 

intrometer numa área com características tipicamente privadas, pois confrontava-se com o 

ideário liberal fortemente presente na época. Em 1920, o governo, após ceder a pressões e 

lobbies da iniciativa privada, substitui a agência pela Superintendência do Abastecimento, 

criada pelo Decreto nº 14.027, de 21 de janeiro, que passa a ser responsável pelo fomento das 

classes produtoras do país (COIMBRA et al., 1982). 

Na área de fiscalização de alimentos, a intervenção do Estado da República Velha 

também se volta para os interesses dos comerciantes e produtores, perdem força as instituições 

________________________ 

43 O abastecimento de carne no Rio de Janeiro passou por várias crises nesse período, principalmente após a 

chegada da Família Real, pois houve aumento da população e muitas vezes o fornecimento não dava conta de 

atender às demandas da população.  
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de fiscalização médica e crescem novas e poderosas agências especializadas não mais em 

preservar a saúde dos consumidores internos, como as anteriores, e sim em defender os 

interesses e exigências do mercado externo de alimentos (COIMBRA et al., 1982).  

Coimbra e outros (1982) resumem bem a intervenção estatal na área de abastecimento 

alimentar e fiscalização de alimentos nessa época, dizendo que, no cenário liberal da República 

Velha, tanto as políticas de abastecimento quanto as de fiscalização estavam voltadas para os 

interesses das classes produtoras e dos comerciantes do país e não para atender a população em 

geral, apesar das grandes manifestações populares, motins e greves realizadas.  

Depois de quase dez anos do Estado Novo, iniciam-se as primeiras mudanças na forma 

de intervenção estatal na área de alimentação no Brasil. Através da criação de um órgão, 

Comissão de Abastecimento, em 1939, no âmbito do Ministério da Agricultura, o Estado passa 

a se responsabilizar pela regulação da produção e da comercialização de alimentos no país. 

Houve, antes disto, em 1937, a Comissão Reguladora do Tabelamento – CRT – que, apesar de 

o nome sugerir uma intervenção nos preços dos alimentos, não tabela os preços, nem obrigava 

os comerciantes a colocarem expostos nos mantimentos a serem vendidos e muito menos 

proibia a exportação de alimentos essenciais. Para a burocracia desse órgão, essas iniciativas 

feririam os princípios do livre comércio. 

  

A fraqueza do Estado era, contraditoriamente, decorrência dos próprios fundamentos 

de sua força, para se erguer como instância mediadora de todos os interesses na 

sociedade, ele mantinha e cultivava os compromissos mais heterogêneos, levando 

suas burocracias a esse paroxismo de cautelas e omissões que foi a CRT (COIMBRA 

et al., 1982, p. 175).  

  

No meio de tantas contradições e poucos resultados efetivos para a melhoria do 

abastecimento alimentar da população, era natural que o saber da nutrição ganhasse terreno 

fértil e adeptos no Brasil nesse período. A crítica à falta de uma política de alimentação, a 

revelação das precárias condições nutricionais da população e as propostas de intervenção, com 

roupagem tecnicista, colocavam a nutrição como uma alternativa de intervenção bastante 

sedutora para o Estado. E, a partir daí, sem haver abandono das práticas anteriores na área de 

abastecimento alimentar e fiscalização de alimentos, surgem as políticas de alimentação 

propriamente ditas. É interessante observar que a convivência dentro do Estado das áreas de 

abastecimento alimentar, fiscalização de alimentos e de alimentação, em vários momentos, foi 

conflitiva e, em outros, superpostas.  

Através do Instituto de Assistência e Previdência dos Industriários – IAPI –, com a 

criação do Serviço Central de Alimentação, em 25 de outubro de 1939, pela Portaria 163 do 
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Ministério do Trabalho, foi dado o primeiro passo no sentido de uma Política de Alimentação 

no país. E logo após, em menos de um ano, cria-se o Serviço de Alimentação da Previdência 

Social – SAPS – pelo Decreto-Lei nª. 2.478, de 5 de agosto de 1940, marcando definitivamente, 

com ele, o início de uma Política de Alimentação no Brasil. 

Pode-se dizer que duas medidas com reflexos importantes na alimentação da população 

foram tomadas na segunda metade da década de 30, pelo governo Vargas. A primeira medida 

foi a lei federal que criou o salário-mínimo, em 1936. Apesar de não ser diretamente uma 

política de alimentação, essa medida teve um impacto significativo na alimentação dos 

trabalhadores, além de propiciar um ambiente favorável ao Decreto Federal n. 399/38, que 

especificou a ração essencial, que serve de base para o cálculo do valor da cesta básica até os 

dias de hoje. 

A segunda iniciativa foi a já mencionada criação do SAPS que existiu até 1967. Esse 

pode ser considerado o primeiro programa em alimentação. Foram as primeiras intervenções 

estatais na questão alimentar do ponto de vista social. Essas propostas de ações surgiram 

exatamente quando a nutrição se concretizava enquanto área de conhecimento e tanto as 

deficiências quanto as necessidades nutricionais eram a base de uma proposta de cota mínima 

da ração alimentar. Era dirigido principalmente aos trabalhadores e seus familiares e sua 

viabilização se dava através da abertura de Restaurantes Populares, por empresas e órgãos 

públicos, ou postos de subsistência e outras ações. As diferenças existentes entre o populismo 

da época Getúlio Vargas e a nutrologia, segmento do saber em surgimento, que tinha Josué de 

Castro e outros autores como expoentes, traduziram-se em disputas técnico-políticas bastante 

presentes na história dos programas de alimentação. É interessante observar o caráter 

corporativo e seletivo desse programa, muito próximo das demais políticas sociais no Brasil, 

de acordo com as análises disponíveis.  

Dos anos quarenta até o início da década de 70, segundo Silva (1995), pode-se afirmar 

que, além dos SAPS, o único projeto social na área alimentar foi o Programa de Alimentação 

Escolar, inclusive em funcionamento até os dias de hoje. O autor cita diversas outras iniciativas 

na área alimentar que não se concretizaram como Programas, mas contribuíram para a 

consolidação de dados e pesquisas na área alimentar e nutricional no Brasil. Dentre eles: o 

Serviço Técnico de Alimentação Nacional, criado em 1942 junto à Coordenação da 

Mobilização Econômica (CME); a Comissão Nacional de Alimentação (CNA), criada em 1945; 

o Instituto Nacional de Nutrição (INN), fundado em 1946; e, finalmente, o Plano Conjuntura 
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Alimentar e Problemas de Nutrição no Brasil, em 1952, responsável pelo surgimento da 

campanha da merenda escolar em 1954-55.  

A história da assistência técnica de extensão rural (Ater) data do final da década de 1940, 

após a Segunda Guerra Mundial, no contexto de alianças dos Estados Unidos com países da 

América Latina, seguindo o modelo norte-americano. A primeira ação institucional efetiva 

ligada diretamente à extensão rural se iniciou com o Decreto Lei nº 7.449, de 9 de abril de 1945, 

promulgado pelo Presidente Getúlio Vargas, que dispunha sobre a organização da vida rural e 

se constituía numa tentativa do Estado em tutelar o processo de organização dos agricultores, 

visto que obrigava a cada município da Federação a possuir uma Associação Rural e 

determinava que as associações teriam como sede as Casas Rurais, órgãos técnicos consultivos 

dos governos municipal, estadual e federal. 

 Na década de 50, os Estados implantaram Associações de Crédito e Assistência Rural 

(ACAR), coordenadas pela Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural (ABCAR), 

criada em 21 de junho de 1956. Eram entidades da sociedade civil sem finalidade comercial e 

lucrativa. Depois elas foram vinculadas aos Governos Estaduais e estão vinculadas à 

ASBRAER (Associação Brasileira das Entidades Estaduais de Assistência Técnica e Extensão 

Rural). Todos os Estados brasileiros possuem um órgão estadual de extensão rural e Assistência 

Técnica. Surge também a Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural - 

EMBRATER, que coordenava os trabalhos de extensão rural, extinta em 1990; de certa forma, 

suas funções foram substituídas só em 2014 pela Agência Brasileira de Assistência Técnica e 

Extensão Rural - ANATER. 

Em 1950, o Brasil assinou um acordo com o Fundo das Nações Unidas de Assistência 

à Infância – FISI –, antigo nome dado ao UNICEF, e passou a receber gêneros para um 

programa de alimentação destinado à população materno-infantil. Esse programa esteve 

vinculado às Secretarias Estaduais de Saúde. Em 1955, o FISI criou no País o primeiro 

programa de abrangência nacional, existente até os dias de hoje, o Programa de Alimentação 

Escolar. É importante registrar que, nessa época, a agricultura americana apresentava 

excedentes e era um período de reconstrução da Europa após a Segunda Grande Guerra 

Mundial. Esse Programa foi um subgrupo do Programa Materno-Infantil.  

Registra-se, em 1963, a criação do Instituto de Tecnologia de Alimentos – ITAL44, 

apesar de não ser uma instituição estadual, ela deu suporte a então nascente indústria alimentícia 

________________________ 

44 Fundado em 1963, como Centro Tropical de Pesquisas e Tecnologia de Alimentos (CTPTA), o Ital integra a 

Secretaria de Agricultura e Abastecimento e está localizado em Campinas, São Paulo.   



86 

 

 

 

brasileira. É uma instituição de pesquisa, desenvolvimento, assistência tecnológica, inovação e 

difusão do conhecimento nas áreas de alimentos, que serviu de referência para a indústria de 

alimentos em todo o país. Ou seja, é uma entidade pensada para dar suporte aos empresários da 

área alimentar.45 Quase uma década depois, em dezembro de 1972, cria-se a Empresa Brasileira 

de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA. 

Antes, em 1970, cria-se o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – 

INCRA, responsável pela política de reforma agrária no Brasil. Porém, a história de apropriação 

da terra no Brasil é antiga. Pode-se dizer que nela, desde o regime fundiário colonial, as 

sesmarias, ao regime da Lei de Terras46, em 1850, houve diversos conflitos, principalmente 

contra as populações tradicionais originárias. Uma ação mais organizada, que pode ser chamada 

de processo de reforma agrária, só teve início a partir da segunda metade do século XX.  

A reforma agrária foi pautada por lutas constantes dos trabalhadores rurais e sem terra. 

Essas lutas camponesas iniciaram na década de 1950, na região do Nordeste brasileiro, e 

ganharam mais força no início dos anos 1960. Quando teve a primeira lei para a reforma agrária 

no Brasil, um decreto nacional de João Goulart, logo antes do golpe militar de 1964 (CARTER, 

2010). A repressão aos movimentos pela terra foi grande no período militar. Tinha sido criada 

recentemente a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG), que 

ficara controlada pelo Estado Autoritário, assim como outros sindicados de trabalhadores. E, 

para promover um programa de colonização da Amazônia, o período militar fez uma nova 

legislação, o Estatuto da Terra, em 1964 , que acabou possibilitando aos defensores da reforma 

agrária47, que eram nessa época principalmente líderes de partidos de oposição, igreja e Contag, 

uma base jurídica para defenderem os posseiros e lutarem pela distribuição de terras. A 

CONTAG ampliou sua rede de sindicatos de trabalhadores rurais com apoio do Governo 

Militar, que, mesmo com as limitações do regime autoritário e da estrutura burocrática sindical, 

constituiu uma importante rede para a construção de uma identidade de classe entre os 

camponeses e formação de base.  

________________________ 

45 O projeto do Instituto contou com apoio da FAO, que foi estimulado em 1961 em uma reunião realizada sobre 

problemas da indústria de laticínios na América Latina –, patrocinada pela Food and Agriculture Organization 

(FAO), ligada às Organizações das Nações Unidas (ONU), onde o representante da FAO se interessou pelo 

projeto oferecendo a possibilidade de receber apoio do Fundo Especial das Nações Unidas. 
46 Foi a primeira iniciativa para organizar a propriedade privada no Brasil, pois não havia nenhum documento 

específico que regulamentasse a posse de terras. Ela estabelecia a compra como a única forma de acesso à terra 

e abolia, em definitivo, o regime de sesmarias. 
47 A lei era muito avançada para época, e foi acompanhada de perto pelo presidente Castelo Branco para acalmar 

o campo depois do Golpe. Ela foi elaborada por um corpo de profissionais e acadêmicos renomados no Brasil, 

como os agrônomos Carlos Lorena e José Gomes da Silva, os juristas Messias Junqueira, Igor Tenório e 

Fernando Pereira Sodero, além de técnicos de outras áreas.  
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E no início da década de 1980, começa a ganhar força um novo ciclo de mobilizações 

populares para reforma agrária, principalmente na região sul do país. Ele contou com o apoio 

de uma ala da igreja progressista e dos vários sindicatos de trabalhadores rurais, principalmente 

como consequência da intensa modernização agrícola, expulsão do campesinato do meio rural. 

Principalmente se forem consideradas a Revolução Verde48 e suas consequências sociais e para 

os trabalhadores rurais. Contou também com o contexto de luta pela restauração da democracia 

no país. 

Em janeiro de 1984, foi criado o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra – MST 

nacionalmente. O MST assume protagonismo e reconhecimento nacional, e até internacional, 

na luta pela terra na década de 1990. Mesmo sendo o MST o movimento mais visível e 

organizado, existem diversos movimentos de trabalhadores rurais envolvidos nessa luta. Na luta 

pela terra na região Sul do país continua predominando o MST, e no Nordeste e Amazônia a 

luta é conduzida principalmente por sindicatos de trabalhadores rurais e movimentos locais, 

incluindo grupos informais de posseiros (CARTER, 2010). O primeiro Plano Nacional de 

Reforma Agrária – I PNRA – veio no processo de transição democrática, em 1985, no Governo 

José Sarney. 

Em 1972, segundo Carvalho Filho (1995), inicia-se uma nova fase nas políticas da 

alimentação. Destaca-se, nesse período, a criação de uma autarquia ligada ao Ministério da 

Saúde, o Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição – INAN –, responsável por propor um 

Programa Nacional, que resultaria mais tarde na criação do Programa Nacional de Alimentação 

e Nutrição – PRONAN. Esse Programa era destinado a gestantes, nutrizes e crianças até sete 

anos da população de baixa renda e os escolares de 7 a 14 anos. Seis programas eram ligados 

ao INAN e seis eram ligados a outros ministérios e órgãos federais. Devido a dificuldades 

administrativas, apenas o chamado PRONAN II foi implementado a partir de 197649. 

________________________ 

48 A Revolução Verde é um termo usado para diversas intervenções no meio rural com o estímulo à produção 

agrícola através de novas sementes, uso de fertilizantes e máquinas agrícolas. Ela foi iniciada nos Estados 

Unidos e na Europa na década de 60 e no Brasil seu início se deu, principalmente, entre a década de 60 e 70.  
49 O PRONAN II contemplava os programas dentro de três linhas básicas de ação, a saber: a) Suplementação 

Alimentar: Programa de Nutrição em Saúde (PNS), Projeto de Abastecimento de Alimentos Básicos em Área 

de Baixa Renda (Prcab), Programa de Nutrição Escolar (PNE), Programa de Complementação Alimentar 

(PCA), e Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT); b) Racionalização do Sistema de Produção e 

Comercialização de Alimentos: Projetos de Produção de Alimentos e Nutrição em Áreas Rurais de Baixa Renda 

do Nordeste e Projeto de Aquisição de Alimentos Básicos em Áreas Rurais de Baixa Renda (Procab); e                  

c) Atividades de Complementação e Apoio: estudos e pesquisas, testes experimentais de suplementação 

alimentar, desenvolvimento de recursos humanos, combate às carências nutricionais específicas e atividades de 

incentivo ao aleitamento matemo. 
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Em 1975, cria-se o Programa de Combate às Carências Nutricionais Específicas – 

PCCNE –, ligado ao INAN. Esse Programa visava combater o bócio endêmico, a 

hipovitaminose A e a anemia ferropriva. Em 1976, foi implantado o Programa de Nutrição em 

Saúde – PNS –, que passou, em1985, a ser denominado Programa de Suplementação Alimentar 

– PSA. Era um programa ligado ao Ministério da Saúde, através do Instituto Nacional de 

Alimentação e Nutrição – INAN – em interação com a Campanha Brasileira de Alimentação – 

COBAL. Esse Programa era direcionado à população materno-infantil através da distribuição 

de cestas básicas nos centros de saúde. Seu término foi em 1991. De 1977 a 1990, foi 

implantado o Programa de Apoio Nutricional – PAN –, que repassava, via LBA, alimentos 

formulados e leite em pó, também à população materno-infantil.  

O Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT, criado em 1976, caracteriza-se pela 

distribuição de ticket-refeição ou alimentação e cestas básicas pelas empresas para seus 

trabalhadores, mediante um desconto de até 20% do imposto de renda destas empresas pelo 

Governo Federal. Em 1981, foi implantado o Programa Nacional de Aleitamento Materno – 

PNAM –, que era um programa que estimulava o aleitamento materno visando a redução da 

mortalidade infantil. Ainda no início dos anos 1980, foi criado o Sistema de Vigilância 

Nutricional – SISVAN –, que não se encontra totalmente implantado até os dias de hoje. Em 

1986, foi implantado o Programa Nacional de Leite para Crianças Carentes – PNLCC – mais 

conhecido pelo “Ticket do Leite” ou “do Sarney”. Era um programa ligado à Secretaria da Ação 

Social da Presidência da República, que repassava diretamente às associações comunitárias o 

benefício. Apesar de ser um programa com execução descentralizada, ele foi marcado por um 

enorme clientelismo político e desvio na destinação final dos benefícios. Também em 1986, 

acrescenta-se ao Programa de Alimentação Escolar o Programa de Alimentação dos Irmãos dos 

Escolares – PAIE –, que ampliava a merenda escolar para os irmãozinhos dos escolares da faixa 

etária de quatro a seis anos.  

Além dos Programas Sociais destinados ao combate à fome da população sócio e 

biologicamente mais vulneráveis, o PRONAN também desenvolveu os seguintes programas: 

Programa de Alimentos Básicos – PROAB –, em 1979, e Programa de Alimentação Popular – 

PAP –, em 1985. Esses programas propunham abastecer os pequenos varejistas em áreas pobres 

com alimentos básicos a preços reduzidos. E o Programa de Racionalização da Produção de 

Alimentos Básicos – PROCAB –, em 1977, que tinha como objetivo assegurar a 

comercialização do pequeno produtor. É interessante perceber que foi justamente nesse período 
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da transição democrática, 1974-1988, que os Programas de Alimentação mais se expandiram 

no País. 

Coelho e outros (1996) sintetiza a história da política de abastecimento alimentar em 

cinco momentos. O primeiro momento, nos anos 50, foi caracterizado pelo apoio ao comércio 

varejista e havia a presença dos três níveis de governo: federal, estadual e municipal. O segundo, 

no final dos anos 60 e início da década de 70, caracterizou-se pela intervenção do governo 

federal e visava a modernização agrícola, o desenvolvimento da indústria agropecuária e o 

comércio atacadista. O terceiro, do final da década de 70 até meados dos anos 80, apresentava 

características de regulação do mercado varejista. Os programas foram inicialmente 

implantados nacionalmente e, mais tarde, por alguns municípios. No quarto momento, no final 

dos anos 80, houve o esvaziamento das políticas de abastecimento. E o quinto momento, a partir 

da década de 90, foi marcado por iniciativas locais de abastecimento, que coincidem com o 

momento brasileiro de descentralização político-administrativa e da valorização do poder local 

como importante instrumento para o desenvolvimento urbano e social. Também se insere nesse 

momento o tema segurança alimentar (COELHO et al., 1996). Este quinto momento será visto 

em outro item.  

O Quadro 11 apresenta os principais órgãos, políticas e ações nessa área nesse período 

com as respectivas legislações. 
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Quadro 11 - Histórico Legislação Federal pertinente aos programas de Segurança Alimentar e Nutricional –  

1918 a 1988 

Ano Principais Órgãos, Políticas, Programas e Ações  Legislação 

1918 Comissariado de Alimentação Pública Decreto 13.069 de 12/06/1918 

1920 Superintendência do Abastecimento Decreto 14.027 de 21/01/1920 

1936 Criou o salário-mínimo  Lei 185 de 14/01/1936 

1937 Comissão Reguladora do Tabelamento – CRT ----- 

1938 
Especificou a ração essencial, que serve de base para o cálculo 

do valor da cesta básica até os dias de hoje. 
Decreto-Lei 399 de 30/04/1938 

1939 
Comissão de Abastecimento funcionava como Ministério 

Extraordinário 
Decreto Lei 1607 de 16/09/1939 

1939 
Serviço Central de Alimentação ligado ao Instituto de 

Assistência e Previdência dos Industriários – IAPI 

Portaria 163 do Ministério do Trabalho 

de 25/10/1939 

1940 
Serviço de Alimentação da Previdência Social – SAPS 

(1940-1967) 
Decreto-Lei 2.478, de 05/08/1940 

1942 
Serviço Técnico de Alimentação Nacional – STAN ligado a 

Coordenação da Mobilização Econômica – CME (1942-1945) 
Decreto-Lei 4.750 de 28/09/1942 

1943 Companhia de Financiamento da Produção – CFP Decreto-Lei 5.212 de 21/01/1943 

1945 Comissão Nacional de Alimentação -CNA (1945-1972) Decreto-Lei 7.328 de 17/02/1945 

1946 Instituto Nacional de Nutrição – INN Decreto-Lei 8.684 de 16/01/1946 

1952 Plano Conjuntura Alimentar e Problemas de Nutrição no Brasil Não se aplica Documento técnico 

1955 
Programa de Alimentação Escolar, ligado ao Ministério de 

Educação  
Decreto 37.106 de 31/03/1955 

1962 Campanha Brasileira de Alimentação – COBAL Lei Delegada 06 de 26/09/1962 

1962 Superintendência Nacional de Abastecimento -SUNAB Lei Delegada 05 de setembro de 1962 

1963 Companhia Brasileira de Armazenamento – CIBRAZEM Decreto 52.819 de 12/11/1963 

1963 Instituto de Tecnologia de Alimentos – ITAL Decreto SP nº42.424, 30/08/1963 

1964 Estatuto da Terra Lei 4.504, 30/11/1964 

1970  Cria o INCRA Decreto 1.110, 9 /7/1970 

1972 
Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição – INAN ligado ao 

Ministério da Saúde (1972-1997) 
Lei 5.829 de 30/11/1972  

1972 Embrapa  Lei 5.851, 7/12/1972 

1973 
Programa Nacional de Alimentação e Nutrição – I PRONAN 

(1973-1974) 
Decreto 72.034 de 30/03/1973 

1975 
Programa de Combate às Carências Nutricionais Específicas – 

PCCNE 
 - 

1976 II PRONAN (1976-1979) Decreto 77.116 de 06/02/1976 

1976 Programa de Alimentação do Trabalhador -PAT Lei 6.321 de 14/0/1976 

1976 
Programa de Nutrição em Saúde – PNS (em 1985 passa chamar 

Programa de Suplementação Alimentar – PSA) 

Documento técnico a partir do II 

PRONAN 

1977 Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional – SISVAN50 
Implantação a regulamentação foi pela 

Portaria 1.156 do MS, 31/08/1990 

1977 
Programa de Racionalização da Produção de Alimentos Básicos 

– PROCAB 
- 

1977 Programa de Apoio Nutricional – PAN através da LBA - 

1979 Programa de Alimentos Básicos – PROAB - 

1981 Programa Nacional de Aleitamento Materno – PNAM - 

1985 Programa de Alimentação Popular – PAP - 

1985 I Plano Nacional da Reforma Agrária Decreto n 91.766, 10/10/1985  

1986 

Programa Nacional de Leite para Crianças Carentes – PNLCC 

(Ticket do Leite ou do Sarney) vinculado `a Secretaria da Ação 

Social da Presidência (1985 -1990) 

Decreto Lei 93.120/ 1986 

1986 Programa de Alimentação dos Irmãos dos Escolares – PAIE - 

Fonte: Elaboração própria. 

________________________ 

50 Implantação foi em 1977 tendo como proposta a organização de um sistema de informação para a vigilância do 

estado nutricional e da situação alimentar da população brasileira. Sua regulamentação veio, posteriormente, 

em 1990, pela portaria do Ministério da Saúde nº 080 de 16 de outubro de 1990. 

http://www.incra.gov.br/sites/default/files/uploads/servicos/publicacoes/pnra/i_pnra.pdf


91 

 

 

 

3.1.3 A trajetória dos Programas de Transferência de Renda até a Constituição de 1988 

 

Antes da Constituição Federal de 1988, no Brasil, existiu um programa que depois foi 

incorporado a outro programa que tinha como característica a transferência de renda direta para 

a idosos e deficientes incapacitados para o trabalho. O Renda Mensal Vitalícia - RMV, Lei nº 

6.179/74. Esse foi criado51 no âmbito previdenciário e era destinado às pessoas “maiores de 70 

(setenta) anos de idade e os inválidos, definitivamente incapacitados para o trabalho, que, num 

ou noutro caso, não exerçam atividade remunerada” e não recebiam rendimento superior a 60% 

do valor do salário mínimo. Esses beneficiários não poderiam ser mantidos pela família e nem 

poderiam ter outro meio de se sustentar. O valor do benefício era de meio salário mínimo. 

Porém, esse benefício, diferente dos demais que serão apresentados posteriormente, para o 

cidadão ter direito ele teria que ter algum tipo de contribuição anterior para a Previdência, pelo 

menos durante doze meses consecutivos ou não. Ou seja, pode ser considerada uma proteção 

social contributiva. 

É interessante observar que, em 1958, Josué de Castro, em seu segundo mandato de 

deputado federal apresentou uma proposta de distribuição de um vale para ser trocado por 

alimentos para famílias necessitadas. Este vale tinha o nome de Cupom Alimentação. Esse 

programa tinha como referência o programa americano, de 1939, chamado Food Stamp, cujo 

objetivo era garantir alimentos básicos para as famílias carentes. No entanto, o projeto de lei 

brasileiro foi arquivado por não ter adeptos no Congresso (SILVA, 2014). Mesmo que não 

tenha sido aprovado no Congresso, esse projeto já demonstra como o debate entre transferência 

de renda e combate à fome já se colocava presente no Brasil desde esse período. Outro 

programa, o Ticket do Leite, apesar de ser destinado para a compra do leite, foi utilizado pelas 

famílias que recebiam esse benefício, em muitas situações, como moeda corrente. O Quadro 12 

apresenta os principais órgãos, políticas e ações nessa área nesse período e as legislações. 

 

Quadro 12 - Histórico Legislação Federal pertinente aos programas de Transferência de Renda – 1918 a 1988 

Ano Principais Órgãos, Políticas, Programas e Ações  Legislação 

1958 Projeto de Lei do Cupom Alimentação (Josué de Castro) Projeto arquivado 

1974 Renda Mensal Vitalícia -RMV (1974-1995) Lei 6.179 de 11/12/1974 

Fonte: Elaboração própria. 

 

________________________ 

51 Esse benefício foi extinto em 01 de janeiro de 1996, quando entrou em vigor a concessão do Benefício de 

Prestação Continuada – BPC, programa que será mencionado mais adiante. 
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3.2 INSTITUIÇÕES E PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA 

NO BRASIL: OS ÚLTIMOS 30 ANOS (1988 A 2018) 

 

Após 21 anos de regime militar, o Brasil retoma sua democracia em 1985 e novas 

configurações políticas começam a ser desenhadas. Tanto na política propriamente dita, com o 

surgimento de novos partidos políticos e reorganização dos movimentos sociais, quanto nas 

políticas públicas, com novos programas e ofertas de serviços de proteção social. Esse processo 

pavimentou o caminho para uma nova Constituição Federal em 1988. 

Como pode ser observado na Figura 3, houve uma expansão de programas sociais depois 

da redemocratização e dessa Constituição, apelidada de Constituição Cidadã.  

A Figura 3, abaixo, apresenta a trajetória das áreas com os programas implantados, as 

instituições criadas e as principais leis depois da Constituição de 1988 até 2018. Logo após, a 

construção desse período por área. 
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 Figura 3 - Trajetória da Assistência Social, Segurança Alimentar e Nutricional e da Transferência de Renda 1988-2018 

Assistência Social

1993 -Ação da Cidadania Contra à
Fome e a Miséria

1994 - CONSEA e 1a.Conferência
Nacional de Segurança Alimentar

2003- -Lançamento Fome Zero

-Criação do MESA

-Reimplantação do CONSEA

-Criação do PAA

2004- -Criação do MDS e da Secretaria
Nacional de SAN (SESAN)

- 2a.Conferência de SAN

-Criação do GT Fome Zero que
dimensiona o Fome Zero como uma
estratégia

2006 -Criação do Sistema Nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional
(SISAN)

-Definição de Agricultura
Familiar

2007 -Cria e regulamenta a CAISAN

-Regulamentação do Consea

-3a.Conferência de SAN

-Criação da Política Nacional de
Desenvolvimento Sustentável dos Povos
e Comunidades Tradicionais (PCTs)

2009 -Novas regras para o Programa
Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

2010 -Ementa Constitucional do
Direito à Alimentação (Art.6o. da CF/88)

-Política Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional

-Lei de Assistência Técnica e
Extensão Rural

2011 -4a.Conferência Nacional de
SAN

2012 -Primeiro Plano de SAN
2012/2015 (orientado pela
4a.Conferência de SAN de 2011

- Revisão da PNAN

-Política Nacional de
Agroecologia Orgânica

-Ampliação do PAA - compra
institucional

2013 -1a.Resolução da CAISAN-
adesões municipais ao SISAN

-1o.PLANAPO Plano Nacional de
Agroecologia e Produção Orgânica
(2012/2015)

2014 -Brasil saiu do Mapa da Fome da
FAO com reconhecimento internacional

2015 -5a.Conferência Nacional de
SAN

-Pacto Nacional para
Alimentação Saudável

Fonte: Elaboração própra

Segurança Alimentar e Nutricional
1988 -Constituição de 1988 -
Assistência Social como Seguridade

1989 -Criação do Ministério da
Previdência e Assistência Social

1990 -Criação do INSS

-Primeira versão da LOAS

1993 -Aprovação da LOAS

1996 -BPC

1997 -Aprovação da Norma
Operacional Básica - NOB/97

1998 -Aprovação da Política
Nacional de Assistência Social e da
NOB/98

-CIT e CIB

2001 -Agente Jovem

2003 -Criação do Ministério de
Assistência Social - MAS

-V CNAS delibera SUAS

-Estatuto do Idoso

2004 - Criação do MDS e da SNAS

-Aprovação pelo CNAS da
PNAS

-Ação continuada os serviços
de Combate a Exploração Sexual de
crianças e adolescentes e o de
Atendimento à Família

-Extingue a exigência de CND

2005 -Aprovação pelo CNAS da
NOB/SUAS

-Regras de transição e
expansão dos serviços
socioassistenciais.

-Expansão do PETI

-Integração PBF e PETI

-Projeto Inclusão Produtiva
População em Situação de Rua

-Recurso ação continuada

-Regulamenta Pisos de
Regulação Básica

-Serviços para municípios
com exploração sexual de crianças e
adolescentes

2006 -NOB/Recursos Humanos

-Inserção PETI no CadÚnico

2007 -Regulamenta os benefícios
eventuais (LOAS)

-Adesão dos Estados e DF ao
SUAS

-Critérios Pisos de Alta e
Média Complexidade

2008 -Piso Básico Variável
ProJovem Adolescente

2009 -Tipificação Serviço
Socioassistencial

-Novo processo de CEBAS

Transferência de Renda

1991 -Projeto de lei que institui
o Programa de Garantia de Renda
Mínima (PGRM).

1995 -Primeiras iniciativas locais
de transferência de renda
(Campinas e Distrito Federal)

1996 -PETI- Programa de
Erradicação do Trabalho Infantil

-BPC- Benefício de
Prestação Continuada,
trnasferência de renda para idosos
com 65 anos ou mais e para
pessoas com deficiência não aptas
para o trabalho.

2001 -Bolsa Escola: Recurso
repassado para criança para
mantê-la estudando

-Bolsa Alimentação:
repasse de dinheiro para crianças,
gestantes e nutrizes com renda
percapta mensal de 1/2 salário
mínimo para combater a
desnutrição e a mortalidade
infantil

-Auxilio Gás: repasse para
subisidiar de gás de cozinha.

-Bolsa Renda : Repasse de
recursos para famílias de
municípios atingidospela seca
cadastrados no CadUnico, ou
Cadastro do Bolsa Escola (anterior
ao CadÚnico)

-Agente Jovem: Repasse
de recurso para Jovens de 15 a 17
anos em risco social, famílias com
renda per capita de até 1/2 salário-
mínimo

2003 -Cartão Alimentação do
Fome Zero: transferência de
recurso para famílias com renda
per-capita menor que 1/2 salário-
Mínimo por 6 meses.

-Bolsa -Família - Unificação
dos progrmas Bolsa Escola, Bolsa
Alimentação, Cartão Alimentação e
Vale Gás.
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3.2.1 A trajetória da Assistência Social depois da Constituição Cidadã (1988 até 2018) 

 

A nova Constituição Federal de 1988 trouxe novo patamar para a Assistência Social, 

que passou a compor um dos três pilares da seguridade social, junto com a Saúde e a Previdência 

Social. É uma conquista institucional importante, pois é reconhecida como um direito 

constitucional garantido a todos os cidadãos, com ações convergentes dos três âmbitos federais. 

Uma nova fase da Política de Assistência Social começou a ser construída no Brasil. 

Entretanto, a falta de uma política nacional e a não reorganização da área pelo Governo 

Federal, logo após essa conquista constitucional, levaram à dispersão de diversas experiências 

municipais, estaduais e federal não articuladas entre si. Além da manutenção e implantação de 

alguns programas no formato anterior à Constituição Federal. Ou seja, centralizados, pouco 

articulados, pontuais e sem criação de institucionalidades estatais. 

Em 1989, cria-se o Ministério do Bem-Estar Social e com duas agências vinculadas: a 

LBA e o Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência (CBIA). Uma estrutura que mantém 

o modelo patrimonialista anterior. 

Em 1990, é criado o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), decorrente da fusão do 

INPS (benefícios) com IAPAS (custeio). Em 1990 é apresentada a primeira versão da Lei 

Orgânica da Assistência Social – LOAS; sua construção foi feita com protagonismo dos 

movimentos sociais e dos municípios que já haviam assumido essa bandeira da assistência 

social como um direito do cidadão e uma obrigação do Estado brasileiro. Porém, ela foi vetada 

pelo Presidente Collor. Sua aprovação foi em 1993, e teve muita mobilização52. 

A LOAS estabeleceu os objetivos, princípios e diretrizes da Política de Assistência 

Social, que a definiu como direito do cidadão e dever do Estado dentro da seguridade social 

não contributiva. Sua orientação era promover os mínimos sociais, através de um conjunto 

integrado de ações públicas estatais e da sociedade, visando a garantia das necessidades básicas 

dos cidadãos. Além da nova lei trazer a organização e o funcionamento de um sistema 

descentralizado e participativo da Assistência Social, ela responsabilizou cada ente federado e 

regulamentou as instâncias deliberativas do sistema. Foi constituído o Fundo Nacional de 

Assistência Social para substituir o Fundo Nacional de Ação Comunitária de 1985. 

________________________ 

52 Principalmente da Associação Nacional dos Servidores da Secretaria de Assistência Social do Ministério da 

Previdência e Assistência Social - ANASSELBA, Conselhos Regionais de Serviço Social - CRESS, Conselho 

Federal de Serviço Social - CFESS, Frente Nacional de Estados e Municípios. 
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Em 1995, no primeiro ano do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, foram 

extintas a LBA e a FCBIA. Também foi extinto o Ministério do Bem-Estar Social, e criada a 

Secretaria de Assistência Social, vinculada ao Ministério da Previdência e Assistência Social. 

Em 1997 é aprovada a Norma Operacional Básica – NOB, com normas de regulação 

sobre a descentralização e a participação do sistema. Essa NOB propôs a criação da Comissão 

Tripartite, com representação das três esferas de governo para discutir e pactuar ações relativas 

à gestão da política de assistência social. E, a partir da NOB/1997, foi definido um documento 

com a sistemática de financiamento da Assistência Social, que reportava a Instrução Normativa 

n° 01/STN/1997 para viabilizar os convênios para serviços assistenciais. Contudo, as questões 

de transferência fundo a fundo ainda não tinham sido resolvidas nessa norma. 

Em 1998, a NOB ampliou as atribuições dos conselhos da assistência e estabeleceu 

espaço de pactuações, como a Comissão Intergestores Tripartite (CIT) e a Comissão 

Intergestores Bipartite (CIB). A primeira Política Nacional de Assistência Social – PNAS e a 

primeira Norma Operacional Básica de Descentralização também são datadas de 1998, 

aprovadas pelo Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS. Em 1999, criou-se a 

Secretaria de Estado de Assistência Social dentro do Ministério da Previdência e Assistência 

Social.  

Uma marca social desse período foi o Programa Comunidade Solidária, programa ligado 

à primeira-dama Ruth Cardoso, que tinha como objetivo combater a fome e a pobreza. Esse 

programa será tratado no próximo item. Ele não se constituía institucionalmente dentro de uma 

Política de Assistência Social. Sua atuação parecia ambígua em relação ao papel do Estado e 

da Sociedade Civil e aos princípios da LOAS. Existia uma concorrência de atribuições da área 

de Assistência Social.  

No início de 2003, primeiro mês do primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva, cria-se o Ministério de Assistência Social – MAS. O dispositivo legal que criou o 

ministério definiu como competência: a política nacional de Assistência Social; a normatização, 

orientação, supervisão e avaliação da execução da Política de Assistência Social; a orientação, 

acompanhamento, avaliação e supervisão de planos, programas e projetos relativos à área de 

Assistência Social; a articulação, coordenação e avaliação dos programas sociais do governo 

federal; a gestão do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS); e a aprovação dos 

orçamentos gerais do Serviço Social da Indústria (SESI), Serviço Social do Comércio (SESC) 

e Serviço Social do Transporte (SEST). Integrou também a estrutura do ministério o Conselho 

Nacional de Assistência Social (CNAS) e o Conselho de Articulação de Programas. 
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A regulamentação do ministério veio três meses depois; e foi constituído por três 

secretarias: a Secretaria de Políticas de Assistência Social, a Secretaria de Avaliação dos 

Programas Sociais e a Secretaria de Articulação dos Programas Sociais. Nessa regulamentação, 

a gestão do FNAS passou da Secretaria de Políticas de Assistência para o gabinete do ministro, 

onde foi criado o Departamento de Gestão do FNAS. 

Em 2004, houve a reorganização da área em outros moldes. A área é integrada com as 

áreas de Segurança Alimentar e Nutricional, antigo Ministério Extraordinário de Segurança 

Alimentar – MESA, e com a de transferência de Renda, antiga Secretaria Executiva do Bolsa 

Família, num único ministério, o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome. A 

lei de criação do MDS reordena a Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS), à luz das 

deliberações da IV Conferência Nacional de Assistência Social. São criadas, além da referida 

secretaria, duas secretarias-fins: Secretaria Nacional de Segurança Alimentar – SESAN; 

Secretaria de Renda e Cidadania – SENARC. E mais duas secretarias-meios: Secretaria de 

Articulação e Parcerias – SAIP e Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação – SAGI. 

Também em 2004 é definida e aprovada a Política Nacional de Assistência Social, que 

dará as bases para o Sistema Único de Assistência Social -SUAS, que teve sua normatização 

(NOB/SUAS) em 2005. Pode-se dizer que mesmo que se tenha conquistado a LOAS em 1993, 

a área só começa a ter concretude a partir da PNAS e do SUAS. 

Essa foi uma conquista importante, tratava-se de uma reivindicação vinda pela 

sociedade e municípios em diversas conferências anteriores e reforçada na IV Conferência 

realizada em dezembro de 2003. Como resultado de um grande debate realizado em todo país, 

foram consolidadas nessa política quatro diretrizes para a área: a descentralização política-

administrativa, a participação popular, a responsabilidade principal do Estado e a centralidade 

na família. 

A organização da Assistência Social tem as seguintes diretrizes, baseadas na 

Constituição Federal de 1988 e na LOAS: 

 

I – Descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas 

gerais à esfera federal e a coordenação e execução dos respectivos programas às 

esferas estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes e de assistência 

social, garantindo o comando único das ações em cada esfera de governo, respeitando-

se as diferenças e as características socioterritoriais locais; 

II – Participação da população, por meio de organizações representativas, na 

formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis;  

III – Primazia da responsabilidade do Estado na condução da Política de Assistência 

Social em cada esfera de governo;  

IV – Centralidade na família para concepção e implementação dos benefícios, 

serviços, programas e projetos (BRASIL, 2004, p. 32-33). 
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A PNAS serviu de orientação para a implantação do SUAS, que foi aprovado em 200553. 

O SUAS estabelece as funções da política pública de Assistência Social para extensão da 

proteção social brasileira; os níveis de gestão do SUAS; as instâncias de articulação, a 

pactuação e deliberação que compõem o processo democrático de gestão do SUAS e seu 

financiamento. O caráter sistêmico criado para as ações da Assistência Social, com impacto 

positivo em todo território nacional, muda a história do sistema público não contributivo da 

assistência social, assemelhando-se às características de outro sistema público já consolidado 

no Brasil, o Sistema Único da Saúde – SUS. 

Tanto a PNAS/2004 quanto a NOB-SUAS/2005 significaram uma mudança de 

paradigma na política pública estatal na área da Assistência Social, com reflexo em todas as 

ações nessa área, as públicas e as privadas. Iniciou-se a partir desse momento um processo 

sistêmico institucional com garantias de maior permanência, continuidade e consolidação da 

área. Essa mudança não passou pela implantação de um ou mais programas isolados e 

estanques, e sim por um reordenamento da lógica de gestão da assistência social como política 

pública.  

O SUAS estabeleceu ações diferenciadas por níveis de proteção social, tanto a básica 

quanto a especial (de alta e média complexidade), estabeleceu o território como o lugar de 

organização do sistema e a família como referência para ordenar as ações. A gestão tem 

responsabilidade explícita do Estado, com claras competências técnicas e políticas da União, 

dos Estados e dos Municípios, além do financiamento. Esta deve ser compartilhada com a 

sociedade e o setor privado, com participação popular. A relação convenial entre os entes 

federados termina e o cofinanciamento entre as três esferas é preconizado. O SUAS reforçou a 

necessidade de ter uma gestão com monitoramento e avaliação das ações e propõe um sistema 

de informação. Para todo esse processo, o SUAS estimula uma política nacional de recursos 

humanos. 

Vale mencionar uma ação, ainda em 2004, a extinção da exigência da Certidão Negativa 

de Débitos (CND)54 para repasse de recursos para estados e municípios. Isso possibilitou que o 

recurso destinado aos programas de assistência social não sofresse interrupção de um ano para 

outro e pudesse funcionar como serviços continuados e não como modelos estanques, como 

funcionam normalmente os conveniamentos.  

________________________ 

53 O MDS realizou um encontro, que reuniu 1200 gestores, conselheiros, técnicos, intelectuais, entre outros de 

todo o Brasil, para apresentar proposta da NOB/SUAS, em Curitiba (PR). 
54 Esse documento comprova que pessoas físicas ou jurídicas, no caso prefeituras e entidades, não possuíam 

pendências financeiras, previdenciárias ou tributárias. 
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Em 2005 é aprovada, pelo CNAS, após amplo debate nacional, a NOB/SUAS, a qual 

retoma as NOBs anteriores e regulamenta as definições da PNAS aprovada em 2004. 

As diretrizes para a Política Nacional de Capacitação para o SUAS que constam na 

NOB/RH-SUAS visavam estimular a criação de escolas de governo e parcerias com instituições 

de ensino, organismos governamentais e não governamentais; a capacitação com o 

estabelecimento de parcerias e Fóruns entre as instituições de ensino e a gestão do Sistema; 

incentivar a produção e publicação de pesquisas do processo e resultado das capacitações, assim 

como incentivar a produção e publicação dos trabalhadores da Assistência Social sobre a 

Política de Assistência Social. 

Foram implantados Centros de Referência de Assistência Social – CRAS e os Centros 

de Referência Especializados de Assistência Social – CREAS, nos territórios de vulnerabilidade 

social em todos municípios brasileiros, aproximando serviços, programas e benefícios 

socioassistenciais do cidadão e colocando o Estado presente no território. 

Em 2005, são aprovadas várias normatizações que estão no Quadro 14, no final desse 

item. E foi um ano intenso em novas regulamentações da área.  Em 2005, é publicada a relação 

de municípios contemplados com recursos para Proteção Social Básica – Piso Básico Fixo. A 

importância histórica dessa ação é que pela primeira vez o repasse do Governo Federal é 

pactuado entre os entes federados de forma a estabelecer critérios que levam em consideração 

a necessidade dos municípios e estados e o limite orçamentário. Este ato recoloca a assistência 

social como uma política cujo repasse de recursos pelo Governo Federal não mais segue a lógica 

do clientelismo político partidário. Todos os entes federados, independente de qual partido está 

no poder, têm direito ao recurso, que é pactuado democraticamente e de maneira transparente a 

todos os partícipes do processo. 

A necessidade de se investir em recursos humanos foi apontada em quase todas as 

Conferências de Assistência Social e também em outros espaços. Essa é uma condição 

fundamental para o avanço da PNAS. Em 2006, foi aprovada a NOB de Recursos Humanos do 

SUAS (NOB-RH). Essa norma reconfigura a gestão do trabalho e a formação dos trabalhadores. 

A partir dessa norma várias iniciativas de capacitação e formação foram realizadas no âmbito 

do SUAS, com destaque para o CapacitaSuas. 

Em 2009, o CNAS edita regulação que tipifica os serviços socioassistenciais. Este 

instrumento coloca de maneira clara quais as características e tipos de serviços prestados na 

rede do SUAS. Desta forma são colocados para a população os serviços da assistência social 

disponíveis nos equipamentos públicos de assistência social, além de definir parâmetros para 
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financiamento, monitoramento e avaliação desses serviços. A Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistencial definiu em síntese os serviços a serem prestados nas unidades de Proteção 

Social Básica e nas unidades de Proteção Social Especial de Média e de Alta Complexidade. 

Os Serviços de Proteção Social Básica são: Serviço de Proteção e Atendimento Integral 

à Família – PAIF; Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; e Serviço de Proteção 

Social Básica no Domicílio para pessoas com Deficiência e Idosas. Os Serviços de Proteção 

Social Especial de Média Complexidade são: Serviço de Proteção de Atendimento 

Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI; Serviço Especializado em Abordagem Social; 

Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de 

Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade; Serviço de Proteção Social 

Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias; e Serviço Especializado para 

Pessoas em Situação de Rua. Os Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade 

são: Serviço de Acolhimento Institucional, nas seguintes modalidades: abrigo institucional; 

casa-lar, casa de passagem, residência inclusiva, serviço de acolhimento em república, serviço 

de acolhimento em família acolhedora e serviço de proteção em situação de calamidades 

públicas e de emergências. 

Em 2009, um novo processo de certificação de entidades beneficentes é instituído por 

lei, que determinou que os certificados, Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência 

Social (CEBAS), passassem a serem emitidos pelas respectivas áreas: assistência social, 

educação e saúde. Essa ação desafogou as ações do CNAS, que a partir desse momento passou 

a atuar na área de sua responsabilidade, assistência social, e não mais em entidades ligadas à 

saúde e educação.  

O processo de consolidação do SUAS foi progressivo em todo esse período estudado, 

do Governo Lula até o próximo Governo da Presidenta Dilma, de 2011 até 2015. Sua 

abrangência foi aumentando em todo território nacional, com os equipamentos implantados 

como na normatização dos serviços. Nota-se que com as diretrizes do Programa Brasil Sem 

Miséria – PBSM, no último Governo, o SUAS e o programa Bolsa Família trabalharam para 

aumentar a integração entre os serviços socioassistenciais e os beneficiários do programa Bolsa 

Família.  Observa-se que não só na Busca Ativa do programa PBSM como no acompanhamento 

das famílias. 

Silveira (2017) vê duas fases nesse processo; uma primeira que construiu as bases do 

SUAS, de 2004 a 2012. E uma segunda de 2012 a 2015, que trouxe aprimoramento do SUAS. 
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Para a autora, o II Plano Decenal, construído a partir da X Conferência Nacional de Assistência 

Social, é o ponto alto desse processo. 

A partir de 2016, com o Governo Temer, esse sistema começa a sofrer retração e novas 

ambiguidades surgem com o Programa Criança Feliz. Esse programa surge sem trazer novos 

recursos, e seus programas, ao invés de complementar os serviços oferecidos ou contribuir em 

sua organização e integração, tentam substituí-los de forma paralela, utilizando recursos do 

próprio SUAS. Um exemplo disso é que foram utilizados recursos dos serviços de convivência 

e fortalecimento de vínculos que estavam pactuados para serem usados em outra finalidade nos 

CRAS e entidades, ou seja, prejudicando um serviço continuado já em andamento. Um outro 

fator relacionado a esse programa é que retorna a questão do primeiro-damismo, uma vez que 

ele é coordenado pela primeira-dama, Marcela Temer. Esse tema será abordado em outro item. 

Contudo, o que parece fatal para todas as políticas sociais, educação, saúde e assistência 

social, foi a Emenda Constitucional 95/2016, que congelou por vinte anos o orçamento da área 

social. Este congelamento atinge em cheio o SUAS. Por exemplo, só em 2018, a Lei 

Orçamentária Anual - LOA/2018 teve um corte de 97% do Fundo Nacional de Assistência 

Social.  O atraso do repasse dos recursos pactuados com municípios e Estados deixa os serviços 

vulneráveis e sem continuidade, principalmente nos municípios que dependem basicamente dos 

recursos federais. A pactuação entre as esferas federativas fica prejudicada e corre o risco de 

voltar o modelo convenial. Esse modelo que historicamente se deu na área pode quebrar o 

processo de pactuação construído democraticamente entre as instâncias do SUAS, como, no 

limite, retornar o clientelismo entre Governo Federal e base de apoio político municipal. 

Quando falta continuidade de repasse, transparência nas decisões e poucos recursos, a escolha 

de quais municípios a serem contemplados pode servir de moeda de troca que não leva em 

consideração a necessidade do sistema nacional como um todo. Por exemplo, a agenda de 

expansão de recursos, em cumprimento ao II Plano Decenal de Assistência Social, está 

congelada desde 2016. Também houve uma mudança concreta na relação com a sociedade civil 

através do CNAS, por não dar continuidade às decisões pactuadas nesse espaço. 

Para concluir este item, percebe-se que, mesmo com todo avanço da área da Assistência 

Social e com seu reconhecimento constitucional, existem dois aspectos observados interligados. 

Um tem a ver com a nomenclatura. Parece que o nome assistência social não é absorvido na 

máquina estatal, como as demais áreas que adquiriram estados de direito: saúde, educação e 

Previdência Social. 
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O outro aspecto observado é a fragilidade institucional dessa área. Nesses últimos trinta 

anos, houve diversos arranjos institucionais dessa área. Foram nove mudanças, ora ministério, 

ora secretaria vinculada a um ministério, como pode ser observado no Quadro 13. O período 

que mais durou foi entre 2004 e 2015, como secretaria nacional dentro do MDS. Este arranjo 

que integrava a assistência social às outras áreas de transferência de renda e segurança alimentar 

e nutricional se modificou depois de 2016. A indefinição do próprio MDS ficou evidente. Em 

2016, o MDS incorpora parte do extinto Ministério de Desenvolvimento Agrário - MDA e passa 

a se chamar MDSA, depois é incluído o Instituto Nacional de Serviço Social.  Existe, portanto, 

uma certa indefinição institucional do lugar que a Assistência Social ocupa dentro do Estado.  

 

Quadro 13 - Ministérios responsáveis pela Assistência Social – 1988-2018 

Ano Governo Nome dos Ministérios 

1989 Sarney Ministério da Previdência e Assistência Social 

1990 Collor Ministério da Ação Social 

1992 Itamar Ministério do Bem-Estar Social 

1995 FHC Ministério da Previdência e Assistência Social 

1999 FHC Ministério da Previdência e Assistência Social 

2003 Lula 
Ministério da Assistência e Promoçãoncia Social, em 

28/05/3003 passa para Ministério de Assistência Social 

2004 Lula Ministério do Desenvolvimento social e combate à fome 

2007 Lula Ministério do Desenvolvimento social e combate à fome 

2011 Dilma Ministério do Desenvolvimento social e combate à fome 

2015 Dilma Ministério do Desenvolvimento social e combate à fome 

2016 Temer Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário 

2017 Temer Ministério do Desenvolvimento Social 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Esses pontos serão retomados no próximo capítulo e alguns programas estão 

apresentados na Figura 2. 
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Quadro 14 - Histórico Legislação Federal pertinente aos programas de Assistência Social55 - 1988 até 2018 

________________________ 

55 Incluídos os programas da Assistência Social na área de Trabalho e Previdência Social. 

Ano Principais Órgãos, Políticas, Programas e Ações  Legislação 

1988 Assistência Social como direito dentro da Seguridade Social Constituição Federal de 1988 (CF) 

1989 Ministério da Previdência e Assistência Social Lei7.739, 16/03/1989 

1990 Criação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) Lei 8.029/1990 

1990 Plano de Combate à Fome e à Miséria (PCFM) ------ 

1990 Primeira versão da LOAS vetada ----- 

1993 Aprovação da LOAS  Lei 8.742/ 93 

1995 Extinção da LBA e da FCBIA MP 813 de 01/01/1995 

1996 Institui o BPC (será analisado junto com os programas de Transferência de 

Renda) 

Art.203.CF/1988. Regulado pela Lei 

8.742/93 e pelos Decretos 6214, 

26/09/2007; 7617,17/11/2011; 8805, 

07/07/2016 e 9462, 08/08/2018 

1997 Regulação sobre a descentralização e a participação do sistema NOB/97 

1997 Sistemática de Financiamento da Assistência Social IN 01/STN/1997 

1998 Aprovação da Política Nacional de Assistência Social -PNAS --- 

1998 CIT e CIB  NOB/98 

2001 Projeto Agente Jovem Portaria MPAS 879 de 03/12/2001  

2003 Criação do Ministério da Assistência Social – MAS MP 103 de 1/1/2003 

2003 IV Conferência Nacional delibera a criação do SUAS --- 

2003 Estatuto do Idoso, com impacto no BPC Lei 10741 de 01/10/2003 

2004 Criação do MDS Lei 10.869/04 

2004 Aprovação da PNAS Resolução CNAS 145, 15/10/2004 

2004 Restituiu autonomia à sociedade civil na escolha de seus representantes, CNAS Decreto 5.003/04 

2004 Extingue a exigência da Certidão Negativa de Débitos (CND)  Lei 10.954/04 

2004 Reordena a SNAS, à luz das deliberações da IV CNAS Decreto 5.074/04 

2004 Transforma em ações de caráter continuado os Serviços de Combate à 

Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e os Serviços de Atendimento 

Integral às Famílias 

Decreto 5.085/04 

2005 Aprovação da NOB/SUAS Resolução CNAS 130 de 14/07/2005 

2005 Regras de transição e expansão dos serviços socioassistenciais  Portaria MDS 385 de 26/07/2005  

2005 Regulamenta Pisos de Proteção Social Especial Portaria MDS 440 de 23/08/2005  

2005 Municípios contemplados da Proteção Social Básica – Piso Básico Fixo  Resolução CIT 1, de 24/08/2005 

2005 Expansão do PETI com metas para cada estado e município. Resolução CIT  2 de 24/08/2005  

2005 Serviços para municípios com exploração sexual de crianças e adolescentes  Resolução CIT 3 de 29/08/2005 

2005 Estabelece critérios para recursos para Proteção Social Básica e enfrentamento 

ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes 

Resolução CIT 4 de 16/09/2005 

2005 Regulamenta os Pisos de Proteção Social Básica Portaria MDS 442 de 26/08/2005  

2005 Repasse dos recursos para ações continuadas da assistência social  Portaria MDS 459 de 09/09/2005 

2005 Projetos de inclusão produtiva para população em situação de rua  Portaria MDS 566 de 14/11/2005 

2005 Disciplina a integração entre o Programa Bolsa Família e o PETI Portaria MDS 666 de 28/12/2005 

2006 Aprovação da NOB de Recursos Humanos/SUAS Resolução CNAS 269/2006. 

2006 Inserção no CadÚnico das famílias beneficiárias do PETI  IO SENARC/SNAS 01/03/2006 

2007 Regulamenta os benefícios eventuais (LOAS) Decreto 6.307/07 

2007 Regulamenta o BPC para pessoa com deficiência e idoso Decreto 6.214/07 

2007 Regulamenta e define as entidades e organizações de assistência social Decreto 6.308/07 

2007 Programa de Acompanhamento e Monitoramento do Acesso e Permanência na 

Escola das Pessoas com Deficiência Beneficiárias do BPC/LOAS 

Portaria Normativa Interministerial nº 

18/07 

2007 Adesão dos Estados e do Distrito Federal ao SÚAS Portaria MDS 351/07 

2007 Critérios aos Pisos de Alta Complexidade I e Fixo de Média Complexidade Portaria MDS 460/07 

2008 Piso Básico Variável estabelecido pela NOB/ SUAS e critério de partilha dos 

recursos federais para o Projovem Adolescente   

Portaria MDS 176/08 

MP 411, de 28/12/2007 

2008 Formas e procedimentos para a adesão de Municípios e do Distrito Federal ao 

ProJovem Adolescente – Serviço Socioeducativo 

IO 03/08 

MP 411 de 28/12/2007 

2009 Tipificação Nacional de Serviços Socioassistencial Resolução CNAS 109 de 11/11/2009 

2009 Novo processo de certificação de entidades beneficientes Lei 12.101/2009, regulamentado pelo 

Decreto 7237/2010 

2011 PETI foi introduzido na LOAS, passando legalmente a integrar o SUAS Art. 24 – C da Lei 12.435, de 

06/07/2011 

                                                                      Fonte: Elaboração própria  
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3.2.2 A trajetória da Segurança Alimentar e Nutricional depois da Constituição Cidadã (1988 

até 2018) 

 

A questão da alimentação aparece na nova Constituição de maneira mais difusa que a 

área de assistência social e está relacionada aos artigos de diversas áreas afeitas a esse tema. A 

alimentação é garantida como assistência aos educandos (Art. 208, inciso VII), e, no capítulo 

que trata dos direitos das crianças, adolescentes e jovens, esse último deve ser garantido em 

conjunto pela família, sociedade e Estado (Art. 227). Também a alimentação é considerada 

como item importante a ser considerado na composição do salário-mínimo (Art.7º inciso IV) e 

também enquanto vigilância sanitária (no Art. 200). No capítulo que trata das políticas agrícola, 

fundiária e da reforma agrária, fica claro como a questão da alimentação, do abastecimento e 

da agricultura é base para o desenvolvimento brasileiro (Capítulo 3). Então, mesmo que a 

Emenda Constitucional 64, que garantiu o direito à alimentação, compondo os direitos sociais 

(Art. 6), tenha sido aprovada só em 2010, várias partes da constituição já apontavam garantias 

e possibilidades nessa área. Ou seja, já existiam muitos instrumentos legais para implantação 

de uma política de segurança alimentar desde a Constituição de 1988.  

Em 1989 se manteve os programas anteriores, mas, em 1990, o primeiro governo eleito 

diretamente após o período ditatorial, o de Collor de Melo, ao invés de aprimorar, cortar as 

falhas e usar a experiência acumulada, resolveu dissolver ou abandonar a maioria dos 

programas. Manteve-se, com retração, os Programas de Alimentação Escolar e de Alimentação 

do Trabalhador, e reduziu ou - praticamente - abandonou os outros. O único programa criado 

nesse período, 1990, foi o Programa Gente da Gente, que distribuía cestas básicas para famílias 

das regiões de seca do Brasil, formadas por alimentos do estoque público federal. 

A década de 90 viveu uma realidade de contradições na área, ao mesmo tempo que 

houve retração, abandono e até extinção de vários programas na área de alimentação no âmbito 

federal, com exceção de um período curto de dois anos, entre 1993 e 1994, com o presidente 

Itamar Franco, houve diversas experiências das prefeituras municipais e um protagonismo da 

sociedade civil que marcaram definitivamente a segurança alimentar e nutricional como um 

eixo de mobilização e políticas públicas no Brasil. 

A expressão Segurança Alimentar aparece no Brasil em 1986, num documento do 

governo federal, e, em 1991, com a divulgação de uma proposta de Política Nacional de 

Segurança Alimentar apresentada pelo Partido dos Trabalhadores, no intuito de propor 

alternativas ao Brasil no período do governo Collor e, posteriormente, entregue ao presidente 
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Itamar Franco. Em 1993, esse tema ganha destaque no País devido à mobilização do movimento 

da Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida56. E, com a implantação do 

Conselho Nacional de Segurança Alimentar – CONSEA57 – e a 1ª Conferência Nacional de 

Segurança Alimentar no Brasil58, ocorre uma ampla discussão no país sobre o tema. 

Em 1993, foi criado o Conselho Nacional de Segurança Alimentar – CONSEA59, que 

apresentou o Plano de Combate à Fome e à Miséria. As diretrizes principais desse Plano 

apontam para ações prioritariamente destinadas ao combate à desnutrição materno-infantil, ao 

fortalecimento e descentralização do Programa Nacional da Merenda Escolar, para a revisão do 

Programa de Alimentação do Trabalhador e para o uso dos estoques públicos de alimentação 

em programas emergenciais e nos assentamentos rurais. 

Em 1993, foi criado o Programa “Leite é Saúde”; o Governo Federal repassa recursos, 

primeiro pelo INAN e, depois, pelo Fundo Nacional de Saúde, para os municípios comprarem 

leite em pó e óleo de soja para as crianças desnutridas de até dois anos atendidas em centros de 

saúde. Ainda em 1993, foi criado o Programa de Distribuição Emergencial de Alimentos – 

PRODEA. Esse programa distribui cestas básicas a algumas localidades. Também teve início, 

em 1993, o processo de descentralização do Programa de Alimentação Escolar, um processo 

importante com resultados concretos na área alimentar dos municípios, que será objeto de 

análise posterior. 

Este período de dois anos, 1993 e 1994, foi intenso em explicitar a questão da segurança 

alimentar e nutricional, mobilizar, denunciar a fome e elencar as possibilidades de programas 

nessa área. Também a emergência de experiências nos municípios na área serviu de exemplos 

de programas para solucionar o problema da fome. Um componente importante nesse período 

foi a elaboração do Mapa da Fome, pelo IPEA, em 1993. Esta pesquisa sensibilizou o país para 

________________________ 

56 Trata-se de um desdobramento do movimento pela Ética na Política, que levou ao impeachment do presidente 

Collor. 
57 Órgão de assessoramento ao Presidente, com a participação da sociedade civil e dos órgãos de governo, que foi 

extinto em 1995. O conselho tinha a função de consulta, de assessoria e de indicação de prioridades ao 

Presidente da República; deveria ser exercido por uma parceria entre ministros de Estado e personalidades de 

destaque na sociedade brasileira, identificadas com vários setores da sociedade civil, na sua maioria indicados 

pelo Movimento pela Ética na Política. 
58 Realizada em junho de 1994, resultou de um processo de mobilização nacional em torno da questão alimentar e 

da dimensão do problema da fome no país, e reuniu, em Brasília, cerca de duas mil pessoas, entre as quais 

delegados, convidados e observadores. Nessa oportunidade, firmou-se o entendimento de que uma política 

nacional de segurança alimentar deveria basear-se em três grandes eixos: (i) ampliar as condições de acesso à 

alimentação e reduzir seu peso no orçamento familiar; (ii) assegurar saúde, nutrição e alimentação a grupos 

populacionais determinados; e, (iii) assegurar a qualidade biológica, sanitária, nutricional e tecnológica dos 

alimentos e do aproveitamento deles, estimulando-se, assim, práticas alimentares e estilos de vida saudáveis. 
59 Integrado por oito Ministros de Estado (Saúde, Educação, Bem Estar Social, Trabalho, Fazenda, Planejamento, 

Agricultura e Secretaria Geral da Presidência da República) e por 21 cidadãos brasileiros representando diversos 

segmentos da sociedade. 
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a urgência do tema. A elaboração desse mapa foi solicitada por Hebert de Souza, o Betinho, 

que sintetizava, em sua representação do Movimento da Ação da Cidadania contra a Fome, toda 

indignação do país com o problema da fome. A presidência do CONSEA ficou a cargo de Dom 

Mauro Morelli. E o Mapa da Fome foi coordenado no IPEA por Anna Maria Peliano60. 

Em 1995, com a eleição do presidente Fernando Henrique Cardoso, se extingue o 

CONSEA e cria-se o Programa Comunidade Solidária. Programa vinculado diretamente à 

Presidência da República, coordenado diretamente pela primeira-dama, Ruth Cardoso. O 

objetivo desse programa era coordenar as ações governamentais voltadas para a população com 

necessidades básicas, especialmente combate à fome e à pobreza. O programa estimulava a 

parceria com a sociedade civil e propunha ações em municípios com baixo índice de 

desenvolvimento humano (IDH). Ele tinha um conselho formado por ministros e 

personalidades61. 

Alguns atores criticam o Comunidade Solidária pelo fato dele ter sido criado paralelo à 

proteção social definida constitucionalmente e regulamentada pela LOAS (COSTA, 1998; 

SILVA et al., 2001; SPOSATI, 1995). Já outros ressaltam positivamente o fato do Comunidade 

Solidária não ter criado estruturas paralelas (SILVA, 1999). É difícil equacionar olhares 

diferentes para um mesmo programa quando existem duas lógicas distintas para análises. Um, 

olha para o fortalecimento de um setor após uma conquista constitucional relevante, a área da 

assistência social, e o outro olha para uma discussão intersetorial do combate à pobreza e à 

fome, a área de segurança alimentar. São dois pontos que se cruzam. Ambos com lógicas 

distintas. A assistência social num processo de afirmação da assistência como direito. Uma 

questão necessária e importante, num país tão desigual e pobre como o Brasil. E a outra lógica, 

chamando vários atores para atuar no combate à fome e à pobreza, tentando otimizar recursos 

e programas setoriais em andamento (SILVA, 1999).  A interface quase umbilical dessa área se 

desnuda nesse período. Mas, o movimento pela segurança alimentar também não ficou 

________________________ 

60 É interesse observar que esse processo de discussão sobre a fome foi iniciado também no meio acadêmico na 

década de 1980. Na Universidade de Brasília – UnB existia o Núcleo de Estudos da Fome, que foi coordenado 

por Anna Peliano, e na UNICAMP criou-se o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação – NEPA. 
61 Integrado por dez ministros de Estado (Agricultura, Casa Civil, Educação, Esportes, Fazenda, Justiça, 

Planejamento e Orçamento, Previdência e Assistência Social, Saúde e Trabalho); pela Secretaria Executiva do 

Comunidade Solidária e por 21 personalidades da sociedade civil (Ruth Cardoso, Presidente, André Roberto 

Spitz, Arzemiro Hoffmann, Augusto César Franco, Denise Dourado Dora, Éfrem de Aguiar Maranhão, Gilberto 

Gil, Hélio de Souza Santos, Hebert José de Souza, Joaquim de Arruda Falcão Neto, Jorge Eduardo Saavedra 

Durão, Dom Luciano Mendes de Almeida, Maria do Carmo Brandt de Carvalho, Miguel Darcy de Oliveira, 

Ney Bittencourt de Araújo, Pedro Moreira Salles, Regina Duarte, Renato Aragão, Romeu Padilha de Figueiredo, 

Sérgio Eduardo Arbulu Mendonça e Sonia Mirian Draibe) (PELIANO; RESENDE; BEGHIN, 1995). 
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satisfeito, pois tirou a primazia da discussão da segurança alimentar e desmobilizou o 

CONSEA. 

Vários fatores contribuíram para colocar a Segurança Alimentar e Nutricional na agenda 

nacional. Na maioria das vezes ela entrou na agenda da sociedade civil e, em alguns momentos, 

o tema entrou na agenda de governo. O termo Segurança Alimentar só foi aparecer no Brasil 

em 1986, num documento oficial do Ministério da Agricultura, e, posteriormente, em 1991, 

com a divulgação de um documento sobre Política Nacional de Segurança Alimentar62. Em 

1993, esse tema ganha destaque no país devido à mobilização do movimento da Ação da 

Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida63. E, com a implantação do Conselho Nacional 

de Segurança Alimentar – CONSEA64 – e da 1ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar 

no Brasil, ocorre uma ampla discussão no país sobre Segurança Alimentar (ARANHA, 2000). 

Pode-se dizer também que desde a 1ª Conferência Nacional de Alimentação e Nutrição, 

dentro da 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986 já tem início uma discussão sobre a 

necessidade de haver um sistema voltado para a garantia alimentar (MALUF, 2007). 

Um outro fator importante foi que, depois que o governo extinguiu o CONSEA, a 

sociedade civil continuou mobilizada. Participou ativamente do fórum paralelo da sociedade 

civil na Cúpula Mundial de Alimentar, promovida pela FAO/ONU, em 1996, e logo após criou 

o Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (FBSSAN), em 1998. 

Esse fórum é composto por pessoas, organizações, redes, movimentos sociais e instituições de 

pesquisa na luta pelo Direito Humano à Alimentação, que mobiliza o tema no Brasil em diversas 

frentes. Foram os principais responsáveis nesse período pela abertura de CONSEAS estaduais 

e municipais. 

Os movimentos sociais rurais que já estavam mobilizados pela reforma agrária também 

se mobilizam para a criação de uma política de financiamento para a agricultura familiar. Essas 

políticas públicas eram, em sua maioria, voltadas para o agronegócio. Nesse processo é criado 

o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF, em 1996. E, em 

1999, cria-se o Ministério de Desenvolvimento Agrário – MDA. 

Também em1999 foi criada a Agência Brasileira de Vigilância Sanitária (ANVISA). As 

atribuições dessa agência são amplas e estão dentre as competências do Sistema Único de Saúde 

________________________ 

62 Tal documento foi apresentado pelo Partido dos Trabalhadores, no intuito de propor alternativas ao Brasil no 

período do governo Collor e, posteriormente, entregue ao presidente Itamar Franco. 
63 Trata-se de um desdobramento do movimento pela Ética na Política, que levou ao impeachment do presidente 

Collor. 
64 Órgão de assessoramento ao Presidente, com a participação da sociedade civil e dos órgãos de governo. 
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– SUS. Contudo, duas ações de vigilância sanitária estão diretamente relacionadas à 

alimentação: a rotulagem de alimentos e a segurança alimentar. Desde 1998, a padronização da 

rotulagem de alimentos passa a ser exigida através de uma portaria que passa a vigorar em 18 

de setembro de 2001.Tornou-se obrigatório as informações sobre o conteúdo nutricional dos 

alimentos vendidos. Tornando-se mais fácil a divulgação e a orientação sobre alimentos mais 

saudáveis, possibilitando, com isso, escolhas conscientes. A ANVISA, além das fiscalizações, 

prioriza cursos de capacitação em inspeção sanitária, como estes quatros: Boas Práticas de 

Produção de Alimentos; Procedimentos e Padrão de Higiene Operacional; Análise de Perigos 

e Pontos Críticos de Controle e Auditoria; e Metodologia. 

Em 2003, inicia-se o Governo Lula, que coloca como prioridade o enfrentamento da 

Fome; ele lançou, para isso, o Programa Fome Zero. Esta prioridade materializou-se com a 

criação de três instâncias, diretamente ligadas à Presidência da República e voltadas para a 

implementação de uma Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, quais sejam: 

i) o Gabinete do Ministro Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome - MESA 

-; ii) o Conselho Nacional de Segurança Alimentar – CONSEA - que envolve representantes 

governamentais e personalidades oriundas de organizações da sociedade civil; iii) uma 

Assessoria Especial da Presidência da República de Mobilização para o Fome Zero. Em 2004, 

foi criado o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que integrou num 

mesmo ministério as áreas de Segurança Alimentar, Assistência Social e Transferência de 

Renda.  

O Programa Fome Zero será analisado no capítulo IV dessa tese. Aqui serão 

apresentados os programas criados, ampliados na área da Segurança Alimentar e Nutricional, 

uma vez que nem todos os programas do Fome Zero estão no escopo da divisão aqui tomada 

nesse trabalho. Por exemplo, o Bolsa Família está sendo analisado junto com nos programas de 

transferência de renda, e os CRAS, que também compuseram essa estratégia, estão sendo 

analisados dentro da área da assistência social. Além de que outros programas de segurança 

alimentar e nutricional, como a Reforma Agrária, não estiveram na segunda etapa do Fome 

Zero. Também tem que ser considerado que nem todos os programas de segurança alimentar e 

nutricional estiveram sob a responsabilidade do MDS, que é a centralidade institucional dessa 

análise. Exemplos disso são o PNAE, o PRONAF, e a Reforma Agrária. 

Na garantia do acesso à alimentação foi criado, em 2003, o Cartão Alimentação, que em 

outubro integrou o Programa Bolsa Família.  
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No Programa de Alimentação Escolar foi promovido o remodelamento e ampliação do 

programa de alimentação escolar, aumentando o valor repassado por criança para municípios e 

com um aumento diferenciado para Escolas em regiões Quilombolas e Indígenas. Foram 

estipuladas por lei novas regras da Alimentação Escolar e a exigência de que 30% das compras 

pelos municípios e estados sejam adquiridas da agricultura familiar.  

  O MDS apoiou a criação de equipamentos públicos, tais como restaurantes populares, 

cozinhas comunitárias e bancos de alimentos. Foi criado o Programa das Cisternas, com 

captação da água da chuva para beber e produzir. Esse programa será analisado no capítulo 4. 

Logo, em 2003, instituiu-se um Plano de Safra específico para os agricultores familiares, 

englobando, de um lado, a ampliação do programa de crédito já existente – o Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). De outro lado, criado o 

Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar (PAA), que estabelece a ligação 

entre a oferta de alimentos proveniente da agricultura familiar e a demanda por alimentos para 

programas e equipamentos públicos (alimentação escolar, hospitais, distribuição gratuita de 

alimentos, cadeias etc.) e também para a formação de estoques. Também em 2003 é lançado o 

II Plano Nacional de Reforma Agrária (II PNRA). 

A recriação do CONSEA, que permaneceu ligado diretamente ao Presidente da 

República durante o período estudado, foi determinante. Composto por 57 conselheiros (38 

representantes da sociedade civil e 19 ministros de Estado e representantes do governo federal) 

e 28 observadores convidados, suas plenárias e comissões funcionaram permanentemente65 

nesse período. Registra quatro grandes Conferências Nacionais nesse período, a primeira tinha 

ocorrido dez anos antes, em 1994. São elas: a 2ª Conferência Nacional, em 2004, em Olinda, a 

3ª Conferência Nacional em 2007, em Fortaleza, a 4ª Conferência, em 2011, em Salvador, e a 

5ª Conferência em 2015, em Brasília. Essas Conferências deram as bases e diretrizes para a Lei 

Orgânica de SAN, com a criação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

(SISAN). Para a criação de uma Câmara Intersetorial de Segurança alimentar – CAISAN para 

coordenar o Sistema de forma integrada às áreas do governo e em parceria com a sociedade 

civil. Também o CONSEA foi fundamental para aprovação do Plano Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional, em 2012, e para a aprovação da Emenda Constitucional 64, que inclui 

o Direito à Alimentação na Constituição Federal em 2010.   

________________________ 

65 São elas: Regulamentação e Institucionalização do SISAN; Política e Plano Nacional de SAN; SAN nas 

Estratégias de Desenvolvimento; Direito Humano à Alimentação Adequada; SAN das Populações Negras e 

Povos e Comunidades Tradicionais e SAN dos Povos Indígenas. 
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Em 2010, foi apresentada a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural 

para a Agricultura Familiar e Reforma Agrária – PNATER e o Programa Nacional de 

Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária – 

PRONATER. Em 2014, implanta-se o Serviço Social Autônomo, denominada Agência 

Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural – ANATER66. 

No primeiro ano de seu mandato, a Presidenta Dilma, em junho de 2011, lançou o 

Programa Brasil Sem Miséria com objetivo de eliminar com pobreza extrema67no Brasil.  Ele 

integra ações de desenvolvimento social para o público da extrema pobreza em três eixos 

principais de intervenção: transferência de renda, acesso a serviços e políticas e inclusão 

produtiva. O público-alvo do programa é a camada mais pobre da população brasileira, que vive 

em condições de extrema pobreza68. A partir do momento que uma família estiver participando 

do programa, ela passa a beneficiar-se de ações de inclusão produtiva - por exemplo, cursos 

profissionalizantes e encaminhamento ao emprego - e de acesso a serviços públicos, como 

escolas, água encanada e escoamento sanitário. O Brasil Sem Miséria aprofunda as ações para 

famílias extremamente pobres. Faz uma busca ativa das famílias que ainda não acessaram o 

Programa Bolsa Família. Integra os serviços aos benefícios e desenvolve atividades de inclusão 

produtiva no meio rural e urbano.   

As ações na área rural se intensificaram com ampliação do PAA para compras 

institucionais. Primeiro Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica – PLANAPO – 

2012-2015 e Instituição da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica.  

O Brasil finalmente saiu do Mapa da Fome da FAO em 2014. 

Em 2016, começa um retrocesso nessa área, o Governo Temer extinguiu o Ministério 

do Desenvolvimento Agrário – MDA e reduziu os recursos para os programas. A Emenda 

Constitucional 95, dos cortes públicos, também afetou drasticamente os investimentos sociais 

no campo. Por exemplo, a reforma agrária teve um corte no orçamento de 2018 de 86%.  

O Quadro 15 apresenta os principais órgãos, políticas e ações nessa área nesse período 

com as respectivas legislações. 

 

 

________________________ 

66 É constituída como pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade 

pública. 
67 Previsão na época de 16,2 milhões de pessoas que vivem com menos de 70 reais por mês, cerca de 8,6% da 

população. 
68 O programa define como extremamente pobres as pessoas que vivem com até R$ 70 por mês. 
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Quadro 15 - Histórico Legislação Federal pertinente aos programas de Segurança Alimentar e Nutricional –  

1918 a 1988 

Ano Principais Órgãos, Políticas, Programas e Ações  Legislação 

1988 Reconhecimento da Alimentação Escolar como direito Constituição de 1988 

1990 Extinção da EMBRATER Lei 8.029, 12/4/1990 

1993 Ação da Cidadania Contra à Fome e a miséria ---- 

1993 Programa Leite é Saúde Plano de Combate à Fome e à Miséria 

1993 PRODEA Plano de Combate à Fome e à Miséria 

1993 Descentralização da Alimentação Escolar Lei 8.913, 12/07/1994. 

1994 Implantação do CONSEA Decreto 807, 22/04/1993 

1994 I Conferência de SAN – Brasília ----- 

1995 Extinção do CONSEA Decreto nº 1.366, 12/01/1995. 

1995 Programa Comunidade Solidária Decreto 1366, 12/01/1995 

1996 Criação do PRONAF Decreto 1964, 28 de junho de 1996. 

1998 Padronização da Rotulagem de Alimentos  Portaria 42 do MS, 14/01/1998  

1999 Agência Brasileira de Vigilância Sanitária (ANVISA)   Lei 9.782/99 

1999 Criação do Ministério do Desenvolvimento Agrário MP 1911-12, 25/11/1999  

2002 Criação do Garantia Safra Lei 10.420, 10/4/2002 

2003 Fome Zero Não tem legislação criando o Fome Zero 

2003 Criação do MESA MP103,1/1/2003, Lei 10683, 28/07/2003 

2003 Reimplantação do CONSEA MP103,1/1/2003, Lei 10683, 28/07/2003 

2003 Instituição do Cartão Alimentação Decreto 4675, 17/04/03 

2003 Criação do PAA Art. 19 Lei 10696/2003; Dec. 4772 

2003 II Plano Nacional de Reforma Agrária (II PNRA) ----- 

2003 CONSADs Início em 2003, Lei 11107,6/4/2005 

2004 Criação do MDS Lei 10.869/04 

2004 II CNSAN/2004 – Olinda ---- 

2006 Lei Orgânica de SAN com a criação do SISAN Lei 11.346 

2006 Lei da Agricultura Familiar Lei 11.326/2006 

2007 Regulamentação do CONSEA Decreto 6.272 

2007 Regulamentação CAISAN Decreto 6.273, 23/11/2007 

2007 Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos PCTs Dec. 6.040/2007 

2007 III CNSAN – Fortaleza ---- 

2009 Novas regras da Alimentação Escolar e compra de 30% da AF  Lei 11.947/2009 

2010 Direito Alimentação garantido na Constituição Federal EC 64 – Art. 6º da CRF/88 

2010 Política Nacional de SAN Decreto 7.272 

2010 PNATER e PRONATER Lei 12.188/2010 

2011 Revisão da Política Nacional de Alimentação e Nutrição - PNAN Portaria MS 2.715, 17/11/2011 

2011 IV CNSAN – Salvador ---- 

2012 1º PLANSAN (2012-2015) ----- 

2012 Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica  ---- 

2012 Ampliação do PAA – compra institucional Lei 12.512 e Decreto 7.775/2011 

2013 Adesões municipais ao SISAN Resolução CAISAN n.1, 20/11/2013 

2013 1º Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica – 

PLANAPO – 2012-2015 

---- 

2014 Brasil saiu do Mapa da Fome FAO 

2014 Estratégia Brasileira de Prevenção e Controle da Obesidade  Resolução CAISAN n.7, 17/10/2014 

2014 II Conferência Internacional de Nutrição (FAO, OMS) ---- 

2014 ANATER Dec. 8252, 26/05/2014, autorizada pela 

Lei 12897, 18/12/2013 

2015 5º. CNSAN - Brasília ----- 

2015 Atualização do PAA Dec. 8293/2015 

2015 Pacto Nacional para a Alimentação Saudável Dec. 8553/2015 

2016  Extinção do MDA MP 726,12/5/2016 

Fonte: Elaboração própria. 
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3.2.3 A trajetória dos Programas de Transferência de Renda depois da Constituição Cidadã 

(1988 até 2018) 

 

O debate sobre programas de transferência de renda no Brasil se iniciou em meados de 

1980, com discussões na academia sobre a relação entre pobreza e educação. A literatura aponta 

que um grupo de professores e pesquisadores passaram a estudar esse tema pelo Núcleo de 

Estudos do Brasil Contemporâneo da Universidade de Brasília (UNB). Eles consensuaram a 

viabilidade de um programa voltado a garantir que crianças de famílias pobres pudessem se 

manter na escola. Em 1987, lança-se um documento “Uma agenda para o Brasil: cem medidas 

para mudar o Brasil”, que posteriormente se transformou num livro, A Revolução nas 

Prioridades: da modernidade técnica à modernidade ética, de Cristovão Buarque (COELHO, 

2013).69 

Contudo, esse debate sobre programas de transferência de renda no Brasil toma 

dimensão nacional quando o Senado Federal aprova, por unanimidade, em 1991, o projeto de 

lei que institui o Programa de Garantia de Renda Mínima (PGRM)70 apresentado pelo Senador 

Eduardo Suplicy (PT). Apesar de aprovado, o projeto sofre obstrução posterior no Congresso, 

muito em função da concorrência de outros projetos de lei vindos de diversos partidos, como o 

Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), o Partido do Movimento Democrático 

Brasileiro (PMDB) e o próprio Partido dos Trabalhadores (PT). 

Em 1995, surgem as primeiras iniciativas locais de transferência de renda. Duas podem 

ser consideradas as primeiras e principais. Uma, no formato do Programa de Garantia de Renda 

Mínima, instituída no município de Campinas -SP, pelo prefeito José Magalhães Teixeira do 

PSDB, com o objetivo de melhorar a nutrição das crianças e mantê-las na escola. E, a outra, no 

Distrito Federal, como Programa de Bolsa Familiar para Educação, no modelo Bolsa Escola, 

instituída pelo Governador Cristovão Buarque do PT71, com o acúmulo das discussões desde 

quando Buarque era reitor da UNB72.  

________________________ 

69 Interessante observar que nesse documento não existe relação com transferência de renda, pobreza e educação. 

Não relaciona pobreza, alimentação e educação. Muito menos menciona o Programa de Alimentação Escolar 

como uma das possibilidades para atenuar problemas relacionados à fome. 
70 As ideias de Milton Friedman (1975) sobre Imposto Negativo influenciaram o conteúdo do Projeto. Suplicy 

participou do encontro da Basic Income Earth Network (BIEN), rede que integra especialistas do mundo inteiro 

e que defende o imposto de renda negativo baseado no que apregoa o economista Milton Friedman (1975). 
71 Cristovão Buarque era filiado ao PT nessa época, permaneceu filiado até 2005 quando mudou para o Partido 

Democrático Trabalhista (PDT) e, em 2016, para o Partido Popular Socialista (PPS). 
72 Buarque foi reitor da UNB entre 1985 e 1989 período de criação do Núcleo que formulou proposta de uma bolsa 

vinculada à educação. 
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As diferentes trajetórias percorridas pelos dois líderes geraram resultados similares e 

positivos em termos de ações concretas de políticas de renda mínima no Brasil. O 

senador Suplicy iniciou sua estratégia de ação diretamente no parlamento, e depois 

com acordos reformulou sua proposta política: da renda mínima para a renda básica. 

Suplicy foi ainda peça-chave no Bolsa Escola de Campinas (SP) ao ter participado 

decisivamente no estímulo ao prefeito José Roberto Magalhães Teixeira (PSDB) a 

criar o primeiro programa de transferência de renda municipal do país. O senador 

Buarque buscou primeiro o debate acadêmico na posição de reitor e professor da UnB 

e, posteriormente, no comando do Executivo da capital federal, implantou o programa 

Bolsa Escola (COELHO, 2013, p. 187). 

  

Ambos programas, Campinas e Distrito Federal, estimularam a implantação de diversos 

programas em outros municípios e estados brasileiros. Segundo Coelho (2013), entre 1995 e 

2001, o Brasil tinha 90 municípios, e 16 estados e o próprio Distrito Federal apresentaram 

algum tipo de proposta de programa. Sendo que 56 municípios e 12 estados tiveram 

efetivamente a implementação de programas entre 1995 e 2001.73  

A pressão política causada pelo saldo positivo vindo de tantos programas em andamento 

em outras esferas da federação de governos, com diversos cortes partidários e a competição 

política dos partidos políticos sobre o protagonismo desses programas, contribuiu para que o 

Governo Federal, no Governo Fernando Henrique Cardoso, criasse o primeiro Programa 

Federal, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), em 199674. O objetivo 

principal do programa era contribuir para a erradicação do trabalho infantil através de atividades 

socioeducativas e transferência de renda para crianças e adolescentes maiores de 7 e menores 

de 15 anos de famílias com renda per capita até meio salário-mínimo. 

No mesmo ano se implanta o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Programa 

criado pela Lei Orgânica de Assistência Social (Loas) em 1993 e regulamentado em 1995. 

Programa direcionado às pessoas maiores de 65 anos e com renda per capita de até ¼ do salário 

mínimo e para os incapacitados para o trabalho com qualquer idade. Esse último, BPC, 

substituiu o Renda Mínima Vitalícia (RMV), criado em 1974.  

________________________ 

73 Existem diferentes números apresentados por diversos autores. Optou-se em utilizar o número apresentado por 

Coelho (2013). O autor considerou dados comprovados empiricamente por pesquisas realizadas pelo Núcleo de 

Estudos de Políticas Públicas da Universidade de Campinas (NEPP/Unicamp), em consórcio com o Grupo de 

Avaliação e Estudo da Pobreza e de Políticas Direcionadas à Pobreza da Universidade Federal do Maranhão 

(UFMA) e pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) em 1998. 
74 O PETI contou com apoio da Organização Internacional do Trabalho (OIT), para combater o trabalho de crianças 

em carvoarias da região de Três Lagoas (MS). Sua cobertura foi, em seguida, ampliada para os estados de 

Pernambuco, Bahia, Sergipe e Rondônia. Depois ampliado para todo Brasil.  O programa veio atender as 

demandas da sociedade articuladas pelo Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil 

(FNPETI), criado em 1994. Ele foi lançado em 1996 vinculado à SEAS – Secretaria de Estado de Assistência 

Social do Ministério da Previdência e Assistência Social. 
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Em 1997 é aprovada a lei que autoriza apoio financeiro do Governo Federal para os 

municípios que tinham programas de renda mínima relacionados à educação. O Programa de 

Garantia de Renda Mínima – PGRM consistia num convênio entre Governo Federal, que 

cofinanciava 50% dos programas, e os municípios, primeiro os que tinham o programa e 

convênio prévio, depois os que tinham baixo Índice de Desenvolvimento Humano – IDH 

(LAVINAS, 1999; SILVA; YASBEK; DI GIOVANI, 2007; BICHIR, 2011). 

Em 2000, no final, em dezembro é aprovada uma Emenda Constitucional que cria o 

Fundo de Combate à Pobreza. Em 2001, cria-se o Programa Nacional de Renda Mínima 

vinculado à Educação, o Bolsa Escola, em 2001, no Ministério da Educação, dirigido às famílias 

com renda per capita inferior a meio salário-mínimo com crianças maiores de 7 anos e menores 

de 15 anos. 

Em 2001, criou-se o Programa Nacional de Renda Mínima vinculado à Saúde, o Bolsa 

Alimentação, no Ministério da Saúde. Programa dirigido às famílias com crianças desnutridas, 

gestantes e nutrizes pobres, atendidas nos Centros de Saúde. A tradição de programas nessa 

área priorizou a entrega de alimentos para as famílias com crianças desnutridas, principalmente 

leite ou cestas-básicas75. A substituição de gêneros alimentícios por dinheiro não foi algo trivial 

e contou com debates entre intelectuais e pesquisadores da área sobre a relação entre 

desnutrição, pobreza e melhores alternativas para solução, assim teve na educação o debate 

mencionado anteriormente entre educação e pobreza. 

Em 2001, cria-se o Auxílio-Gás76, vinculado ao Ministério das Minas e Energia, que 

consistia no pagamento de uma quantia de dinheiro77 para cada família com renda de até meio 

salário-mínimo a cada dois meses, como subsídio para compra de gás para cozinhar. Esse 

programa partiu da constatação de estudos que indicavam que muitas famílias carentes 

atendidas pelos programas da Rede de Proteção Social tinham problemas de nutrição porque 

não tinham condições de comprar botijões de gás regularmente. 

Em 2003, no primeiro ano do mandato do Presidente Lula, cria-se o Programa Cartão 

Alimentação78 vinculado ao Fome Zero. E, no mesmo ano, os programas Bolsa Escola, Bolsa 

Alimentação, Vale-Gás e Cartão Alimentação são integrados e substituídos pelo Programa 

Bolsa Família. O Cartão Alimentação e o Bolsa Família serão analisados no próximo capítulo. 

________________________ 

75 Em 1976 o Programa de Nutrição em Saúde – PNS –, que passou a ser denominado Programa de Suplementação 

Alimentar – PSA, em 1985, são exemplos desses programas.  
76 A cada dois meses as famílias com renda mensal máxima de meio salário mínimo recebiam R$ 7,50 para 

subsidiar a compra de gás. 
77 R$ 15,00 (quinze reais). 
78 Repasse de R$ 50,00 para famílias com renda per capita mensal de até meio salário mínimo. 



114 

 

 

 

Em 2005, cria-se a ProJovem, no âmbito da Secretaria Geral da Presidência da 

República, destinado a jovens com idades entre 18 (dezoito) e 24 (vinte e quatro) anos que 

tenham concluído a 4ª (quarta) série e não tenham concluído a 8ª (oitava) série do ensino 

fundamental e não tenham vínculo empregatício. Em 2007, cria-se, dentro do ProJovem, o 

ProJovem Adolescente, que ficou a cargo do MDS. Esse programa é a reformulação do 

Programa Agente Jovem que se integra ao Bolsa Família, no que diz respeito ao benefício, e 

mantêm o serviço socioeducativo vinculado à proteção básica do SUAS.  

Vale mencionar nessa trajetória que em 2006 cria-se o Índice de Gestão Descentralizada 

(IGD) como instrumento de estímulo e monitoramento da gestão do Bolsa Família nos 

municípios e estados. E, em 2016, os beneficiários do BPC passam a ter a obrigação de se 

inscreverem no Cadastro Único. 

O Quadro 16 apresenta os principais órgãos, políticas e ações nessa área nesse período 

com as respectivas legislações. 
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Quadro 16 - Histórico Legislação Federal pertinente aos Programas de Transferência de Renda - 1918 a 1988 

Ano Principais Órgãos, Políticas, Programas e Ações  Legislação 

1988 Benefício de Prestação Continuada -BPC Art.203.CF/1988. Regulado pela Lei 

8.742/93 e pelos Decretos: 

6214,26/09/2007;7617,17/11/2011; 

8805, 07/07/2016 e 9462, 08/08/2018 

1991 Programa de Garantia de Renda Mínima - PGRM Aprovação do Projeto de Lei 80 no 

senado, mas sem aprovação no 

Congresso. 

1996 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti) ----- 

1997 Programa de Garantia de Renda Mínima - PGRM Lei 9.533/1997 

2000 Fundo de Combate à Pobreza   EC 31, transferido para o MESA pelo 

Decreto 4.564 de 01/01/03 

2001 Programa Nacional de Renda Mínima vinculado à 

Educação (Bolsa Escola) 

MP 2140/2001, 14/03/2001, originada 

da MP 2.140, 13/02/2001, convertida 

na Lei 10.219, 11/04/2001 

2001 Cadastro Único Decreto 3.877 de 24/7/2001,  

Decreto de 24/10/2001 e Decreto 

6.135, 26/06/2007  

2001 Programa Nacional de Renda Mínima vinculado à Saúde 

(Bolsa Alimentação)  

MP 2206/01, 06/09/2001, originada 

da MP 2.206, 10/08/2001.  

2001/2002 Auxílio-gás  

 

MP 18, de 28/12/2001, regulamentada 

pelo Decreto 4.102, de 24/01/2002. 

2003 Programa Nacional de Acesso à Alimentação - Cartão 

Alimentação 

MP108 de 27/02/2003 

2003/2004 Programa Bolsa Família - PBF MP132, em outubro de 2003, 

convertida na Lei 10.386, em 

09/01/2004, Decreto 5209 de 

17/09/2004 

2004 Criação do MDS Lei 10.869/04 

2004 Lei da Renda Básica de Cidadania Lei 10.835, de 08/01/2004 

2005 Integração do PETI ao Bolsa Família Portaria 666, de 28/12/2005 e IO 

SENARC/SNAS 01. 

2005 Programa Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem Lei 11.129 de 30/06/2005. 

 Índice de Gestão Descentralizada - IGD Portaria GM/MDS 148 de 2006 

MP 462 de 14/05/2009 

2007 ProJovem Adolescente (Integração do Agente-Jovem 

com o Bolsa Família) 

MP 411 de 28/12/2007. 

Regulamentado pela Lei 11.692, de 

10/06/2008.Convertida em Lei 

11.692/2008 

Fonte: Elaboração própria. 

 

3.3 TENTATIVAS DE INTEGRAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM FOCO NO 

ENFRENTAMENTO DA FOME E DA EXTREMA POBREZA - UM OLHAR SOBRE 

OS ÚLTIMOS 30 ANOS (1988-2018) 

 

A criação de programas guarda-chuvas nos diversos governos com o objetivo de atuar 

na extrema pobreza e na fome foi observado em diversos Governos. O período do Presidente 

José Sarney, por exemplo, teve um programa com essas características, o Tudo pelo Social, 
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cujo principal programa era o Ticket do Leite. Já, o próximo Governo, do Presidente Collor de 

Melo, não apresentou nenhuma proposta nesse sentido.  

No período do Governo Itamar Franco, o cenário começa a mudar, e foi lançado o Plano 

de Combate à Fome e à Miséria (PCFM). O CONSEA foi o espaço de concertação desse plano 

com a sociedade civil. No Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, o programa-

chave, nesse sentido, foi a Comunidade Solidária e seus desdobramentos, como o Projeto 

Alvorada. No Governo do Presidente Lula, foi o Fome Zero e depois a agenda social no segundo 

mandato. No Governo da Presidenta Dilma, foi o Brasil Sem Miséria. E chega-se no Governo 

de Michel Temer com o Programa Criança Feliz.  

Algumas observações gerais acerca desses programas, à partir do Governo Fernando 

Henrique Cardoso, ajudam a ver algumas fragilidades das políticas sociais para o enfrentamento 

da extrema pobreza e combate à fome no Brasil.  

A definição, objetivo e institucionalização dos programas estão apresentados no Quadro 

17, considerado o nome principal do programa para cada ciclo.  

A primeira observação é que na tentativa de integrar programas e ações, esses 

programas-chaves correm o risco de sobrepor os programas e suas respectivas políticas: 

Assistência Social, Segurança Alimentar, Saúde, Desenvolvimento Agrário etc.  São fóruns e 

instâncias diferentes, com pactuações negociadas, algumas com a sociedade civil e com outras 

esferas federativas. 

A segunda observação é que se o Brasil precisa ter programas-chaves para tratar desses 

problemas sociais é porque ainda não temos no país sua estrutura social funcionando de maneira 

sistêmica e continuada. Os conflitos são enormes e entram em choque concepções de programas 

universais em andamento e programas redirecionados para públicos específicos. Quando isso é 

feito dentro do próprio sistema, como no SUS ou no SUAS, a escolha por essas especificidades 

é pactuada de baixo para cima, ou seja, a necessidade é percebida pela “burocracia de rua”, 

segundo conceito utilizado por Lipsky (2019), e, dessa forma, é possível assimilar na rede as 

especificidades de cada beneficiário e a convivência de programas sistêmicos e programas 

emergenciais. 

Comparando os programas no Quadro 17 pode-se ver outras observações mais 

específicas. 

Primeiro, as nomenclaturas dos quatro programas demonstram intenções diferentes. 

Enquanto o Comunidade Solidária faz um apelo à solidariedade da comunidade/sociedade em 

resolver o problema, o Fome Zero já impõe em sua nomenclatura uma meta de zerar a Fome, 
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assim como o Brasil sem Miséria também. Criança Feliz é um estado de difícil mensuração e 

já define um público específico, a criança. 

A abrangência dos programas também deixa claro que o Fome Zero e o Brasil sem 

Miséria visam todo o território nacional, enquanto o Comunidade Solidária e o Criança Feliz 

não são destinados a todos municípios. Deste modo, a sustentabilidade dessas ações enquanto 

pacto federativo fica comprometida. 

Em relação à participação popular, ela vai na mesma direção do observado 

anteriormente, sendo que a participação do programa Fome Zero e Brasil Sem Miséria é ampla; 

e aproveitam as instâncias de participação dos programas que integram. Já os programas 

Comunidade Solidária e Criança Esperança criam instâncias próprias. 

Por fim, observa-se que tanto o Comunidade Solidária quanto o Criança Feliz reeditam 

a fórmula tradicional da primeira-dama à frente dos programas sociais. Ressalva-se que não 

está em questionamento a competência e a formação de nenhuma primeira-dama em particular. 

E sim um questionamento do porquê elas são colocadas só na área social e não nas áreas 

econômicas, de planejamento, de saúde, ou de educação. Existe alguma especificidade na área 

social permissível a essa escolha. Trazer o principal programa do governo para um símbolo da 

dimensão privada dos presidentes, suas esposas, mesmo que possa parecer, num primeiro 

momento, que fortaleça esses programas, os enfraquece enquanto políticas públicas integradas 

ao campo sistêmico de políticas públicas. Reforça o quão passageiros esses programas são e 

estabelece uma relação secundária na dinâmica do aparelho estatal. Além de que denuncia o 

quanto o patriarcado ainda domina a área social do país.   
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Quadro 17 - Programas Comunidade Solidária, Fome Zero, Brasil sem Miséria e Criança Feliz - 1995-2018 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Programas Comunidade Solidária  Fome Zero  Brasil Sem Miséria Programa Criança Feliz 

Período  1995 – 2002  2003 – 2010  2011 – 2014  2016- 2018  

Definição Proposta do governo federal 
de parceria entre os três níveis 

de governo e a sociedade para 

ser uma estratégia de 
articulação e coordenação de 

ações de governo no combate 

à fome e à pobreza, não se 
tratando de mais um 

programa. 

Estratégia do Governo 
Federal para assegurar 

o direito humano a 

alimentação adequada, 
priorizando as pessoas 

com dificuldade de 

acesso aos alimentos.  

Plano nacional para superar 
a situação de extrema 

pobreza da população em 

todo o território nacional, 
por meio da integração e 

articulação de políticas, 

programas e ações. 

Programa intersetorial para 
promover o 

desenvolvimento integral 

das crianças na primeira 
infância. 

Objetivos Geral:  

• Coordenar ações 

governamentais dirigidas à 

parcela da população que não 
dispõe de meios para prover 

suas necessidades básicas e, 

em especial, o combate à 
fome e à pobreza. 

 

Específicos:  

- A coordenação e a melhoria 

da gestão de programas 

governamentais; 
- A articulação entre os 

diferentes níveis de governo; 
- A focalização das ações em 

áreas e populações mais 

necessitadas; 
- O incentivo a novas formas 

de parceria entre governo e 

as diversas organizações da 
sociedade. 

• Promover a 
segurança alimentar 

e nutricional 

• Contribuir para a 
erradicação da 

pobreza extrema e 

para a conquista da 
cidadania da 

população mais 

vulnerável a fome. 
• Integrar diversos 

programas e ações.  

   

• Promover a inclusão social 
e produtiva da população 

extremamente pobre, 

tornando residual o 
percentual dos que vivem 

abaixo da linha da pobreza  

• Elevar a renda familiar per 
capita. 

• Ampliar o acesso aos 

serviços públicos, às ações 
de cidadania e de bem-

estar social; 

• Ampliar o acesso às 
oportunidades de ocupação 

e renda através de ações de 
inclusão produtiva nos 

meios urbano e rural. 

• Promover o 
desenvolvimento humano a 

partir do apoio e do 

acompanhamento do 
desenvolvimento infantil 

integral na primeira 

infância; 
• Apoiar a gestante e a 

família na preparação para o 

nascimento e nos cuidados 
perinatais; 

• Colaborar no exercício da 

parentalidade, fortalecendo 
os vínculos e o papel das 

famílias para o desempenho 
da função de cuidado, 

proteção e educação de 

crianças na faixa etária de 
até seis anos de idade; 

• Integrar, ampliar e 

fortalecer ações de políticas 
públicas voltadas para as 

gestantes, crianças na 

primeira infância e suas 

famílias. 

Eixos e linhas de 

ação 

1. Redução da mortalidade na 

infância; 
2. Suplementação Alimentar; 

3. Apoio ao Ensino 

Fundamental; 
4. Apoio à Agricultura 

Familiar; 

5. Geração de Emprego e 
Renda e Qualificação 

Profissional; 

6. Desenvolvimento Urbano. 

1. Ampliação do acesso 

aos alimentos; 
2. Fortalecimento da 

Agricultura 

Familiar; 
3. Promoção de 

processos de 

inserção produtiva; 
4. Articulação, 

mobilização e 

controle social. 

1. Garantia de renda; 

2. Acesso e serviços; 
3. Inclusão produtiva. 

1.Desenvolvimento infantil 

integral 

Abrangência 1.369 municípios 5.565 municípios 5.565 municípios 2.614 municípios 

Vínculo 

Institucional 

Presidência e Secretária-
Executiva e Primeira-Dama  

Presidência e MDS MDS MDSA e Primeira-Dama 

Ministérios  10 Ministérios 16 Ministérios 20 Ministérios 5 Ministérios  

Execução Governo Federal e Sociedade 

Civil  

Governo Federal, 

Estados e Municípios 

Governo Federal, Estados e 

Municípios 

União, Estados, Municípios 

por adesão. Parcerias com 
órgãos e entidades públicas 

e privadas  

Instância de 

Participação 

Popular 

Conselho Consultivo formado 
por 10 ministros de Estado e 

21 personalidades da 

sociedade civil, escolhidas 
pela Presidência, e por uma 

Secretaria-Executiva 

Conselho Consultivo 
59 conselheiros, 17 

ministros e 42 da 

sociedade civil e por 
uma Secretaria-

Executiva 

Estruturas de participação 
dos programas e ações que 

compõem o Brasil Sem 

Miséria 

Comitês Intersetoriais da 
Primeira Infância, dos 

Conselhos de controle 

social, das organizações da 
sociedade civil local com 

famílias e comunidades. 
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4 O ESTADO EM AÇÃO: A ÁREA SOCIAL COMO CENTRO DA AGENDA DO 

GOVERNO LULA 

  

4.1 ANTECEDENTES AO GOVERNO LULA  

 

A proposta de implantação de uma Política de Segurança Alimentar no Brasil esteve 

presente desde a primeira campanha presidencial, após abertura democrática brasileira. Já em 

1989, o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva apresentava este tema, repetindo-o nas 

campanhas posteriores de 1994, 1998 e 2002. 

Logo após sua primeira derrota eleitoral, em 1989, Lula iniciou as chamadas Caravanas 

da Cidadania79, nas quais as questões da miséria e da pobreza foram reveladas de diversas 

formas. Entre 1993 e 1996, foram percorridas 395 cidades em todos os estados brasileiros. Lula 

escutou e conheceu problemas e reivindicações da população, o que reforçou sua percepção de 

que a questão da fome era crucial no país.  

Na campanha da qual saiu vitorioso, Lula apresentou para a sociedade um documento, 

elaborado pelo Instituto de Cidadania, em 2001, batizado com o nome de Fome Zero, e 

posteriormente incorporado ao Programa de Governo a partir de 2003.80 

A área da Segurança Alimentar teve força na campanha eleitoral de 2002, quando o 

então candidato Lula apresentou o Fome Zero para a opinião pública. Este Programa foi 

elaborado por intelectuais, técnicos e pessoas dos movimentos sociais. A equipe técnica foi 

coordenada pelos professores José Graziano da Silva, Walter Belik e Maya Takagi, do Núcleo 

de Economia Agrícola da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), que realizaram 

encontros em várias regiões do Brasil. O documento "Uma proposta de política de segurança 

alimentar para o Brasil", com diretrizes para erradicar a fome no nosso país, foi apresentado à 

sociedade em 16 de outubro de 2001, no dia Mundial da Alimentação, como o projeto Fome 

Zero. 

Alguns antecedentes à elaboração desse último projeto de combate à fome ajudam a 

entender as forças existentes nessa área. Desde a derrota de 1989, foi montado um Governo 

Paralelo, para debates e mobilização da sociedade frente ao novo governo vencedor. Um dos 

________________________ 

79 Organização Não Governamental criada antes do Presidente Lula ser eleito para sistematizar informações e 

projetos para o desenvolvimento do Brasil com inclusão social. 
80 É importante dizer que José Graziano foi a pessoa que acompanhou todo o processo das caravanas, conduziu a 

elaboração do projeto Fome Zero no Instituto Cidadania, tornando-se o primeiro ministro dessa área no primeiro 

ano do Governo Lula. 
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temas priorizados foi o combate à fome e à pobreza. Em 1993, após o impeachment do 

Presidente Collor, foi apresentado ao então presidente Itamar Franco o Programa Nacional de 

Segurança Alimentar. Existia, naquele período, uma grande mobilização nacional do 

movimento da Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida, com numerosos 

comitês de combate à fome.  Esse primeiro documento foi assinado pelo próprio Lula e por José 

Gomes da Silva81. Também contou com a colaboração de Renato Maluf82 e Ronaldo Garcia83, 

intelectuais e militantes da questão agrária e do abastecimento alimentar.  

A Política Nacional de Segurança Alimentar continha quatro eixos distintos: produção; 

comercialização; distribuição e consumo; e ações emergenciais. As ações na área de produção 

estavam voltadas para políticas de incentivo à produção agroalimentar (reforma agrária, política 

agrícola e política agroindustrial). As ações na área de comercialização referiam-se às políticas 

de preços mínimos, estoques reguladores e gestão de entrepostos. As ações relacionadas à 

distribuição e consumo envolviam medidas de descentralização do setor varejista, controle de 

preços e margens, e ampliação dos programas de distribuição de alimentos básicos. E as ações 

emergenciais de combate à fome estabeleciam fornecimento de alimentos a preços subsidiados, 

por meio de tíquetes, com o fortalecimento e a ampliação da alimentação escolar para todas as 

creches, pré-escolas e escolas públicas, com a reestruturação do PAT - Programa de 

Alimentação do Trabalhador, com venda de alimentação subsidiada via rede de comércio 

varejista local, e com a distribuição gratuita de alimentos para a população de risco.  

Na proposta, a Política Nacional de Segurança Alimentar representava uma estratégia 

de desenvolvimento para o país e deveria estar ligada à Presidência da República e não de 

responsabilidade de algum setor específico. O documento contava ainda com mais duas 

questões importantes: a participação popular, inclusive com a proposta da criação de um 

conselho nacional de segurança alimentar, proposta que foi incorporada pelo Governo Itamar 

Franco, e o fortalecimento de ações descentralizadas.  

________________________ 

81 Agrônomo e empresário rural, foi secretário da Agricultura de São Paulo de 1982 a 1985, no governo de Franco 

Montoro pelo Partido da Mobilização Democrática Brasileira - PMDB, presidente do Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária - INCRA, em 1985, no Governo Sarney (Partido da Frente Liberal -PFL), por 

indicação do presidente eleito pelo PMDS, Tancredo Neves. José Gomes foi um dos redatores do Estatuto da 

Terra formulado pelo governo militar em 1964. José Gomes é pai de José Graziano e um dos responsáveis 

principais pela elaboração do Projeto Fome Zero e Ministro do Ministério Extraordinário de Segurança 

Alimentar e Nutricional (MESA) no primeiro ano do Governo Lula. 
82 Professor da UFRJ que tinha sido Secretário de Abastecimento em Piracicaba. 
83 Técnico do IPEA que colocou o termo Segurança Alimentar pela primeira vez no Brasil em um documento do 

MAPA, em 1986. 
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A proposta do Projeto Fome Zero partia da constatação de que o Brasil não tinha uma 

política nacional de segurança alimentar. Considerava como ponto de partida o contingente de 

cerca de 44 milhões de brasileiros vulneráveis à fome 84. O diagnóstico era de que, mais do que 

a escassez de alimentos e oferta ineficiente, o problema da fome estava relacionado à pobreza 

e insuficiência de renda. E, para o programa, a pobreza era fruto de um modelo de crescimento 

excludente.  A fome teria, então, três dimensões fundamentais:  

 

[...] primeiro, a insuficiência de demanda, decorrente da concentração de renda 

existente no país, dos elevados níveis de desemprego e subemprego e do baixo poder 

aquisitivo dos salários pagos à maioria da classe trabalhadora. Segundo a 

incompatibilidade dos preços atuais dos alimentos com o baixo poder aquisitivo da 

maioria da sua população. E a terceira, e não menos importante, a exclusão daquela 

parcela da população mais pobre do mercado, muitos dos quais trabalhadores 

desempregados ou subempregados, velhos, crianças e outros grupos carentes, que 

necessitam de um atendimento emergencial (INSTITUTO CIDADANIA, 2001, p, 

81). 

  

O eixo central dessa proposta estava na articulação das políticas estruturais – 

redistribuição de renda, crescimento da produção, geração de empregos, reforma agrária, entre 

outras – com as ações emergenciais, muitas vezes chamadas de políticas compensatórias 

(INSTITUTO CIDADANIA, 2001, p. 5). Nesse sentido, a resolução da fome passaria por um 

novo modelo de desenvolvimento econômico que levasse em consideração crescimento com 

distribuição de renda. Dessa forma, o mercado interno se ampliaria, haveria maior geração de 

empregos, aumento dos salários e recuperação do poder de compra do salário mínimo. As 

propostas das referidas políticas podem ser vistas de forma separada na Figura 4, abaixo. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

84 Cerca de 27,8% da população. Foi utilizada metodologia de estimativa de pobres, a partir de uma linha de 

pobreza, utilizando-se do conceito de pessoas “vulneráveis à fome”. Ver Takagi, Del Grossi e Graziano da Silva 

(2001). 
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Figura 4 - Políticas Estruturais, Específicas e Locais do Projeto Fome Zero 

 
Fonte: Instituto da Cidadania, 2001. 

 

É interessante observar que o programa do Governo Paralelo, apresentado dez anos 

antes, tinha um enfoque mais global e estava mais vinculado à política de Segurança Alimentar. 

Já o segundo programa tinha uma meta clara, zerar a fome. 

Logicamente, as propostas contidas no Fome Zero eram muito mais amplas do que 

exclusivamente o combate à fome, e continham sugestões que eram fruto do acúmulo da 

trajetória da área de segurança alimentar e nutricional. Porém, o foco dado à fome, inclusive no 

seu próprio nome, Fome Zero, deixou esse projeto muito vulnerável às críticas.  

Algumas críticas eram mais visíveis, pois a grande mídia tratava de potencializá-las, e 

outras vindas da oposição ao Governo. As críticas que interessam a essa tese são as vindas das 

coalizões de defesa em torno do tema da pobreza, como as das áreas da assistência social e da 

transferência de renda. Esses atores não viam com bons olhos o Fome Zero, pois o associavam 

mais às ações emergenciais e às mobilizações anteriores de combate à fome, como ações da 

sociedade civil, tipo o Natal Sem Fome. E não o identificavam com uma política pública robusta 

na área de combate à pobreza e à fome, na linha de uma Política Nacional de Segurança 
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Alimentar. Aliás, esse conceito - Segurança Alimentar85, hoje tão bem divulgado, não era um 

conceito apropriado pelos atores que militavam no combate à pobreza. Esse conceito foi 

consolidado em um processo de meio século e muita disputa86.  É interessante registrar que a 

logomarca e o nome Fome Zero foram alvos de muita crítica também pelos atores das coalizões 

de defesa da Segurança Alimentar.   

Se na campanha eleitoral o combate à fome e à extrema pobreza tomaram centralidade, 

as propostas apresentadas no programa de Governo na campanha de 2002, nas áreas de 

Segurança Alimentar Nutricional - SAN, de Assistência Social - AS e de Transferência de 

Renda TR, não tiveram a mesma centralidade. Analisando esse documento de campanha, 

percebe-se várias ideias divergentes que, quando confrontadas em processos decisórios no ciclo 

das Políticas Públicas no Governo eleito, levaram a várias disputas e crises. Parece que o debate 

dessas ideias no primeiro ano do Governo Lula foi intenso. Quanto mais essas ideias se 

explicitavam na tradução de políticas públicas, mais aumentavam o tom da disputa. Este 

processo foi decisivo para a criação de um ministério que integrasse as três áreas no segundo 

ano. Não que, a partir do novo ministério, essas ideias não continuassem em disputa, como será 

visto.  

No programa de Governo da campanha eleitoral, as três áreas estavam apresentadas no 

item Desenvolvimento da seguinte forma: Distribuição de Renda e Estabilidade. 

 

No atual estágio do país, as prioridades relativas à dimensão social do 

desenvolvimento são as seguintes: a) ampliação do nível de emprego, para prover 

ocupação aos que ingressam no mercado de trabalho, reduzir o desemprego e 

combater a precariedade do emprego; b) melhoria no perfil de distribuição de renda, 

sobretudo por meio do aumento do salário mínimo e de uma tributação não regressiva; 

c) crescente universalização da moradia própria, dos serviços urbanos essenciais 

(saneamento e transporte coletivo) e de direitos sociais básicos (saúde, educação, 

previdência e proteção do emprego); d) combate à fome e à pobreza absoluta, com 

assistência social aos excluídos (PT.Programa de Governo 2002. Coligação Lula 

Presidente, p. 25). 

 

________________________ 

85 Segurança Alimentar e Nutricional compreende um estado de bem-estar alimentar, assegurado por um conjunto 

integrado e articulado de políticas e ações que garantam o acesso de todos, permanentemente, a uma alimentação 

suficientemente adequada, em quantidade e qualidade, para atender as necessidades nutricionais de cada um, 

em cada fase ou situação de vida. Pressupõe, ainda, que essa alimentação seja produzida de forma sustentável, 

não comprometendo, assim, as futuras gerações. 
86 A primeira concepção de Segurança Alimentar foi divulgada após a Segunda Guerra Mundial. O alimento é 

considerado um bem estratégico. Com o aumento da desigualdade social e da pobreza no mundo, a discussão 

acerca da segurança alimentar não se ateve às políticas de garantia de estoque e aumento da produção. Reforça-

se os mecanismos capazes de intervir no processo desigual de acesso ao alimento. As questões da equidade e 

da justiça tornam-se fatores fundamentais na garantia da segurança alimentar. A concepção de segurança 

alimentar deixa de assumir uma visão focada no alimento e passa a compor o leque de direitos sociais 

fundamentais à própria vida, em um contexto mais amplo de segurança social. 
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A necessidade de integrar os programas sociais e evitar a superposição já estava 

apontada no item Inclusão Social, assim como o respeito e integração com todas as esferas 

federais: 

  

[...] afirma-se a necessidade de romper com as ações fragmentadas e dispersas, os 

feudos e loteamentos temáticos e clientelísticos que caracterizam as políticas sociais 

no Brasil em todas as esferas, do município à União, e que o Brasil precisa de políticas 

sociais integradas. Afirma-se, ainda, que nosso governo terá a tarefa histórica de 

implementar uma política nacional de inclusão social, abandonando a oposição entre 

política econômica e política social (...) [e que] a estratégia de inclusão supera a lógica 

de uma pobreza assistida e focalizada de modo estrito, tanto em termos quantitativos 

quanto qualitativos. Evita a sobreposição de programas, que pulveriza os recursos 

públicos, causa disputa entre as instituições e fragmenta as ações, tornando-as pouco 

efetivas (PT.Programa de Governo 2002. Coligação Lula Presidente, p. 39-40). 

 

 

O documento de campanha se pautou no debate entre focalização e universalização, com 

clara tendência à universalização. Quanto à necessidade de criar novos mecanismos de gestão 

com a criação de espaços intersetoriais: 

 

Além da dispersão e fragmentação que atingem os programas sociais do governo 

federal, eles operam com o princípio da focalização, como se a pobreza fosse residual. 

Para enfrentar a questão social no Brasil e reverter esse quadro, é necessário um 

movimento duplo: rever o modelo de desenvolvimento adotado e implementar uma 

nova geração de políticas públicas de inclusão social de caráter universal e sem 

fragmentação. É necessária, portanto, uma ação coordenada dos programas e das 

políticas, modificando a lógica setorializada e departamentalizada, que tem alto custo 

com os meios e baixo retorno nos fins. Para tanto, são imprescindíveis: a definição de 

uma nova concepção de gestão administrativa intersetorial, criando-se um Conselho 

de Desenvolvimento Social, e o estabelecimento de metas sociais que sejam 

acompanhadas, avaliadas e tenham um sistema de incentivos (p. 40). 

 

O documento também dava dicas de como seria o funcionamento desse Conselho: 

 

O Conselho de Desenvolvimento Social trabalhará com Câmaras Técnicas Setoriais e 

terá como atribuição coordenar, definir metas e desenhar instrumentos de incentivos 

para a estratégia do governo federal de inclusão social. A partir do estabelecimento de 

metas sociais, o Conselho atuará na implementação articulada e integrada dos 

programas nacionais de enfrentamento da pobreza, do desemprego, da desigualdade 

de renda e das carências educacionais (p. 40). 

 

Em relação aos programas de transferência de renda, o Programa de Governo 

demonstrava que não havia consenso. Mesmo que o documento apontasse para a revisão do 

programa, não estavam resolvidas as questões relacionadas às contrapartidas e muito menos a 

relação dessas com o incentivo ao trabalho. Também estava explícita a dependência dos 
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programas com a questão fiscal do país, inclusive citando isso como condicionante para um 

programa renda mínima mais robusto:  

 

O Programa Bolsa Escola e os demais programas de complementação de renda (Bolsa 

Alimentação, PETI e outros já descritos) voltados ao mesmo público-alvo e com o 

mesmo critério de seleção serão revistos, com o objetivo de evitar superposição, 

disputa entre gestores e pulverização dos recursos públicos (p. 42). 

 

No campo da renda mínima, nosso governo atuará em quatro frentes: (a) 

implementação de programas nos municípios, atendendo à faixa de 0 a 15 anos de 

idade. A transferência de renda às famílias com renda per capita igual ou inferior a 

meio salário mínimo será feita com a complementação ao valor pago por programas 

municipais; (b) adoção de bolsas de estudo para jovens entre 16 e 25 anos, 

provenientes de famílias de baixa renda, para que completem o ensino médio ou 

superior, com contrapartida de realização de serviços comunitários (c) programa de 

garantia de renda e valorização profissional de trabalhadores desempregados entre 22 

e 50 anos, encaminhando-os para atividades comunitárias e de capacitação 

ocupacional; a remuneração será garantida com o seguro-desemprego, no caso dos 

trabalhadores formais, e com um auxílio de renda, para os informais; (d) programa 

Nova Oportunidade, para desempregados de 51 a 66 anos, oferecendo-lhes uma 

alternativa de ocupação. 18. A renda mínima que nosso governo vai propor deve ser 

vista como um passo na direção da implementação – quando houver condições fiscais 

– de uma renda básica de cidadania (p. 42-43). 

 

É interessante observar que nos dois documentos, Fome Zero e Programa de Governo, 

feitos em contextos diferentes, nas entrelinhas desse último existe o preconceito com relação às 

políticas de combate à fome e à extrema pobreza. É como se essas políticas fossem um mal 

necessário enquanto não se muda a estrutura econômica e social do país. Não são tratadas como 

direitos inerentes aos cidadãos em si. As partes sublinhadas demonstram isso: 

 

Hoje, há um amplo consenso de que o mais terrível dos efeitos da miséria, a fome, 

não é causado pela falta de produção de alimentos, mas pela falta de renda das famílias 

para adquirir os alimentos na quantidade necessária e com a qualidade adequada. A 

implantação de políticas estruturais para erradicar a miséria requer muitos anos 

para gerar frutos consistentes. Mas a fome não espera e segue matando a cada dia, 

produzindo desagregação social e familiar, doenças, desespero e violência crescentes. 

Para combater a fome, não podemos nos limitar às doações, bolsas e caridade. É 

possível erradicar a fome por meio de ações integradas que aliviem as condições de 

miséria. Articuladas com uma política econômica que garanta uma expansão do 

Produto Interno Bruto de, pelo menos, 4% ao ano, esse objetivo pode ser conseguido 

em até uma geração. Os instrumentos que colocaremos em ação permitirão promover 

o desenvolvimento, gerar emprego e distribuir renda. O combate à fome se integra, 

assim, à concepção de um novo tipo de desenvolvimento econômico (p. 44). 

 

A implantação do cartão alimentação já estava presente no Programa de Governo, e esse 

não estava integrado aos outros programas de transferência de renda: “Para atacar de imediato 

o problema da fome será fornecido ‘o cartão de alimentação’ para as famílias muito pobres, 

possibilitando-lhes comprar os alimentos de que necessitam” (p. 44). 
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Um ponto que merece ser destacado no Plano de Governo é uma proposta de distribuição 

de cestas básicas, associada ao incentivo ao desenvolvimento econômico, geração de renda e 

arrecadação de impostos dos empresários. Deixa claro que a fome é uma consequência da 

miséria e que o foco é a miséria e não a fome.  Esse talvez seja um ponto crucial de disputa no 

campo das ideias. Se por um lado coloca a miséria como causa da fome, por outro, 

descaracteriza as duas áreas com enfrentamentos necessários e distintos. Não necessariamente 

acabar com a fome é combater a miséria.  

 

A falta de políticas de geração de emprego, de saúde e de educação tem um custo 

elevado para o País. Há também o custo da falta de consumo e da produção de bens e 

o custo para o empregador, entre outros. Por isso, combater a fome não deve ser 

considerado apenas um “custo”, mas também um investimento no Brasil. Uma cesta 

básica que garanta alimentação adequada para 10 milhões de famílias vulneráveis à 

fome pode gerar cerca de R$ 2,5 bilhões a mais em arrecadação de impostos. Além 

disso, pode dar ocupação permanente a mais 350 mil pessoas na agricultura familiar 

de arroz e feijão. Assim, combatendo a fome, o pior efeito da miséria, estaremos 

combatendo também a miséria (p. 44). 

 

Em relação à Assistência Social, o Programa reforça a Constituição Federal e a Lei 

Orgânica da Assistência Social (LOAS), que estabelecem a assistência social como um  

 

[...] direito de base não contributiva, integrante do campo da seguridade social, que 

visa prevenir e superar diferentes formas de exclusão, garantindo padrões mínimos de 

cidadania. A LOAS desenhou um modelo institucional no qual estão previstos a 

descentralização, o comando único, a gestão compartilhada com a sociedade civil e o 

controle social. Legalmente, o financiamento conta com fontes definidas, orçamento 

assegurado e com gestão via Fundo de Assistência Social (p. 51). 

 

Reforça que, ao contrário do governo anterior, 

 

Nosso governo, ao contrário, estará comprometido com a universalização dos direitos, 

sem clientelismo nem tutelas. Para superar o modelo vigente, os principais desafios 

são: garantia de eqüidade e universalização do acesso; responsabilidade estatal pelo 

financiamento da Política de Assistência Social na gestão e execução; construção de 

uma relação qualificada entre estados e municípios, fortalecendo o sistema 

descentralizado e participativo; unidade da política social por meio de um esforço 

permanente de articulação dos programas; ampliação da capacidade do Estado, 

entendendo que as entidades de assistência e ONGs são complementares e não 

substitutas das ações estatais (p. 51). 

 

Percebe-se que não especifica nenhum programa, e sim uma carta de intenções e de 

compromissos na área.  
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Em resumo, o sistema único de assistência social descentralizado e participativo é 

uma conquista de cidadania. Na prática, ele quebra a política patrimonialista expressa 

pelo favor, pelas subvenções parlamentares, entre outros tantos desvios, e institui o 

direito de cidadania e o controle social. O caráter público da assistência social será 

assegurado nas parcerias, mantendo relação qualificada e transparente de 

transferência de recursos entre estados e municípios, observado o pacto federativo. 

Como protagonista da política de inclusão social, a assistência social é parceira na 

vigilância das exclusões e na atenção à criança e ao adolescente, e aos adultos em 

risco social e pessoal (p. 51-52). 

 

O BPC, programa de transferência de renda estipulado na LOAS, não é nem citado no 

Programa. Ele é apenas citado nos diagnósticos de programas de complementação de renda  

existentes no Programa de Governo:   

 

Ainda para complementação de renda, existem os programas de prestação continuada 

da Lei Orgânica da Assistência Social: o benefício destinado aos idosos de famílias 

com renda familiar per capita de até 1/4 do salário mínimo (substituto do benefício 

previdenciário conhecido como renda mensal vitalícia) e, com o mesmo critério de 

renda, o benefício destinado aos portadores de necessidades especiais, incapacitados 

de obter renda por meio do trabalho (p. 40). 

 

Essas ideias aqui apresentadas começam a criar bases mais consistentes  para a análise 

a partir da transição para o governo. Alguns temas foram recorrentes e apontam para ideias 

diferentes entre as áreas, e mesmo dentro de cada uma delas. Isso começa a ser visto já na 

transição e no primeiro ano de Governo. 

 

4.2 A TRANSIÇÃO E O PRIMEIRO ANO DO GOVERNO LULA  

 

No discurso de posse, o presidente Lula deixa claro que o combate à desigualdade 

começa com a eliminação da fome: 

 

O Brasil industrializou-se e forjou um notável e diversificado parque produtivo, mas 

não venceu a fome. Isso não pode continuar assim. Enquanto houver um irmão 

brasileiro ou uma irmã brasileira passando fome teremos motivos de sobra para nos 

cobrir de vergonha... Se ao final do meu mandato todos os brasileiros tiverem a 

possibilidade de tomar café da manhã, almoçar e jantar, eu terei cumprido a missão 

da minha vida (Discurso de posse do Presidente Lula no Congresso Nacional, 1 de 

janeiro de 2003). 

 

Na mesma solenidade de posse, o presidente lançou o Programa Fome Zero e instalou 

o CONSEA, ligado à Presidência da República. Com isso, deixou claro que enfrentar o 

problema da fome era prioridade de seu governo. Lançou as bases institucionais para realizá-lo 

e chamou a sociedade civil para participar desse processo.  
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Desde o seu período de transição, o futuro governo envolveu diversos atores nacionais 

e internacionais, para transformar a meta de zerar a fome em ações práticas no âmbito do 

governo. Foram avaliadas as formas com as quais as organizações poderiam apoiar a 

operacionalização do programa e debatidos diversos temas prioritários para uma primeira 

agenda: agricultura familiar; arranjos institucionais; cadastro único dos programas sociais; 

formatação de um conselho; convivência com a seca; Direito Humano à Alimentação; educação 

alimentar; fundo contra a pobreza; gênero; microcrédito; políticas nutricionais; agricultura 

familiar; participação da sociedade civil (TAKAGI, 2006). 

Desde o início já foram desenvolvidas as estruturas institucionais estatais para trabalhar 

com a população mais excluída das políticas públicas, por meio de programas e órgãos 

específicos na área. Já nesse primeiro ano, foram criados: o Ministério Extraordinário da 

Segurança Alimentar (MESA); o Ministério da Assistência Social (MAS)87; e a Secretaria 

Executiva do Programa Bolsa Família; depois foram integrados ao MDS, instituído em 2004. 

Outros órgãos criados foram: a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, a Secretaria 

Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), a Secretaria Nacional da 

Economia Solidária (SENAES), a Secretaria de Pesca e Aquicultura, depois transformada em 

Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA). Esta opção por criar estruturas governamentais para 

atuar no combate à desigualdade social e à extrema pobreza ampliou o leque de programas 

dirigidos a um público antes excluído dos programas governamentais.  

Para ministro do MESA foi convidado José Francisco Graziano da Silva, agrônomo e 

professor da Unicamp, que acompanhou todo o processo das Caravanas e conduziu a elaboração 

do projeto Fome Zero no Instituto Cidadania. Para o MAS, foi convidada Benedita da Silva, 

assistente social, ex-governadora do estado do Rio de Janeiro pelo Partido dos Trabalhadores, 

senadora e deputada federal constituinte. Nessa mesma eleição que elegeu Lula, ela disputou e 

perdeu o Governo do Rio de Janeiro. Já para a Secretaria Executiva do Programa Bolsa Família 

foi convidada uma técnica, Ana Maria Medeiros da Fonseca, historiadora e pesquisadora da 

Unicamp. Ana Fonseca assessorou o programa Renda Mínima em Campinas, no início dos anos 

90, o primeiro dessa natureza implantado no Brasil, na gestão do prefeito José Roberto 

Magalhães Teixeira (PSDB), e do Programa de Garantia de Renda Mínima do município de 

São Paulo, na gestão Marta Suplicy (PT)88, nos anos 2000.  Foram indicados para a Mobilização 

Social do Fome Zero, uma assessoria diretamente ligada à presidência, Frei Betto, jornalista, 

________________________ 

87 Esta área estava vinculada ao Ministério de Previdência Social. 
88 Marta Suplicy desfiliou-se do PT em 2015 e se filiou ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB).       
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escritor e frade dominicano, e Oded Grajew, empresário ligado à militância da responsabilidade 

social.  Finalizando as indicações para os órgãos que compunham o universo decisório da área 

social nesse período, podem ser citados ainda: Para o Ministério do Desenvolvimento Agrário 

- MDA, Miguel Rosseto89, sociólogo metalúrgico, ajudou a criar a Central Única dos 

Trabalhadores – CUT e o PT, foi deputado federal e vice-governador do Olívio Dutra no Estado 

do Rio Grande do Sul. Para o Ministério do Trabalho, foi indicado Luiz Marinho, advogado, 

metalúrgico e sindicalista junto com o presidente Lula, tornando-se o primeiro presidente do 

CONSEA desse período90. E para a Secretaria de Economia Solidária, Paul Singer, economista, 

doutor em sociologia, participou da criação do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento – 

CEBRAP, foi professor da USP e da PUC/São Paulo. Foi secretário de Planejamento de São 

Paulo em 1989, no Governo da Prefeita Luiza Erundina, e ajudou a fundar o PT. Para a 

Educação, foi escolhido Cristóvão Buarque, engenheiro mecânico, economista e professor 

universitário (UNB). Ele foi Governador do Distrito Federal pelo PT e era, na época, senador. 

Enquanto Governador implantou o Programa Bolsa Escola em seu governo, servindo como uma 

das primeiras experiências brasileiras. Para o Ministério da Saúde foi designado Humberto 

Costa91, médico e jornalista. Começou a militância no movimento estudantil, foi um dos 

fundadores do PT, foi vereador, deputado estadual e deputado federal. Na mesma eleição que 

elegeu Lula, ele disputou e perdeu o Governo de Pernambuco.  

Nas áreas econômicas e de planejamento, Antônio Palocci92 para o Ministério da 

Fazenda, médico. Foi fundador do PT, tinha sido vereador, deputado estadual e federal por São 

Paulo e prefeito de Ribeirão Preto. Palocci coordenou o processo de elaboração do Programa 

de Governo do Presidente93. No Ministério do Planejamento foi indicado Guido Mantega, 

economista com doutorado em sociologia, professor, atuou no Cebrap. 

No núcleo central do comando do Governo foi designado José Dirceu, para Casa Civil; 

advogado, foi líder estudantil na época da ditadura de 1964, deportado para o México, depois 

exilado em Cuba, viveu na clandestinidade no Brasil em meados da década de 1970 até a Anistia 

________________________ 

89 As quatro principais correntes internas do PT são a Construindo um Novo Brasil -CNB, a Mensagem ao Partido, 

a Articulação de Esquerda e a Democracia Socialista - DS. Rosseto dessa última DS. 
90 O primeiro presidente do CONSEA no Brasil no período de 1993 foi Dom Mauro Morelli. 
91 Humberto Costa pertence a corrente interna majoritária do PT, CNB. 
92 Palocci foi militante de uma corrente do movimento estudantil ligada ao trotskismo, chamada Liberdade de 

Luta- Libelu, que era o braço estudantil da Organização Socialista Internacionalista -OSI, que foi uma 

organização trotskista brasileira sugida a partir da fusão de vários grupos identificados com o trotskismo em 

novembro de 1976, num encontro clandestino no litoral de São Paulo, faziam parte também da OSI oposições 

sindicais de algumas categorias importantes como bancários, professores, metalúrgicos e químicos. Muitos de 

seus quadros foram para corrente interna do PT chamada O Trabalho. 
93 Palocci substituiu Celso Daniel na coordenação após seu falecimento em janeiro de 2002. 
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em 1979. Foi deputado estadual, deputado federal, incluindo um mandato constituinte, e foi um 

dos principais fundadores do PT. Na Secretaria Geral da Presidência, Luis Dulci94, formado em 

letras, professor e sindicalista do movimento dos professores, ajudou criar a CUT , foi um dos 

fundadores do PT, e tinha sido deputado federal pelo PT por Minas Gerais, tendo sido secretário 

de governo na Prefeitura de Belo Horizonte na primeira gestão do PT em Belo Horizonte em 

1993, na gestão Patrus Ananias (PT) e Célio de Castro (PSB). Estava presidindo a Fundação 

Perseu Abramo, vinculada ao PT, participou da coordenação da campanha de 2002. Merece 

destaque também mais dois personagens: o chefe de Gabinete do Presidente, Gilberto Carvalho, 

filósofo, ligado à Pastoral Operária, movimento da Igreja Católica, participou da coordenação 

da campanha e da equipe de transição. Foi secretário de comunicação e de Governo de Santo 

André, no governo do prefeito Celso Daniel. E, por fim, Miriam Belchior, engenheira de 

alimentos, foi secretária das Secretarias de Administração e da de Inclusão Social e Habitação 

de Santo André. Integrou a equipe de transição, e assessora especial do presidente Lula até no 

ano de 2004, quando assumiu a Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil em 

2004, área que coordenava todas as ações da área social do Governo, além das outras áreas, e 

que coordenava as Câmaras Temáticas. 

Na entrevista concedida para o livro Fome Zero: Uma História Brasileira, 2010, José 

Graziano conta sobre as Caravanas da Cidadania e o processo de construção do Projeto Fome 

Zero. Ele e sua equipe viram como os prefeitos dos municípios visitados eram conservadores. 

Então eles, Graziano e sua equipe, perceberam que o melhor enfrentamento dessa questão seria 

por meio de programas que pudessem combater a fome e ao mesmo tempo estimular o 

desenvolvimento local. Durante esse processo, surgiu a ideia de criar o Cartão Alimentação. 

 

Para estudar formas de romper essa cerca local, fui passar uns tempos nos EUA pela 

UNICAMP e andei muito na Califórnia estudando um programa chamado de Food 

Stamp, que na época atingia mais os mexicanos imigrantes e os negros americanos 

pobres, mas ainda hoje é um programa que atinge aproximadamente 15 milhões de 

famílias. É um programa criado após a crise de 1929 pelo Roosevelt, quando existia 

um grande contingente de pessoas passando fome e uma grande quantidade de 

alimentos estocados sem consumidores e sem dinheiro para comprá-los. Para vincular 

a fome com a vontade de comer, tínhamos que estabelecer uma ponte. Essa ponte é o 

dinheiro, é o poder do dinheiro. O dinheiro cria mercado, essa é a lição dos 

economistas clássicos (Entrevista José Graziano, 2010, p. 98). 

 

Vários outros programas para o desenvolvimento regional foram pensados, muitos 

concebidos depois que se iniciou o mandato do presidente Lula, como o Programa de Aquisição 

________________________ 

94 Luis Dulci pertence à corrente interna majoritária do PT, CNB. 
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de Alimentos da Agricultura Familiar (PAA) e o Programa das Cisternas. Desde as Caravanas, 

a visão que a equipe inicial do Fome Zero tinha dos programas de transferência de renda – no 

contexto de combater a fome – era ter a vinculação direta entre o cartão e o alimento, ou seja, 

a obrigatoriedade de se comprar alimentos com o dinheiro recebido com o cartão. Esse foi um 

ponto de muita divergência na equipe social do Governo. 

 

Tínhamos também consciência de que dar o dinheiro nas mãos de pessoas podia não 

dar certo. Uma coisa é ter uma caderneta de crédito que é utilizada para quitar suas 

contas, mas ter dinheiro vivo para fazer o que quiser podia não dar certo. Fizemos um 

debate longo no início do programa sobre como fazer essa transferência – se 

condicionada, não condicionada, com ou sem restrições de produtos para comprar etc. 

(Entrevista de José Graziano, 2010, p. 98). 

 

Outra questão divergente referia-se ao controle da sociedade. Para evitar que o cartão 

fosse desviado, a equipe dirigente inicial do Fome Zero propôs comitês gestores do cartão. 

Pensava-se combinar controle social e execução compartilhada. As propostas variavam desde 

quem seria responsável pela seleção das famílias até a forma de divulgação da lista com os 

nomes dos beneficiários em locais públicos. Muitos diziam que as prefeituras não tinham 

capacidade para isso.  

 

Começou com a implantação dos Comitês Gestores, que foram fundamentais – não 

fossem eles, não teríamos conseguido avançar rapidamente no interior do Norteste 

semiárido, porque não existia uma lista confiável. Os comitês selecionavam, faziam 

uma lista, publicavam na Internet, na porta da farmácia, na porta da igreja e todo 

mundo podia saber, criando uma participação popular na fiscalização da lista. Foi uma 

forma de diluirmos o poder do prefeito, o que foi razão do sucesso dos comitês, mas 

também a razão deles terem acabado, porque para os prefeitos era inadmissível, eles 

achavam que, por lei, teriam o dever e o direito de fazer a lista. E o pior é que tinham 

mesmo e muita gente no início do governo Lula achava, e ainda acha que tinha que 

ser assim mesmo (Entrevista José Graziano, 2010, p.102). 

 

Já os atores ligados aos programas de transferência de renda reforçavam o pacto 

federativo e defendiam que a seleção fosse feita pelos municípios. O cerne da divergência era 

sobre quem recairia a responsabilidade pela seleção e controle dos beneficiários. Alguns atores 

reforçavam o Cadastro Único, o pacto federativo, através das prefeituras para cadastrar os 

beneficiários, o sistema operativo de processamento das informações do cadastro na Caixa 

Econômica Federal. Outros, reforçavam os procedimentos anteriores existentes nos antigos 

programas Bolsa Escola e Bolsa Alimentação. Em relação ao controle a maioria dos atores 

defendiam os conselhos municipais existentes, mas divergiam quanto a qual setor deveria ficar 

vinculado: saúde, educação ou assistência social.  
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Existia um outro grupo de atores formados pela Mobilização Social do Fome Zero, 

liderados por Frei Betto e Oded Grajew, que eram os responsáveis pela organização dos 

chamados Comitês Gestores. Existiam propostas diferentes entre esse grupo e a equipe de 

gestão do Fome Zero. A proposta da mobilização social era criar uma rede de mobilização que 

se chamaria Rede Educação Cidadã95. Criariam uma rede de mobilização da sociedade para 

arrecadar doações, Centros de Recepção de Doações de Alimentos – CRD, que eles chamaram 

de COPOs. Além da organização das doações, armazenamento e distribuição, esses COPOs 

coordenariam o Programa de Ação Todos pelo Fome Zero, chamados PRATOS, responsável 

pelo acompanhamento das famílias beneficiárias. Esses últimos poderiam ser também Agentes 

de Segurança Alimentar, apelidados de SAL. Por último, teria o TALHER, nome que faz alusão 

ao mesmo nome em espanhol, que significa encontros, seminários. Esses encontros seriam para 

debater assuntos que promovessem a educação cidadã.  

 

TALHER seria um instrumento de alimentação. Para o programa, não só alimentação 

física, mas também mental e espiritual. O Fome Zero não queria saciar apenas a fome 

de pão, mas também a de beleza: promover a educação cidadã dos beneficiados. A 

equipe conhecida por TALHER prepararia monitores que capacitariam quem 

participasse de Comitês Gestores, COPOs, PRATOs ou atuaria como SAL. E ajudaria 

a multiplicar muitos TALHERES pelo Brasil afora (FREI BETTO, 2010, p. 136). 

 

De todo esse conjunto de propostas que Frei Betto mencionou, a Rede de Educação 

Cidadã, com trabalho voltado para educação popular, foi a que durou mais tempo96. De todo 

modo, na medida em que a participação desses atores no Governo foi perdendo força, a proposta 

de usar conselhos aos moldes dos outros conselhos ganhou a batalha. 

 

A lei criou o Conselho Gestor Interministerial do Programa Bolsa Família, sem incluir 

o Gabinete de Mobilização Social. O controle e a participação sociais em âmbito local 

ficaram a cargo de um conselho ou comitê instalado ‘pelo Poder Público Municipal’ 

(art 9º), sem que seus membros tivessem remuneração. Sem choro nem vela nem fita 

amarela publicou-se o decreto de morte dos Comitês Gestores. E, com eles, do próprio 

Fome Zero (FREI BETO, 2010, p. 139). 
 

Fica claro que existia uma disputa dentro do Governo sobre a relação com a sociedade 

civil, e essa disputa envolvia várias questões: Seriam através dos conselhos populares existentes 

ou através de assembleias amplas diretas com a sociedade? A participação seria deliberativa ou 

________________________ 

95Aqui não será possível descrever todo trabalho realizado por essa Rede e todos os impasses ocorridos entre essa 

proposta de mobilização popular feita diretamente pelo Governo e os atores mais estatistas e defensores do 

pacto federativo. 
96 Segundo David e Heck (2010), “usou-se o termo “educação cidadã” em vez “educação popular” para não ferir 

ouvidos mais sensíveis e atiçar sementes da mídia conservadora” (p. 141). 
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consultiva? A participação envolveria a execução de programas? Haveria estímulo à 

solidariedade? Para o grupo de atores ligados ao Frei Betto, parece que a decisão de criar 

controle do Bolsa Família paritário, e sem a participação dos comitês gestores, decretou o fim 

do Fome Zero. 

 

Nem os Comitês Gestores do Fome Zero – a mais revolucionária iniciativa do governo 

Lula em matéria de mobilização social – sobreviveram ao primeiro  ano de vida, em 

2003. Eram eleitos em assembleias populares, que muitas  vezes reuniam mais de 

mil pessoas nas praças das cidades, e cuidavam da  fiscalização do cadastro das 

famílias beneficiárias e do andamento do programa de combate à fome. Tivessem os 

petistas no governo conservado uma visão estratégica voltada à mudança social e ao 

protagonismo do povo organizado, teriam destinado recursos financeiros e políticos 

aos movimentos populares que, ainda hoje, padecem da falta de apoio para levarem 

adiante suas bandeiras e conquistas. Eles deveriam ter sido o sujeito político, por 

excelência, do governo Lula (FREI BETTO, 2010, p. 138). 

 

Existiam, ainda, os atores que participavam do processo de construção do movimento 

da Segurança Alimentar e Nutricional no Brasil, muitos deles participantes do Fórum Brasileiro 

de Segurança Alimentar e Nutricional97. Alguns desses acreditavam que o controle social do 

Fome Zero deveria passar pelos Conselhos Municipais de Segurança Alimentar nos municípios 

onde eles existiam, ou em conselhos existentes em alguma área relacionada de SAN, como 

agricultura, saúde, assistência social, desenvolvimento territorial etc.  

 

Reflexo das ambiguidades do governo e vitória de quem pretendeu extinguir os 

Comitês Gestores. Questionei a Presidência da República e a Casa Civil quanto à 

vigência dos Comitês Gestores, já atuantes, em fins de 2003, em 2.400 municípios. 

Havia uma nítida tendência, dentro do Bolsa Família, de suprimi-los em nome do 

respeito ao ‘pacto federativo’. Leia-se: fortalecer os prefeitos por razões eleitorais.Fiz 

ver que seria um retrocesso. A tradição mostra que os recursos federais perdem 

agilidade para chegar na ponta – nos beneficiários – quando intermediados por 

prefeituras. Não que a corrupção seja generalizada. O mais  comum é a prefeitura 

demorar a repassar os recursos, devido à burocracia ou por influência de algum 

assessor ou secretário municipal que ‘segura’ o dinheiro, aplica-o para captar juros 

etc. Expliquei que a novidade no governo Lula era a organização pela base popular, 

essa capilaridade, esse ‘trabalho de base’. Daí a rede de Comitês Gestores e o 

TALHER (FREI BETTO, 2010, p. 139). 

 

Partindo da premissa de que o problema da fome no Brasil estava muito mais conectado 

à falta de dinheiro para comprar alimentos do que à falta de alimento, a implantação do Fome 

Zero sofreu uma série de dificuldades, desde a ausência de um cadastro atualizado de 

beneficiários até a falta de articulação com outras políticas sociais. A situação começa a mudar 

________________________ 

97 Esse Fórum foi criado em 1998 a partir de um encontro em São Paulo. Ele congrega mais de cem entidades 

ligadas ao tema, entre ONGs, movimentos sociais, pastorais da criança e da terra e instituições acadêmicas. 
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com o surgimento do Bolsa Família no final de 2003. Unindo os programas Cartão da 

Alimentação, Bolsa Escola, Bolsa Alimentação e Vale Gás. O Bolsa Família superaria essas 

dificuldades e se tornaria um potente programa de transferência de renda. É dentro desse 

contexto que surge o MDS, como será analisado a seguir. 

Porém, antes de passar para a análise das ideias dentro do novo contexto institucional, 

o MDS, é importante constatar que antes foram feitas diversas reuniões visando a articulação 

dos diversos programas sociais existentes anteriormente e sua coordenação centralizada. Na 

Casa Civil, duas Câmaras Setoriais funcionavam, uma de Políticas Sociais e outra de Política 

Econômica e Infraestrutura: 

 

O presidente Lula sempre se incomodou muito com a fragmentação, falta de 

comunicação, diálogo e integração tão necessários entre os Ministérios e entre as 

políticas. Desde o início, ele criou duas Câmaras, a Câmara de Políticas Sociais e a 

Câmara de Política Econômica e Infraestrutura. Criou ainda o grande Conselho de 

Desenvolvimento Econômico e Social, que basicamente agregava os maiores líderes 

da sociedade civil, do setor privado e dos movimentos sociais, e de todas as áreas do 

setor público (Entrevista Márcia Lopes, 2010, p. 116). 

  

Miriam Belchior coordenou a Câmara de Políticas Sociais, com encontros períódicos 

para debater a integração e metas dos principais programas sociais do Governo, e contou - como 

método de trabalho - também com Grupos de Trabalhos Interministeriais -GTI98. Houve um 

GT específico para a unificação dos programas de transferência de renda, que deu origem ao 

Programa Bolsa Família, e também funcionou um GT do Fome Zero, esse, já depois do MDS, 

e, um outro, no segundo mandato do presidente Lula, para a construção da Agenda Social. 

 

Acho que o papel de coordenação das políticas gerais do governo, especialmente as 

de caráter intersetorial, tiveram na Câmara de Política Social um espaço importante 

de interlocução e de articulação entre as áreas. A Câmara de Política Social é um 

espaço importante para discussão desses temas intersetoriais. Destaco toda a discussão 

realizada nesse espaço sobre o Fome Zero, o Bolsa Família e a Agenda Social do 

segundo mandato do governo, que foram amplamente debatidos no âmbito da Câmara 

de Política Social (Entrevista Miriam Belchior, 2010, p.113). 

 

________________________ 

98 “O GTI envolvia os ministérios que à época executavam algum dos programas de transferência de renda do 

governo federal: Ministério da Educação (Bolsa Escola), Ministério da Saúde (Bolsa Alimentação), Ministério 

Extraordinário de Segurança Alimentar (Cartão Alimentação) e o Ministério de Minas e Energia (Vale Gás). 

Tínhamos também a representação da Assessoria direta do Presidente, da Casa Civil, do Ministério de 

Assistência Social, do Ministério do Planejamento, da Caixa Econômica Federal, que operava o Cadastro Único, 

e do IPEA” (Entrevista Miriam Belchior, 2010, p. 113). 
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Esse debate foi muito rico, porque partimos de uma situação de natural apreensão de 

cada área, que queria ver seu olhar representado no novo programa, mas essa 

apreensão foi se diluindo, na medida em que além de perceber que a proposta do novo 

programa incorporava suas visões – o olhar nutricional, o olhar da segurança 

alimentar, o olhar da educação – as pessoas se perceberam parte de uma proposta 

muito maior (p. 114). 

 

Após todo processo de discussão com as equipes técnicas, com os ministros e depois 

com o presidente da república fizemos, a pedido dele, um processo de interlocução 

com estados e municípios para articular essa iniciativa federal com outras iniciativas 

de programas de transferência de renda no País (p. 114). 

 

Parte desse resultado deveu-se à opção adotada pelo presidente de criar, naquele 

momento, uma Secretaria na Presidência da República para alavancar o programa no 

início. Depois, com a criação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome – MDS, essa secretaria passou a integrar aquele ministério, consolidando a 

implantação do Bolsa Família, que hoje é uma referência mundial (p. 114). 

 

Cabe apontar que a despeito das críticas recebidas pelo governo Lula por parte da 

oposição e de setores conservadores da sociedade, o programa Fome Zero teve realizações 

consideráveis nesse primeiro ano de governo: entre janeiro de 2003 e janeiro de 2004, 

beneficiou 11 milhões de pessoas, em 2.369 municípios concentrados especialmente no 

semiárido e nas regiões mais pobres do Nordeste.99  

 

4.3 IMPLANTAÇÃO DO MDS E A ARTICULAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS 

 

A criação do MDS foi resultado do avanço no processo de implantação do Fome Zero, 

da integração dos programas de transferência de renda e dos demais programas da área de 

assistência social. Ele surge da tentativa de integrar a área social do Governo Lula e solucionar 

alguns conflitos. Já no primeiro ano do MDS, percebe-se que os conflitos e divergências apenas 

mudaram de lugar. Eles saíram da antessala da presidência e passaram a disputar entre eles 

recursos, institucionalidades e programas dentro do mesmo patamar e numa mesma hierarquia. 

Ao analisar as clivagens e referências que estiveram em conflito no MDS, é bom 

resgatar a composição do governo relatada anteriormente nas áreas sociais, principalmente no 

MESA, MAS e Secretaria do Bolsa Família, e incluir agora as principais lideranças que 

participaram desse processo.  

Para assumir o MDS foi convidado Patrus Ananias de Sousa, formado em direito e 

professor. Foi vereador e Prefeito de Belo Horizonte, capital mineira, e era deputado federal à 

________________________ 

99 Foram recorrentes os discursos nas tribunas do Congresso, afirmando – sem o menor conhecimento de causa – 

que o Bolsa Família era esmola e que deixaria os pobres “mal-acostumados”, estimulando “a preguiça”.  
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época. Quando prefeito, Patrus implantou uma das mais bem-sucedidas experiências locais na 

área de Segurança Alimentar e Nutricional100. Também implantou um modelo exemplar na área 

de Assistência Social101, além de ter criado o Bolsa Escola102 em Belo Horizonte. Era 

considerado, além de um bom gestor, um político conciliador, característica que certamente 

seria necessária para integrar áreas com trajetórias diferentes e coalizões de defesa tão diversas.  

Para a Secretaria Executiva do MDS foi convidada Ana Fonseca, que tinha ocupado, 

anteriormente, a Secretaria Executiva do Bolsa Família. Como sua adjunta foi convidada 

Heliana Kátia, engenheira civil que tinha sido superintendente de Limpeza Urbana de Belo 

Horizonte. Para Secretaria Nacional de Assistência Social - SNAS, foi convidada Márcia Lopes, 

assistente social, professora, que tinha sido secretária de assistência social e vereadora no 

município de Londrina, no Paraná. Para a Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional, José 

Giácomo Baccarin, engenheiro agrônomo, professor, foi prefeito do município de Jabuticabal, 

município de São Paulo, e suplente do senador Aluísio Mercadante do PT. Para a Secretaria 

Nacional de Renda e Cidadania foi escolhido André Teixeira Moreira, que fazia parte da equipe 

da Ana Fonseca desde a criação do Bolsa Família em outubro de 2003. É importante relatar que 

junto com Teixeira, Cláudio Roquete também compôs a equipe como Diretor do Cadastro 

Único. Ambos tinham chegado ao Governo Lula e trabalhado com o antigo secretário-executivo 

do Ministério de Assistência Social na época da ministra Benedita da Silva, Ricardo Henriques 

(economista e professor). Duas secretarias representaram novidade na criação do Ministério:  a 

Secretaria Nacional de Articulação Institucional e Parcerias- SAIP, cuja titular foi Fátima 

Abreu, e a Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação - SAGI; para secretário foi 

convidado Rômulo Paes de Sousa, médico epidemiologista e professor.  

 

4.3.1 As ideias presentes na Segurança Alimentar e Nutricional  

 

Em relação a um dos pontos que motivou a criação do MDS, o Fome Zero, percebe-se 

que a integração de ministérios que implementaram políticas fortemente vinculadas às diretrizes 

________________________ 

100 A experiência de Belo Horizonte recebeu vários prêmios. Entre os programas pode-se citar a implantação do 

primeiro Restaurante Popular no Brasil pós abertura política, em 1994, os programas Direto da Roça e os 

Sacolões Populares, além da assistência alimentar às escolas municipais e todas as entidades sociais do 

município, de crianças a idosos, e educação alimentar para toda a população. 
101 Foram desenvolvidos vários programas alternativos, concretos e eficazes na área, como os Núcleos de 

Atendimentos e Centro Especializado para Atendimento às Mulheres vítimas de violência. Repúblicas para 

população com trajetória de rua e trabalho com catadores de materiais recicláveis podem ser bons exemplos 

nessa área. 
102 O Bolsa Escola municipal foi criado em Belo Horizonte em 1996. 
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do Fome Zero foi importante para consolidar alguns objetivos comuns. Os resultados apontam 

que a maior integração das ações e dos recursos de cada ministério na forma de uma atuação 

planejada e articulada criou melhores possibilidades de assegurar os direitos de cidadania, tais 

como  o acesso à alimentação, a expansão da produção e consumo de alimentos saudáveis, a 

geração de ocupação e renda, a melhoria na escolarização, na performance dos indicadores de 

saúde, no acesso ao abastecimento de água, e na infraestrutura municipal.  

A responsabilidade governamental do programa foi absorvida pelo Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em três espaços diferentes. Na Secretaria Nacional 

de Segurança Alimentar e Nutricional – SESAN, na Secretaria de Articulação e Parcerias – 

SAIP e na Assessoria Especial do Fome Zero, criada no Gabinete do Ministro. As outras 

secretarias criadas também tinham programas que compunham o Fome Zero, por exemplo, o 

Bolsa Família, que estava na Secretaria Nacional de Renda e Cidadania – SENARC.  

 Nesse novo desenho, o CONSEA permaneceu ligado à Presidência da República, de 

modo a resguardar seu caráter supra e intersetorial, e o MDS, junto com a Câmara de Políticas 

Sociais da Casa Civil, se encarregou de viabilizar os acordos estabelecidos entre governo 

federal e sociedade no tocante à Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. De 

início, para tentar um consenso a respeito do conceito do Fome Zero e quais programas fariam 

parte dele, constitui-se o Grupo de Trabalho do Fome Zero (GT Fome Zero). Vinculado à Casa 

Civil e coordenado por este novo Ministério recém-criado, passaram a fazer parte dessa 

instância vários Ministérios e sociedade civil organizada, representada pelo CONSEA.103  

O GT Fome Zero envolveu 12 Ministérios104 responsáveis pelos programas e ações de 

combate à fome e redefiniu os programas prioritários que passaram a compor uma estratégia de 

governo, com eixos e ações. Alguns temas foram tratados por grupos de trabalhos permanentes, 

como a comunicação, monitoramento e avaliação e geração de trabalho e renda, com propostas 

e documentos específicos. Foram igualmente propostos mecanismos de gestão, 

________________________ 

103 Ainda em 2004, foi realizada a II Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – II CNSAN, 

com o objetivo de construir conjuntamente, Estado e sociedade, os rumos desta política. Em 2007, foi realizada 

a III Conferência, que estipulou os princípios e as diretrizes para uma Política Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional.  
104 Casa Civil da Presidência da República, Secretaria-Geral da Presidência da República, Secretaria de 

Comunicação de Governo e Gestão Estratégica da Presidência da República, Assessoria Especial da 

Presidência da República, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Ministério do 

Desenvolvimento Agrário, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,Ministério da Fazenda, Ministério do 

Trabalho e Emprego e como convidado o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e o IPEA 

(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada). 
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acompanhamento e monitoramento105, e organizou-se uma ação mais articulada do governo no 

âmbito do CONSEA, além da produção de revistas e folders com balanços periódicos, 

documentários e programas para televisão.  

Outro trabalho que merece ser destacado dos relatórios do GT foi o diagnóstico da 

situação jurídico-institucional dos programas que compõem o Fome Zero, o que acabou 

contribuindo para a elaboração da Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional 

(LOSAN), elaborada em conjunto com a sociedade e aprovada em 2006 por unanimidade do 

parlamento brasileiro. Com a sanção presidencial foi também  instituído o Sistema Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN,  para integrar as políticas da área, englobando o 

financiamento da agricultura familiar, assistência técnica e garantia de venda da produção 

familiar diretamente para os programas sociais; a transferência de renda, o acesso à alimentação 

por meio de restaurantes populares, a distribuição emergencial de cestas de alimentos, os bancos 

de alimentos, dentre outros. O sistema abrange, ainda, políticas como a de abastecimento 

agroalimentar, de pesca e de aquicultura, de reforma agrária, de alimentação escolar, de 

alimentação saudável, de saneamento, sob responsabilidade de outros ministérios. O sistema é 

composto pela Conferência, pelo CONSEA e pela Câmara Interministerial de Segurança 

Alimentar e Nutricional.  

Em 2010, foi promulgada a Emenda Constitucional nº 64, que inclui a alimentação entre 

os direitos sociais, fixados no artigo 6º da Constituição Federal Brasileira106de 1988. Proposta 

de Emenda à Constituição (PEC) foi aprovada e promulgada pelo Congresso Nacional depois 

de duas vitoriosas votações na Câmara dos Deputados e duas no Senado Federal. Assim, temos 

no campo jurídico um largo instrumento de garantia de todas as ações integradas pelo Fome 

Zero, sendo o direito à alimentação um direito constitucional no Brasil. 

Os eixos, programas e ações do Fome Zero, negociados dentro do GT, estão 

demonstrados na Figura 5. Suas ações se enquadram em quatro eixos articuladores: Ampliação 

do Acesso aos Alimentos, Fortalecimento da Agricultura Familiar, Promoção de Processos de 

Inserção Produtiva e Articulação, Mobilização e controle social. Este desenho tem somente um 

________________________ 

105 Criou-se um recorte para acompanhamento das ações do Fome Zero no Sistema de Informações Gerenciais e 

de Planejamento – SIGPLAN, além do acompanhamento mensal dos resultados dos programas e ações 

realizado pela assessoria do Fome Zero com os demais ministérios e da atualização do sistema de 

acompanhamento das Metas Presidenciais (Secretaria de Avaliação e Monitoramento/Casa civil). O 

orçamento dos programas e ações que compõem o Fome Zero foi incluído no anexo da Lei Orçamentária 

Anual. 
106 A campanha nacional pela inclusão da alimentação na Constituição foi liderada pelo Conselho Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional – CONSEA e teve a participação de entidades civis, movimentos sociais, 

órgãos públicos e privados, organizações não governamentais, artistas e cidadãos e cidadãs de todo o País. 
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efeito organizativo. Todos os programas se integram na mesma estratégia, e nenhum programa, 

de maneira isolada, conseguiria sozinho atingir a meta de zerar a fome. O Fome Zero não é a 

soma das partes, mas a integração e a sinergia geradas nesta integração. 

 

Figura 5 - Eixos, programas e ações do Fome Zero em 2004 

 

Fonte: GT Fome Zero, 2004. 

 

Cabe lembrar que foi debatida na ONU, em janeiro de 2004, uma proposta feita pelo 

presidente Lula de criação de um Fundo Mundial de Combate à Fome e à Pobreza. A reunião 

na qual foi realizado tal debate envolveu o secretário-geral da ONU, Kofi Annan, e os 

presidentes da França, Jaques Chirac, do Brasil e do Chile, Ricardo Lagos. Tal evento revelou 

que o presidente brasileiro havia se tornado um dos grandes defensores da pauta do combate à 

fome e à miséria nos foros internacionais, possibilitando a configuração de uma comunidade 

epistemológica107 e mesmo de coalizões políticas sobre o tema ao redor do mundo. 

Alguns conflitos do Fome Zero foram resolvidos durante a implementação dos 

programas. A maioria das decisões relativas a implantações dos programas seguiram a lógica 

do pacto federativo no campo da execução e tiveram participação popular, debate no CONSEA 

e nos conselhos correlatos à área. Além da implantação do PBF, dois exemplos de conflitos e 

________________________ 

107 Comunidade epistemológica se estabelece quando determinado conhecimento é compartilhado por determinada 

comunidade. A epistemologia está na origem, natureza e validade do conhecimento, inclusive o colocando em 

xeque de tempos em tempos.  Por exemplo, o sociólogo Boaventura de Sousa acredita que estamos numa crise 

do paradigma epistemológico atual e o autor traz vários conceitos na busca de compreensão desse processo, 

defende, inclusive, a possibilidade de ampliar a compreensão das Epistemologias do Sul (SANTOS; 

MENEZES, 2009). 
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seus desdobramentos merecem ser destacados: o Programa de Aquisição de Alimentos da 

Agricultura Familiar -PAA e o Programa das Cisternas (Programa de Um Milhão de Cisternas).  

O PAA foi um programa estratégico de acesso aos alimentos e fortalecimento da 

agricultura familiar. Ideias divergentes aparecem e se conflitam na implantação desse 

programa.  

Iniciado na transição e aperfeiçoado em debates no CONSEA, o PPA contou com um 

grupo gestor formado pelo Ministério Desenvolvimento Social, Ministério Desenvolvimento 

Agrário, do Ministério de Agricultura, representado pela Companhia Brasileira de 

Abastecimento – CONAB, de Fazenda e Planejamento. E, posteriormente, pelo Ministério de 

Educação, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (Programa 

Nacional de Alimentação Escolar – PNAE).  

As questões principais eram sobre a origem e montante do recurso, operacionalização e 

órgão executor, novamente o pacto federativo, beneficiários e vinculação com a rede 

socioassistencial, participação e transparência das ações.  

Em relação à operacionalização, o debate ficou entre o MDS, o MDA e a CONAB. 

Alguns consideravam que ele deveria ser operacionalizado pela CONAB, que era um órgão 

Federal, ou seja, a CONAB compraria a produção diretamente dos agricultores. Outros 

defendiam que o programa deveria ser operacionalizado pelas prefeituras. Os primeiros 

consideravam que as prefeituras não tinham capacidades para isso, poderiam utilizar o 

programa para clientelismo político e também consideravam que esse programa poderia 

levantar novamente a CONAB, empresa pública que tinha sido sucateada pelos governos 

anteriores e esteve em vias de privatização no governo de FHC. Os atores que defendiam 

operacionalização pelas prefeituras acreditavam que dessa forma se respeitaria o pacto 

federativo, o programa ficaria mais próximo da realidade dos produtores e da população 

beneficiária, e seria bom para estimular iniciativas locais de Segurança Alimentar e Nutricional, 

com abastecimento alimentar e incentivo à produção de entes federados.  

Com relação ao debate sobre quem seria beneficiado recebendo os alimentos, alguns 

defendiam que fosse aproveitada a rede do Sistema Único da Assistência Social -SUAS, com 

as entidades que compõem o sistema, além dos equipamentos públicos, como Restaurantes 

Populares e Bancos de Alimentos. Outros defendiam que o público fosse selecionado pelas 

entidades dos movimentos sociais, rurais ou urbanos. Outros atores defendiam, ainda, que os 

alimentos deveriam ser usados para emergência em públicos específicos.  A partir desse debate, 

o PAA desdobrou-se em 5 Modalidades:  
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A primeira,  de Compra Direta (CD), feita logo após a colheita e a aquisição da safra 

dos agricultores familiares por  preço melhor que mínimo. Esses alimentos formariam estoques 

estratégicos. A segunda modalidade, denominada de Compra Direta Local (CDL), em que as 

aquisições eram feitas diretamente pelos agricultores familiares e os alimentos destinados à 

população em escolas públicas, creches, instituições socioassistenciais, restaurantes populares 

e outros. A terceira modalidade era o Incentivo à Produção e ao Consumo de Leite (PAA Leite), 

que foi formulada a partir de uma demanda dos produtores de leite da região Nordeste do Brasil 

e do Norte e Nordeste de Minas Gerais. A quarta e última modalidade era a Compra Antecipada 

Especial (CAE), que foi operacionalizada pela CONAB. Essa modalidade formava estoque 

como forma de apoiar as organizações de agricultores para venderem sua produção a preços 

justos e, também, para doação simultânea. Nesse caso, os produtores recebiam o dinheiro 

condicionado à entrega dos alimentos no local, com preço e data combinados. Os agricultores, 

assim, podiam organizar sua produção porque tinham a venda garantida. 

Em 2009, o PAA ganha um grande aliado, o PNAE, com a Lei 11947 de 16 de junho de 

2009; 30% da compra dos alimentos para alimentação escolar deve vir dos agricultores 

familiares ou empreendimentos rurais familiares. Estabelece-se, assim, um vínculo direto das 

chamadas compras institucionais com o desenvolvimento local e o estímulo à agricultura e 

empreendimentos rurais familiares. Além de consolidar a filosofia já estimulada pelo PNAE de 

cardápios regionais. 

 O Programa de Cisternas, denominado como Programa Um Milhão de Cisternas - 

P1MC, foi apresentado no governo de transição, do Governo FHC para o Lula, por lideranças 

da Articulação do Semiárido - ASA108, e depois esta proposta contou com a participação do 

CONSEA. Ruano e Baptista (2010) apontam que 

 

Naquela ocasião, a interferência do então Ministro José Graziano e dos assessores 

especiais da Presidência da República para o Fome Zero, Frei Betto e Oded Grajew, 

além da sensibilidade do próprio Presidente Lula, foram fundamentais para que o 

“Programa Cisternas” do Governo Federal nascesse espelhado e baseado no P1MC, e 

a parceria com a ASA, através da Associação Programa Um Milhão de Cisternas – 

AP1MC1, se iniciasse e se consolidasse com o passar dos anos (RUANO; 

BAPTISTA, 2010, p. 121). 

 

Com pequenas interrupções geradas por dificuldades burocráticas nas renovações dos 

Termos de Parceria, o Programa se desenvolveu a partir da construção de cisternas com a 

________________________ 

108 Articulação no Semiárido Brasileiro – ASA é um movimento que congrega mais de 700 organizações que 

defendem formas alternativas e efetivas de convivência com o semiárido brasileiro. 
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metodologia proposta pela ASA. No início, a mobilização em torno do Fome Zero permitiu 

arrecadar recursos privados 109. 

O P1MC consiste na construção de cisternas de placas padrão, que é um reservatório 

capaz de armazenar água110 de chuva. Os cálculos do tamanho desses reservatórios são feitos 

de forma a suprir a necessidade de consumo de uma família com cinco pessoas por um período 

de estiagem de oito meses. Experiências anteriores tinham o paradigma do combate à seca, 

como se isso fosse possível. Agora a perspectiva é de convivência com o semiárido. Até esse 

período a maioria das políticas de combate à seca era com a utilização de carros-pipa, frentes 

de serviço, distribuição de cestas básicas, sem nenhum trabalho com o aspecto de conviver e 

gerar posibilidades locais. Esse formato não correspondia às necessidades e aos interesses dos 

movimentos sociais das pessoas da região.  

O que torna o P1MC especial é que além de ser extremamente importante num contexto 

de ambientes desérticos e possibilitar acesso à agua, essas cisternas foram desenvolvidas com 

tecnologia popular111, com captação de água da chuva, que é captada do telhado da casa pelas 

calhas e é coletada e armazenada diretamente na cisterna. E todo processo de construção é 

planejado e realizado junto da própria comunidade, aproveitando a mão-de-obra e materias 

locais.  

É interessante também observar que é realizada a capacitação das famílias para a gestão 

dessa nova atividade na casa, pois a maioria dessas famílias não tinha experiência em manter 

água potável em reservatórios. Esse processo ensina a higienizar as cisternas e as valorizam 

como importantes para saúde e prevenção de doenças. Os caminhões-pipas eram totalmente 

distantes da convivência com o semiárido, além de beneficiarem a chamada “indústria da seca” 

e outros formatos de cisternas sem envolvimento da comunidade, que podem levar à utilização 

desses reservatórios para outras destinações, como galhinheiros, dispensa para guardar 

materiais etc. 

________________________ 

109 A Federação Brasileira de Bancos – FEBRABAN, por exemplo, foi a segunda maior financiadora (RUANO; 

BAPTISTA, 2010). 
110 Esse reservatório cilíndrico possui medidas básicas de 3,4 m de diâmetro por 2,3 m de altura, com capacidade 

de armazenar 16 mil litros de água. 
111 Essa tecnologia foi criada por Manoel Apolônio de Carvalho, pedreiro que sofreu com a seca e conheceu 

cimento e piscina pela primeira vez na juventude quando foi morar em São Paulo, como vários nordestinos, 

fugindo da seca, e sem formação foi trabalhar como auxiliar de pedreiro. Voltou para a cidade de Simão Dias, 

em Sergipe, e criou a primeira cisterna de placa de cimento (Globo Reporter exibido em 16/06/2017). 
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Além da água para beber, o Programa contou com a segunda cisterna para plantação, 

que foi batizado como Segunda Água; a primeira seria para beber e a segunda para comer. 

Todos esses programas foram premiados .112 

Apesar de todo sucesso, esse programa serviu de palco para intensos debates entre 

ideias, algumas até antagônicas em relação à metodologia de trabalho. O próprio nome do 

programa é causador de um conflito. De novo é colocada no nome de um programa a meta a 

ser cumprida; assim como o Fome Zero, o P1MC tem em seu nome a construção de um milhão 

de cisternas. Visto como meta do movimento social, de onde surgiu o nome, não há maiores 

problemas, pois reflete a luta de toda articulação. Quando esta meta é trazida, no entanto, para 

um tempo político de mandatos, a cobrança é outra. Assim sendo, a cobrança do prazo e de 

quando essa meta seria atingida povoou o programa.  

No mandato da presidenta Dilma, quando a Ministra do MDS já era Tereza Campello e 

o Secretário Nacional de Segurança Alimentar era Arnoldo Campos, essas ideias foram 

confrontadas. Foi questionado se não seria mais rápido, para o cumprimento da meta, o processo 

ser feito com cisterna de polietileno, comprada no mercado, ao invés do repasse de recursos 

para uma OCIP, ligada à ASA, por ser esse processo mais demorado. Esse debate já tinha 

ocorrido antes, mas a opção que prevaleceu foi fazer somente com a ASA. 

Muitas variáveis podem ser analisadas. Uma delas reside  no campo do direito à água e 

a urgência que um projeto desse deve ter, afinal, a água é para beber. Esse é o posicionamento 

do gestor, que pode ser devido à sensibilidade social ou por pragmatismo. Porém, quem 

estipulou essa meta foi justamente quem fez a reivindicação. Aproveitou-se a janela de 

oportunidade Fome Zero e trouxe para a agenda pública o tema e a reivindicação. 

Outra variável é o custo-efetividade. A cisterna de plástico comprada no mercado custa 

o dobro do preço da feita de cimento pela comunidade. A durabilidade do material também é 

bem maior. A metodologia de implantação, pelo visto, faz toda a diferença no que diz respeito 

à organização e mobilização da população em torno da convivência com o semiárido, com a 

defesa da qualidade da água e no processo de resistência contra a indústria da seca que sempre 

foi a tônica desses processos. Então percebe-se que o processo pode fazer a diferença em médio 

e longo prazo e só o cumprimento de metas e resultados não garante a efetividade dos 

programas. 

________________________ 

112 O Programa Cisternas foi um dos três premiados no Prêmio Internacional de Política para o Futuro 2017, da 

organização alemã World Future Council, em parceria com a Convenção das Nações Unidas de Combate à 

Desertificação. 
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 4.3.2 As ideais presentes nos Programas de Transferências de Renda 

 

O outro motivo para a criação do MDS, como foi visto, foi o programa Bolsa Família - 

PBF, que unificou os programas de transferência de renda113. Os programas de transferência de 

renda surgiram nos países da América Latina fortemente no final da década de 1990. O que 

diferencia a experiência brasileira das demais é a associação de um Programa de Transferência 

de Renda com a construção de uma Política de Segurança Alimentar e Nutricional. Isso fica 

bem claro no âmbito do Fome Zero (FONSECA; MONTEIRO, 2010) 

 

O que teremos de particular na experiência brasileira diz respeito às estratégias de 

combate à insegurança alimentar no âmbito do Fome Zero. Este é o diferencial em 

relação ao que ocorre na América Latina e Caribe. A primeira e mais importante 

diferença refere-se à compreensão da impossibilidade da transferência de renda 

realizada por meio dos programas que têm como objetivos ampliar a escolaridade e 

estimular o acesso à rede de saúde, derrotarem a insegurança alimentar, entre outros. 

A segunda é a afirmação da necessidade de atuar contra causas estruturais da 

insegurança alimentar, conferindo prioridade ao direito humano à alimentação 

(FONSECA; MONTEIRO, 2010, p. 65). 

  

O processo de integração das transferências foi bastante rápido, se considerar que ele 

contou com uma concentração de áreas e setores com larga tradição no setor público. Contudo, 

essas áreas, foram zelosas em relação aos seus lugares, percebe-se que a corporação falou mais 

alto. 

Segundo Fonseca e Monteiro (2010), “O tempo gasto para unificar foi imprescindível, 

uma vez que a unificação não ocorreu nos primeiros meses de 2003” e contou também com 

outra decisão anterior que foi a criação do MESA, sem ser uma Secretaria de Articulação que 

fosse responsável pelas transferências de renda (p. 71).  

 

________________________ 

113 Cotta (2009): o tema das transferências de renda entrou para o debate público pelos chamados economistas do 

Círculo de Cambridge; após a primeira Guerra Mundial. apresentaram uma proposta que compatibiliza-se “os 

ideais de liberdade, igualdade, eficiência, justiça e democracia” (p. 195). Essas foram as ideias basilares das 

primeiras formulações de Imposto de Renda Negativo (LERNER, 1944) e de dividendo social (MEADE, 

1935). 
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Os caminhos percorridos foram variados: Câmara de Política Social; formação de um 

GT Interministerial (MS, MEC, MAS, MESA, MME, MPOG e CEF), coordenado 

pela Assessoria da Casa Civil da Presidência da República; Subgrupos temáticos 

(desenho, incluindo avaliação e monitoramento, e estratégia de implementação; 

cadastro; e financiamento); resultados dos trabalhos apresentados aos Secretários 

Executivos com vistas ao debate e reformulações acordadas; resultados apresentados 

ao Presidente e Ministros; apresentação e debate na Comissão de Seguridade Social e 

Família da Câmara de Deputados; apresentação e debate em Conselhos Setoriais; 

reuniões com Prefeitos/as e/ou Secretários/as Municipais; reuniões com 

Governadores/as e/ou Secretários Estaduais (FONSECA; MONTEIRO, 2010, p. 71). 

 

No programa de transferência de renda, além das disputas em torno do controle social 

do Programa Bolsa Família - PBF, já relatada no item da SAN, a questão das condicionalidades 

merece destaque. Este foi o principal fator de desgaste do MDS no final de 2004. Levou até a 

demissão da Secretaria Executiva Ana Fonseca e de parte da equipe da SENARC, incluindo o 

Secretário André Teixeira e o Diretor da Cadastro Único, Cláudio Roquete. Nesse processo fica 

claro que a questão das condicionalidades não tinha sido resolvida com a criação do MDS. Essa 

é uma divergência que nasce junto com os programas de transferência de renda e envolve desde 

a Renda Mínima para todos cidadãos até o cartão vinculado à compra de alimentos, passando 

por cobranças ligadas à educação e saúde. Quando se criou o MDS e integração do Cartão 

Alimentação ao Bolsa Família, a questão da vinculação com a compra de alimentos tinha sido 

encerrada. Venceu a posição de transferência de dinheiro para os beneficiários sem a 

necessidade de comprovarem gastos com alimentos. A lei que criou o PBF manteve as 

condicionalidades para os beneficiários, no campo da saúde e educação, depois incluindo-se a 

assistência social. 

Para os atores da área de educação e saúde, a exigência das contrapartidas significava 

contribuição para o desenvolvimento de capital humano a longo prazo.  Para os defensores do 

desenvolvimento do capital humano, a transferência de renda representava o alívio imediato da 

pobreza no curto prazo, mas a solução deveria ir além da simples insuficiência de renda. O 

investimento em saúde e educação são fundamentais.  

Os defensores da renda mínima não negam a importância da saúde e da educação, mas 

discordavam do controle sobre os beneficiários. Para alguns deles, exigir que os beneficiários 

cumpram as contrapartidas do PBF seria negar o direito à renda, ou seja, o direito de receber 

renda socialmente produzida pela sociedade. Claramente esse grupo se alinhava com o projeto 

de Renda Mínima, apresentado pelo senador Eduardo Suplicy, que se transformou na Lei 

10.835/04.  

Outros atores já acreditam que as contrapartidas na área da saúde e educação possam 

ser vistas como ampliação de direitos. Ou seja, não negam o direito a renda em si, mas dadas 
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as condições da população mais pobre, as contrapartidas representam garantia de direitos. Para 

esses, a cobrança das contrapartidas exige a disponibilização por parte do Governo Federal dos 

serviços de saúde e educação para os beneficiários.  

Na medida em que nem todos os municípios têm estrutura e capacidade para 

atendimento dos beneficiários com relação a esses serviços constitucionalmente atribuídos aos 

três entes federativos, surgiram novas dificuldades, pois a responsabilidade por essas políticas 

sendo de outros ministérios, caberia a eles fazer as pactuações. Nem sempre seus dirigentes 

eram favoráveis à integração dos programas, não se sentiam responsáveis nem se empenharam 

em monitorar o processo. Além disso, e como foi indicado, a questão é mais política, uma vez 

que os custos para controlar as condicionalidades são altos (MEDEIROS, BRITTO, SOARES, 

2007).  

Kerstenetzky (2009) levanta também a questão da efetividade das contrapartidas, uma 

vez que se tem evidências da pouca qualidade dos serviços oferecidos: “Certamente, a 

efetividade das condicionalidades é, por sua vez, condicional à disponibilidade e à qualidade 

dos serviços providos. Uma rápida avaliação dos serviços básicos de educação e saúde no Brasil 

evidencia, contudo, quão crítica é sua provisão” (KERSTENETZKY, 2009, p. 68).  

É importante lembrar que mesmo que as condicionalidades possam reforçar a obrigação 

do Estado na prestação desses serviços, a cobrança das condicionalidades no debate nacional 

esteve muito relacionada ao juízo de valor e à ideia de merecimento, ou seja,  à ideia de que os 

pobres não têm direito a receber dinheiro do Estado sem dar nada em troca. O mesmo ocorre 

com as exigências das “portas de saída”. 

No Brasil, os programas de transferência tiveram seu início com a exigência das 

contrapartidas. As três experiências locais pioneiras no Brasil, iniciadas em 1995, cobravam 

contrapartidas educacionais114. Depois houve diversas experiências locais inspiradas nessas 

experiências locais e todas tinham algum tipo de condicionalidade115. 

________________________ 

114 Programa de Garantia de Renda Familiar Mínima, em Campinas, Bolsa Familiar para Educação, no Distrito 

Federal, e o Programa de Garantia de Renda Familiar Mínima, de Ribeirão Preto (SOUZA; FONSECA, 1997; 

SILVA; YASBECK; GIOVANNI, 2004). 
115 Lavinas (1998) aponta a existência de Programas de Transferência de Renda nos seguintes municípios nesse 

período: “Belém, Belo Horizonte, Boa Vista, Campinas, Catanduva, Ferraz de Vasconcellos, Franca, 

Guaratinguetá, Guariba, Goiânia, Jaboticabal, Jundiaí, Mundo Novo, Limeira, Osasco, Ourinhos, Paracatu, 

Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, São Francisco do Conde, São José do Conde, 

São José dos Campos, São Luiz, Tocantins, Vitória. Há também alguns estados como o Distrito Federal” (p. 

13). 
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  O primeiro programa federal foi o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 

(PETI), o programa dirigido para crianças de 7 a 15 anos que trabalhavam em atividades 

perigosas, insalubres ou degradantes, no início em áreas rurais e depois foi expandido para áreas 

urbanas. Tratava-se de um programa focalizado e dirigido a um público específico. A 

responsabilidade desse programa era da Secretaria de Assistência Social, dentro do Ministério 

da Previdência e Assistência Social.  

O segundo programa de transferência de renda federal foi o Programa Bolsa Escola 

Federal, em 2001. Logo depois foi o Bolsa Alimentação. No primeiro, a contrapartida era a 

frequência escolar, e era gerido pelo Ministério da Educação; no segundo, a contrapartida era 

relacionada ao aleitamento materno, exames pré-natais e vacinação das crianças, e era gerido 

pelo Ministério da Saúde. Já em 2003, cria-se o Cartão Alimentação, junto ao Fome Zero, 

vinculado ao MESA. 

Alguns autores consideram as contrapartidas mais importantes que o benefício. Essa 

visão enfatiza o programa como forma de incentivar o capital humano dos mais pobres. Outra 

vertente, considera o BF parte do sistema da proteção social. E se essas contrapartidas não 

forem conjugadas com a melhoria dos serviços, são possivelmente os mais pobres - e justamente 

os mais vulneráveis - que não vão conseguir cumprir as contrapartidas. Há também os que 

argumentam que o BF é um direito em si, então, as contrapartidas questionam o direito 

originário à renda. 

O que percebe-se é que o Governo manteve uma distância da polêmica das 

condicionalidades no início, mesmo porque no primeiro ano de implementação do Bolsa 

Família tinham que ser criados e adaptados tantos instrumentos de unificação que a questão das 

condicionalidades foi sendo deixada de lado, por exemplo, unificação dos cadastros, checagem 

dos dados, forma de pagamento em todo território nacional116, pactuação com todas as esferas 

de governo etc. De qualquer forma, foi só a partir do segundo semestre de 2006 que começou 

a ser cobrada dos beneficiários efetivamente a contrapartida, com um sistema de 

acompanhamento mais integrado. 

Um outro instrumento para acompanhamento do PBF foi o Índice de Gestão 

Descentralizada – IGD. Interessante se for observado o percentual de cada item considerado no 

IGD. 50% dele são itens relacionados a cobranças das contrapartidas. Vê-se aí uma clara 

________________________ 

116 Esse processo envolveu a Caixa e os Correios. 
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tendência do SENARC/MDS em investir nas condicionalidades, ou seja, pró coalizão Capital 

Humano, em contraponto aos que defendem o PBF como direito dentro da Proteção Social. 

Outra polêmica nos programas de Transferência de Renda é o debate em torno da 

focalização versus universalização. Os críticos das políticas focalizadas consideram que essas 

tratam apenas de uma parte do problema, diferente das políticas universais, e para eles esse tipo 

de programa pode estigmatizar a população atendida. Inclusive, alguns autores colocam que, 

além do estigma, eles podem trazer quebra de laços comunitários e podem criar dependência se 

não forem associados a outros programas e aos programas que possibilitem as chamadas “portas 

de saídas” (HUBER, 2002; KERSTENETZKY, 2009). Outros autores acreditam que esses 

programas trazem racionalidade e eficácia para atender a população mais pobre, e dessa forma 

seriam mais eficientes para o gasto dos recursos públicos, que são poucos (NERI, 2007). 

No início do Governo Lula, dentro do IPEA houve vários debates entre os técnicos. De 

um lado, os defensores dos programas de TR como uma forma de racionalizar os gastos 

públicos (CAMARGO, 2003). Do outro lado, os que dizem que a decisão por trás da alocação 

de recursos é política e a opção por programas focalizados engessaria a discussão da questão 

social pelo gasto público e não do direito (THEODORO; DELGADO, 2003; DELGADO; 

CASTRO, 2004). 

Existem autores que acham que não se deve valorizar esta dicotomia entre focalização 

e universalização, e destacam o caráter complementar e de priorização dentro da 

universalização. O fato de ter focalização em algumas situações não coloca em xeque o valor 

das políticas universalizantes (BICHIR, 2011; DRAIBE, 2003; KERTENETZKY, 2009; 

MEDEIROS, BRITTO, SOARES, 2007). Porém, Bichir (2011) alerta para os sentidos da 

focalização presentes nesse debate. Do ponto de vista da autora, “boas estratégias de focalização 

são importantes para que os mais pobres sejam de fato atingidos, tanto pelos programas de 

transferência de renda como pelas políticas sociais universais” (BICHIR, 2011, p.91). 

O caráter punitivo das condicionalidades é criticado por diversos autores, como Bichir 

(2010), Kerstenetzky (2009) e Zimmermann (2010). Também os autores consideram que a 

efetividade das contrapartidas é pouco efetiva, uma vez que a qualidade dos serviços é baixa. 

Soares, Ribas e Osório (2010) consideram positiva a contribuição do programa na educação, 

mas o monitoramento na saúde é mais complexo do que na educação. 

Todas essas críticas levam a propostas de não se cobrar contrapartidas das famílias, e 

sim a melhoria dos serviços de saúde e educação, uma vez que a responsabilidade é do poder 

público local e o beneficiário muitas vezes é prejudicado por essa situação. 



149 

 

 

 

Lautier (2010) aponta que da passagem dos programas sociais focalizados para as 

transferências de renda na América Latina houve uma transição “acrítica”.  Ou seja, não houve 

um consenso crítico para os novos programas que foram espalhados, como uma receita para 

diversos países pelos organismos internacionais, como Banco Mundial, BID e PNUD. Ao 

mesmo tempo, as ideias de Amartya Sen, economista ganhador do Prêmio Nobel em 1998, 

ganham destaque na área e passam a influenciar a área social. Até o vocabulário sofre influência 

de Sen nesse momento, como a mudança de “combate à pobreza” para “combate à 

vulnerabilidade117”; as palavras “capacidades (“capabilities”) e empoderamento 

(“empowerment”) dominam o vocabulário técnico e político da época. É nesse processo de 

mudança que surgem os programas de transferência de renda  

Isto fica claro no processo de implantação dos programas sociais. Por exemplo, no 

período de implantação dos programas defendidos pelos subsistemas Transferência de Renda, 

Segurança Alimentar e Nutricional e Assistência Social. O Referencial global/setorial na área 

da Transferência de Renda era o que vinha do Banco Mundial e do PNUD. Mesmo que exista 

“consensos” a respeito deles, os atores envolvidos nem sempre concordavam com a direção 

dada. Quais eram os consensos na área social?  

Villatoro (2010) corrabora que a proteção social na América Latina, com a divulgação 

e implementação de diversos programas de transferência de renda condicionada, passa para 

uma perspectiva centrada na administração de riscos e investimento no capital humano, nesse 

sentido, para a superação da pobreza a longo prazo, perspectiva essa alinhada ao Banco 

Mundial. Para o autor, isso ocorreu em um contexto de crise econômica e ajuste estrutural.  

 

Os programas de transferências condicionadas se inserem no conceito de proteção 

social como investimento em capital humano. Têm como premissa que a reprodução 

intergeracional da pobreza se deve à falta de investimento em capital humano, e, 

mediante à condicionalidade das transferências, buscam gerar incentivos para esses 

investimentos (VILLATORO, 2010, p.128-129).  

 

Outro ponto no qual as ideias se enfrentaram com força foi na apropriação e valorização 

do Cadastro Único118 - CadÚnico. A ideias de se implantar um cadastro nacional para auxiliar 

os programas sociais tinha iniciado no Governo FHC, em 2001. 

 

________________________ 

117 É uma mudança de abordagem em relação aos pobres, de vítimas que são ajudadas, passam para o vulnerável 

que é ajudado a se ajudar, e serão protegidos enquanto estiverem nessa situação. 
118 São cadastradas todas famílias pobres com menos de meio salário mínimo per capita e que são registradas para 

facilitar o recebimento de programas sociais federais.  
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No governo FHC, a coleta de dados e o registro dos beneficiários – por meio de 

declarações de meios não verificadas – eram descentralizados no nível dos 

municípios, enquanto a operação e a manutenção do banco de dados estava 

centralizada no nível federal, sob supervisão da Secretaria de Estado da Assistência 

Social (Seas, depois incorporada no interior do MDS, que fundiu dois ministérios da 

área social, o de Assistência Social e o de Segurança Alimentar) e gerenciamento da 

Caixa… o governo FHC não logrou sistematizar e aprimorar o Cadastro Único, o que 

só foi realizado no governo Lula, que unificou o gerenciamento de diversos programas 

no MDS (SILVA, YASBEK E DI GIOVANNI, 2007, p. 135). Esse aprimoramento 

no governo Lula tornou mais claras as atribuições para cada nível de governo na 

operação do Cadastro Único (BICHIR, 2010, p.105). 

 

O sistema de informações dos quatro programas eram separados e não se comunicavam. 

Uma famíia poderia receber todos os programas e outras nenhum. Os valores também eram 

diferentes e nenhum deles cobria todo o território nacional. Neste momento surge o Bolsa 

Família para unificação dos quatro programas. A integração do CadÚnico era o ponto crucial 

para unificar os programas. Também existia um programa gerido pelo Ministério de Minas 

Energia, o Vale Gás, que foi incorporado ao Bolsa Família. De todos os outros programas esse 

era o único que não tinha nenhuma contrapartida.  

Esse é o instrumento principal para o processo de seleção (inclusão e exclusão) de 

famílias, de planejamento de novas entradas, e para pagamento georeferenciado no âmbito 

federal. Para as contrapartidas não existe um instrumento informatizado que possa integrar os 

diversos setores envolvidos (saúde, educação e assistência social), e, nesse caso, foi preciso 

contar com os existentes.  

Na questão da polêmica se reduz ou não a pobreza imediata e alivia a extrema pobreza, 

a maioria dos autores concorda. Pesquisas realizadas por diversos autores demonstram isso. 

Soares, Ribas e Osório apontam que o Programa contribuiu em 21% com a queda do índice do 

Gini e 12% na pobreza e 19% na pobreza extrema (SOARES, RIBAS, OSÓRIO, 2010). 

Kertenetzky (2009) reforça a importância do programa para redução da pobreza e desigualdade, 

tendo em vista o baixo percentual do orçamento gasto nele119 em relação ao seu custo. 

Existem várias críticas quanto ao baixo valor do recurso repassado para cada família. 

Alguns atores acreditam que isso faz com que o programa não seja suficiente para a saída das 

famílias da pobreza. Zimmermann (2010; 2015), apesar de reconhecer que o Programa 

contribuiu para reduzir a pobreza severa e que muitas famílias tiveram acesso ao alimento, 

considera o valor insuficiente para suprir as necessidades básicas considerando bens e serviços; 

________________________ 

119 Em 2012, os gastos do Governo Federal com o PBF equivaleram a 0,4% do Produto Interno Bruto (PIB) do 

país segundo dados oficiais do MDS. 
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no entanto, o Bolsa Família é um bom mecanismo de enfrentamento da fome, uma vez que 

proporciona o acesso ao alimento para essas famílias. 

Kerstenetzy (2009) concorda que para reduzir a pobreza o valor é baixo, mas ajuda a 

reduzir a desigualdade. Em um trabalho sobre o Programa de 2017, a autora apresenta dados 

nessa direção: 

 

O decênio entre os anos 2003 e 2014 testemunhou a maior redução histórica da 

pobreza absoluta em quase quatro décadas no Brasil, desde 1976.120 A queda de 

dezoito pontos percentuais fez a população pobre recuar para um décimo da população 

total. A título de comparação, vale mencionar dois outros importantes episódios no 

período: o imediato pós-Plano Real, quando a variação foi de cerca de sete pontos 

(entre 1993 e 1995), com estabilidade nos anos subsequentes da década de 1990; e a 

segunda metade da década de 1970, quando a incidência da pobreza recuou quatorze 

pontos percentuais (entre 1976 e 1986), tendo se estabilizado na década seguinte 

(KERTENETZKY, 2017, p. 16). 

 

Kertenetzky (2017) também aponta redução na pobreza relativa: 

 

A pobreza relativa,121 indicador que, para além de insuficiências materiais, expressa 

iniquidades e permite comparações internacionais, também se reduziu 

perceptivelmente. Após estabilidade na década de 1990, a pobreza relativa diminuiu 

consistentemente entre 2004 e 2014 (de 26% para 22% da população…), estreitando 

a brecha entre o Brasil e as economias avançadas. Na verdade, enquanto se contraía 

no Brasil, a pobreza relativa crescia nos países desenvolvidos (de 10,5% para 11,1%) 

(KERTENETZKY, 2017, p. 16). 

 

A autora também traz dados quanto à redução da desigualdade: 

 

Quanto à desigualdade de renda propriamente, quedas significativas foram captadas 

por vários índices e razões. O índice mais comumente usado, o coeficiente de Gini, 

captou uma queda de sete pontos percentuais entre 2002 e 2014 (de 59% para 52%...). 

O ritmo foi superior ao observado ao longo do século passado em economias 

avançadas, enquanto transitavam de altos patamares para os relativamente baixos 

padrões atuais de desigualdade (KERTENETZKY, 2017, p. 17). 

 

O gráfico retirado do trabalho de Kertenetzky (2017), Figura 6, ilustra os dados 

apresentados. 

 

________________________ 

120 “Pobreza estimada como o percentual da população a perceber renda insuficiente, segundo as linhas de pobreza 

regionais calculadas pelo Ipea, com base nas PNADs do IBGE, disponíveis no Ipeadata (KERTENETZKY, 

2017, p. 16). 

121 “Aqui medida como a proporção de indivíduos vivendo com renda inferior a 50% da renda mediana” 

(KERTENETZKY, 2017, p. 16).  
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Figura 6 - Evolução da pobreza absoluta e relativa e da desigualdade no Brasil (2002–2014) 

 

Fonte: Kertenetzky (2017, p. 17) a partir do Pnad/Ibge e Ipeadata. 

 

Em relação às divergências sobre a porta de saída, o que se percebe, aqui, inclui diversas 

visões. Alguns acreditam que os beneficiários vão ficar mais preguiçosos ou com falta de 

perpectiva ou esperança no futuro se os beneficiários se acostumarem a  receber por muito 

tempo o benefício do Estado. É feita uma associação direta entre trabalho e felicidade, além de 

desconsiderar que a maioria dos beneficiários trabalha. Para Soares e Sátyro (2009): 

 

Outro ponto controverso do Bolsa Família são as portas de saída. Se a falta de 

empenho, a falta de esperança no futuro ou expectativas pouco ambiciosas são 

importantes causas da pobreza de uma família, então um programa como o Bolsa 

Família pode ter efeitos negativos no longo prazo. Ao acostumar as pessoas a viver 

da caridade do Estado, o PBF as induziria a se empenharem menos na superação da 

pobreza pelos seus próprios meios, e levaria ao aprofundamento, no longo prazo, da 

própria pobreza no país. Uma medida extrema, coerente com esta visão, seria o 

estabelecimento de limites máximos de permanência no PBF, tais como os previstos 

no seguro-desemprego (p. 19).  

 

Passou a circular que, no lugar de colocar esse peso nos beneficiários, a própria política 

pública buscaria as portas de saídas para eles. Várias tentativas, em projetos diferentes, foram 

feitas nesse sentido. Aqui tem uma questão de fundo, a capacidade empregadológica do público 

do PBF e novamente associar trabalho com direito. A questão da meritocracia. Sair para onde 

se eles acabaram de entrar? Não seria eles entrarem cada vez mais no mundo dos direitos? Serão 

os pobres realmente os responsáveis pela sua pobreza? 
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Note-se que portas de saída ou tempo máximo de permanência não são exatamente 

compatíveis com a visão de acumulação de capital humano, uma vez que isto requer 

que as famílias tenham apoio do programa pelo tempo necessário – uma ou duas 

décadas – para verem suas crianças terminarem sua formação. Tanto assim que o 

programa de transferência mais claramente identificado com a melhoria do capital 

humano (SOARES; SÁTYRO, 2009, p. 19). 

 

A posição contrária defende que a pobreza é causada quer por problemas estruturais 

da própria economia e sociedade do país, quer por características das famílias que as 

políticas públicas não são capazes de mudar, pelo menos no curto prazo. Exemplo da 

primeira visão seria um padrão de inserção subordinada da economia do país na 

economia global, ou um padrão de desenvolvimento regional que condena certas áreas 

ao atraso. Exemplo da segunda seria sustentar que às famílias faltam capital social, 

capital humano ou redes sociais para uma boa inserção no mercado de trabalho. A 

consequência de qualquer destas visões é admitir que a busca por portas de saída é 

uma tarefa sem chances de sucesso em grande escala (SOARES; SÁTYRO, 2009, p. 

19). 

 

O governo brasileiro ficou ocilando em apoiar ou rejeitar a tese das portas de saída. Esse 

debate parece ser culturalmente forte no país. De qualquer forma, o governo enfrentou esse 

debate através de programas complementares para famílias beneficiárias do PBF, como 

capacitação para o trabalho, microcrédito, encaminhamento de beneficiários do PBF para 

programas de infraestrutura do governo, como o PAC (Programa de Aceleração do 

Crescimento) etc.  

Para finalizar, confirma-se que as polêmicas relativas aos programas de transferência de 

renda são de âmbito mundial e as ideias referenciadas transitam órbitas semelhantes. Lavinas 

(1998), em um largo estudo sobre os programas de transferência de renda internacionais, 

apresenta diferentes modalidades do programa. Diferentes características em relação ao 

público-alvo, ao valor dos benefícios, à especificidade da cobertura (se individual ou familiar), 

ao prazo de permanência no programa, ao tipo de financiamento e sobre a complementariedade 

ou não dele em relações a outros tipos de programas. A autora aponta pontos comuns a eles: 

universais aos que se encontram na mesma situação; direito subjetivo, a partir da demanda do 

próprio beneficiário; direito condicional, pois estão relacionados às contrapartidas; e direito 

subsidiário, o valor recebido está associado às rendas e serviços recebidos. 

Lavinas (1998) sinteticamente agrupou as três posições que estruturam as polêmicas e 

diferenças. Uma das polêmicas está no campo da condicionalidade ou incondicionalidade. Um 

grupo defende a incondicionalidade de uma renda de subsistência, também denominada 

benefício universal ou renda de cidadania. Nesse grupo existem os que defendem a 

“incondicionalidade forte”, que é o direito à renda para todos, sem distinção e condicionalidade. 

E outra chamada de “incondicionalidade débil”, que defende o benefício apenas para aqueles 
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que não dispõem do mínimo para sobreviver com dignidade. Ambas procuram contrapor-se à 

generalização do workfare122.(LAVINAS, p.5) 

Outra posição considera os programas de renda fundamentais na estruturação das 

políticas sociais, não passando, portanto, nem pela imposição da incondicionalidade e nem pela 

retirada das contrapartidas, pois respeitam as liberdades individuais. Para eles,  

 

[...] a contrapartida é vista como um mecanismo de incitação/estímulo ao trabalho, 

portanto, valorizante, e não propriamente como constrangimento. Trata-se, assim, de 

um direito e não de uma obrigação, o que implica que seja proposta e não imposta 

com base na aplicação de sanções para aqueles que a recusarem (LAVINAS,1998, p. 

5). 

  

A terceira posição insiste nas limitações desses programas como política de combate à 

pobreza e ao aumento da desigualdade. Defendem a ampliação da proteção social indispensável 

em bases mais solidárias e universais. 

 

Defende a ampliação da proteção social indispensável em bases mais solidárias e 

universais, não subordinadas ao exercício de uma atividade formal que implica 

automaticamente adesão a um sistema de contribuição. O argumento é que a 

universalização do direito à saúde, habitação, aposentadoria e outros direitos sociais 

mínimos deve prevalecer propiciando uma reforma substantiva da previdência, de 

modo a implantar um sistema não excludente. Como afirma Euzéby (1996, p. 284): 

‘[em lugar de] uma justiça comutativa, apoiada no aporte produtivo de cada um, 

passaríamos a uma justiça redistributiva, assentada nas necessidades. (...) O objetivo 

não é tanto redistribuir mais, porém redistribuir melhor e adequar a forma de 

financiamento à natureza dos benefícios sociais’. Isso supõe evidentemente repensar 

o trabalho e sua inserção. Trata-se, pois, de um ponto de vista igualmente 

comprometido com o perfil integrativo, ainda que problemático e insuficiente, da 

renda mínima garantida (LAVINAS, 1998, p. 6). 

  

4.3.3 As ideias que transitam na Assistência Social 

 

A última e mais tradicional área que deu origem ao MDS é a Assistência Social. Uma 

questão observada nos documentos e confirmada pelas entrevistas realizadas é um certo 

desprezo da equipe dirigente dessa área com os benefícios, tanto no que diz respeito aos 

benefícios eventuais quanto aos benefícios de renda, como o BPC e o PBF.  

________________________ 

122 Segundo Draibe e Riesgo (2001), são diversas manifestações da concepção de bem-estar vinculado à inserção 

produtiva e a maioria enfatiza a redução dos riscos sociais mediante a educação e a capacitação, com o objetivo 

de transformar os cidadãos de meros receptores passivos de benefícios sociais em pessoas independentes, 

ativas, coprodutoras da sua própria proteção social, e são muito vinculados aos partidos social-democratas dos 

anos 90,em especial à “terceira via”, tais como: Productivist Welfare, Workfare or Welfare to Work, New 

Welfarism (TAYLOR-GOOBY, 1998; 2001), Positive Welfare (GIDDENS, 1998) ou Active Welfare 

(VANDENBROUCKE, 2005). 
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Percebe-se aqui dois grupos bem diferentes. Um grupo formado pelas pessoas que 

atuavam no PBF e outro na Assistência Social. O grupo da Assistência, com um predomínio 

forte de intelectuais, militantes tradicionais, um grupo tradicional de intelectuais do Serviço 

Social, que tinham uma compreensão de que a assistência social tinha que desenvolver serviços. 

Como se a assistência social fosse uma intervenção relacional, no sentido de um diálogo de 

uma construção direta com o usuário, de uma intervenção mais relacional com o usuário. A 

compreensão era de construir uma formatação de serviços no campo de assistência e os 

benefícios tavam completamente estranhos à essa concepção, não havia uma discussão de 

benefícios dentro do serviço social e, ao contrário, havia uma reação profunda aos serviços. 

Por exemplo, nenhum caderno do Capacitação do SUAS se dirige aos  benefícios, só a 

serviços. Uma contradição para um sistema que tem um benefício como o BPC e os chamados 

benefícios eventuais em sua Política Nacional de Assistência Social - PNAS. Aliás, a primeira 

versão da PNAS não tinha nenhuma menção aos benefícios de renda, nem ao BPC e nem às 

Bolsas. Outro fato observado foi que nos cadernos de formação da rede do SUAS, os chamados 

CapacitaSuas, não há capacitação para os benefícios.  

Conclui-se daí que o benefício eventual era secundário para a área. Teve uma fase em 

que se cogitou transferir para a Segurança Alimentar a responsabilidade por esses benefícios. 

Teve alguns municípios que fizeram propostas de, ao invés de repassarem cesta básica como 

benefícios eventuais, repassarem um cartão para a pessoa. Nesse caso, viraria outro cartão 

alimentação, na contramão do que foi feito no âmbito federal. Isso iria reacender a polêmica 

ocorrida na época do Cartão Alimentação, sobre a vinculação do cartão com a compra de 

alimentos. Além de começar novamente a mutiplicação dos cartões, das bolsas, para benefícios 

diversos e públicos variados.  Por outro lado, questões que são consideradas eventuais têm que 

ter temporalidade e não podem ser confundidas com questões mais estruturais, como seca e 

estiagem. Nesses casos, o melhor seria pensar em programas menos eventuais e mais 

estruturados para médio e longo prazos. 

A primeira preocupação da equipe do SUAS foi organizar os serviços, o que não era de 

se estranhar. Pois, era uma área totalmente desforme, inorgânica, fragmentada, submetida aos 

mais diversos interesses, caridades, filantropia e intenções das mais variadas. Era necessário ter 

mais organicidade na área de serviços socioassistenciais. Criar regras, referenciais normativos 

que dessem estrutura a esse direito protetivo que estava totalmente desestruturado. Mas, isso é 

parte do todo, existia também, por outro lado, a desvalorização dos benefícios. Essa 
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desvalorização pode ser justificada pela trajetória da assistência social e pela formação 

intelectual dos profissionais do serviço social.  

O que se percebe é que, para além da institucionalidade, o BPC estava no INSS e o PBF 

estava em outra secretaria nacional. Porém, o BPC era o principal programa da LOAS e a área 

da Assistência disputava o PBF como seu. Parece existir um descompasso entre os dois temas 

na área social: o tema da renda e o tema serviços. O que se precebe é que os discursos sobre 

pobreza estão fracionados entre serviços e benefícios. Os atores que sustentam os serviços, o 

SUAS, defensores da oferta de serviços, são distintos dos atores que entendem a política social 

não contributiva, incluindo todo o campo dos benefícios monetários. Desde a unificação dos 

programas de transferência de renda à área de assistência social, até em assumir a 

responsabilidade pelo BPC. 

E esse debate remete a questão da pobreza e assistência social. Se os benefícios não 

estão dentro da assistência, a intervenção passa a não ter centralidade na pobreza. Está aí a 

organização desse debate. A Assistência Social não tá focada na pobreza, tenta-se quebrar a 

trajetória clássica, histórica e secular dessa área no Brasil.  

O campo de intervenção do serviço social não é a questão da pobreza, da forma que ela 

é problematizada em outras áreas, como renda, por exemplo. Há uma concepção profundamente 

diferente nessa área. Depende como a questão social se manifesta para a Assistência Social. 

Isso faz com que esses dois campos não se articulem. No campo dos benefícios, a centralidade 

está na pobreza, vinculada à renda, e o campo dos serviços sociais está vinculado à 

vulnerabilidade.  

O conceito de vulnerabilidade é muito amplo e tem várias interpretações, dependendo 

do interlocutor. Todos os dados apontam que os atores principais da assistência social, que 

influenciaram esse momento histórico da política pública, não tinham a pobreza como 

centralidade, e sim a vulnerabilidade e riscos sociais. 

 

O enfoque da vulnerabilidade e dos riscos permite uma ponte mais direta com o campo 

das políticas públicas, ao explicitar as diferentes estratégias que devem ser 

desenvolvidas para fazer frente a riscos específicos e fortalecer a capacidade de 

resposta das famílias, para redução de sua vulnerabilidade. Vulnerabilidade relaciona-

se, por um lado, com a exposição ao risco e, por outro, com a capacidade de resposta, 

material e simbólica que, indivíduos, famílias e comunidades conseguem dar para 

fazer frente ao risco ou ao choque (que significa a materialização do risco). As 

políticas e os programas inserem-se nesse campo como elementos que podem 

fortalecer a capacidade de resposta das famílias e de seus membros e reduzir-lhes a 

vulnerabilidade (BRONZO, 2009, p. 173). 
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Nos documentos analisados, os beneficiários dos serviços são variados e trabalham com 

famílias desestruturadas, vulnerabilidade de território ligado à incidência de droga e à 

desocupação, além das violências e um conjunto de problemas que são capturados pelo serviço 

social, em torno dessa categoria de vulnerabilidades. 

Uma questão a se pensar é porque as duas áreas não entraram juntas no Índice de Gestão 

Descentralizada - IGD. O recurso é repassado para o município via o Fundo Nacional da 

Assistência Social, e a própria assistência perde o protagonismo desse recurso, pois ele poderia 

ser investido em diversas questões relacionadas ao PBF e ao SUAS nos municípios.  

Um outro exemplo é a Busca Ativa do Brasil sem Miséria; a Assistência Social tinha 

dificuldade de aceitar esse conceito. A SNAS levou mais de um ano para entrar no processo. 

Percebe-se uma  tentativa de separação e blindagem da área, talvez para escapar do estigma de 

uma política só para pobres ou dos mais pobres, mais famintos e miseráveis. 

A integração dos serviços com benefícios veio na discussão do monitoramento das 

condicionalidades. As famílias que não cumpriam as condicionalidades não poderiam ser 

desligadas do programa sem um parecer da Assistência Social. É justamente essas famílias que 

estão mais vulneráveis. O que se viu foi muita resistência na área da Assistência Social. Esse 

acompanhamento empodera o serviço socioassistencial. E empodera o campo do diálogo com 

a família, da intersetorialidade, existe a construção de protocolos num território.  

Albuquerque e Crus (2010) apontam a importância das transferências de rendas para 

proteção básica do Sistema Único de Assistência Social -SUAS, e, para eles, esses programas 

visam o combate à fome e à pobreza, pois “criam possibilidade de emancipação, o exercício da 

autonomia das famílias e indivíduos e o desenvolvimento local” (p. 89). 

Contudo, é importante reforçar que os serviços oferecidos possibilitam a integração 

entre benefícios e serviços. E isso é fundamental para o sistema de proteção social brasileiro. É 

importante que essa lacuna seja preenchida. Portanto, nessa perspectiva, oferecer serviços 

socioassistenciais integrados aos benefícios é um componente essencial para a implantação do 

SUAS, assim como do SISAN. 

Aldaíza Sposati (2010) aponta nessa direção: 

 

[...] alternativa securitária vinculada ao trabalho precisa ser incorporada à alternativa 

de cidadania assentada a padrões civilizatórios da sociedade. A via monetária precisa 

ser combinada à via dos serviços de modo que o processo de proteção cumpra sua 

missão preventiva, fortalecendo aquisições e capacidades de resistência, de 

enfrentamento das revezes da vida individual, familiar ou social (SPOSATI, 2010, p.  

35).  
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4.4 AS PRINCIPAIS IDEIAS EM DISPUTA 

 

Quadro 18 - Principais ideias em disputa por área 

Área Ideia na disputa Argumentos A favor Argumentos Contrários 

TR Renda Mínima Progressistas: 

Distribuição de renda 

Combate à desigualdade 

Liberais: 

Imposto negativo (não no Brasil) 

Conservadores: Não se aplica 

Progressistas: 

limitações fiscais  

Liberais: 

Limitações fiscais 

Conservadores: 

Estimula a preguiça 

Não valoriza o esforça 

Renda 

Condicionada 

Progressistas:  

- Condicionalidades podem ampliar direitos 

como saúde , educação e assistência social. 

- São complementares a um sistema dinâmico 

de proteção social com benefícios e serviços 

- Investimento em Capital Humano 

Liberais: limitações fiscais 

Conservadores: 

- Contrapartida para merecer, 

- Punição para controlar 

- Para não estimular a preguiça. 

- Para estimular o esforço individual. 

Progressistas: 

- Condicionam um direito a 

outro direito  

- Dificuldade de seleção dos 

beneficiários devido a 

comprovação de renda  

- Criar pesadas estruturas 

administrativas para controle  

Liberais: Limitações fiscais 

Conservadores:São contrários 

ao programa 

SAN Disputas 

Filosóficas 

Direito Humano à Alimentação Adequada - 

DHAA 

Segurana Alimentar e Nutricional 

Soberania Alimentar 

Agroecologia 

Alimentação saudável 

Não se aplica 

Disputas 

Pragmáticas 

Movimento Agrário pela Terra 

Movimento Agrário Sindical  

Não se aplica 

Disputas 

Originárias  

Doações de alimentos e política pública Não se aplica 

Disputas 

Corporativas: 

agrônomos, nutricionistas,  assistentes sociais, 

antropólogos, geógrafos, economistas 

Não se aplica 

Disputas 

Metodológicas 

Pacto federativo 

Estado X Sociedade Civil 

Não se aplica 

AS Disputas 

Filosóficas 

Vulnerabilidade x pobreza/renda Não se aplica 

Disputas 

Pragmáticas 

Benefícios x Serviços Não se aplica 

Disputas 

originárias 

Filantropia,Caridade,Primeiro-damismo e 

Assistência Social 

Não se aplica 

Disputas 

corporativas  

Assistência Social x Profissional de Serviço 

Social 

Não se aplica 

Disputas 

históricas 

marxistas 

Proteção social x revolução Gestores Suas X 

intelectuais e movimento sindical da 

categoria/CFESS 

Não se aplica 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A  explicação do Quadro 18 será feita no próximo capítulo.   
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5 CONCLUSÕES 

 

Muito semelhante ao processo que ocorreu em outros países, a proteção social se inicia 

no Brasil com o processo de industrialização e, para não fugir à regra, o direito aos benefícios 

sociais está vinculado diretamente ao trabalho formal. Diferente de outros países do norte, de 

maioria europeia, em que as necessidades sociais, vindas da grande recessão e das duas Grandes 

Guerras, foram sendo atendidas através da consolidação de sistemas protetivos, no Brasil o  

processo foi vagaroso e o Estado funcionou até a Constituição de 1988 como uma espécie de 

“segurador” do pacto entre capital e trabalho. Intermediário entre as contribuições trabalhistas 

e as  ações de reprodução das forças do trabalho.  

O primeiro passo para essa desvinculação veio no início da década de 1970, com a 

criação da Previdência Rural. Em 1971, inaugura-se um novo paradigma da proteção social 

brasileira. A questão da solidariedade passa a ser considerada entre os que contribuem e os que 

recebem. Mesmo porque a força de trabalho rural já dá sua contribuição social através do valor 

do que produz para a sociedade com a força do seu trabalho, o próprio alimento produzido. Foi 

claramente a Constituição de 1988 que  consolida o pacto de solidariedade que garante o direito 

à assistência social a todos os brasileiros que dela necessitar. Começa a se construir nesse 

momento a proteção social não contributiva no Brasil. 

O debate global sobre a crise do welfare state, iniciada nos anos 1980, aumentada agora 

com a deflagração da crise econômica mundial em 2008 e com as reformas de austeridade fiscal 

propostas no Brasil, nos países latino-americanos e principalmente na União Europeia, para 

diminuir os efeitos desta crise, aumenta ainda mais a importância desse tema para as políticas 

públicas. 

Parte da crise tem a ver com as mudanças demográficas. Outra, com os riscos sociais 

que mudaram radicalmente no século XXI. Do início da construção do Welfare State, no pós 

Segunda Guerra mundial, até os dias de hoje, muita coisa mudou: mercado de trabalho, 

demografia, composição das famílias. Certamente, outros modelos teriam que ser pensados 

frente aos novos desafios sociais surgidos. Com demandas crescentes, políticas mais 

complexas, que pressupõem desenhos mais ousados, e a crise fiscal, os governos deparam-se 

com uma equação difícil de ser solucionada.  

O referencial construído nas relações hegemônicas - tanto setoriais quanto globais - 

produz efeitos tangíveis. Mesmo que o real não fique totalmente transparente, como ensinam 

Jobert e Muller, eles podem estar ocultos nas relações hegemônicas. Por isso a importância dos 
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estudos sobre esse processo de enfrentamento da fome e da extrema pobreza a partir da 

construção institucional, de seus atores e de suas ideias. São nas entrelinhas das grandes e 

pequenas decisões, nos programas implementados, que as ideias vencedoras se revelam, e isso 

foi confirmado pelos documentos analisados e pelas entrevistas.  

A relação é constante entre o referencial global/setorial  e as decisões tomadas no campo 

das políticas públicas e, para decifrá-la, os mediadores dessa relação podem ser a chave do 

entendimento sobre a ação do Estado. 

A construção de políticas públicas na área social está muito mais sujeita às conjunturas 

do momento, pelo seu caráter mais contingente e dependente em relação às forças políticas 

dominantes em cada governo, diferente da área econômica, em que a continuidade entre 

governos é mais constante e independe das forças ideológicas partidárias. O desmantelamento 

recente na área social no Brasil é uma evidência adicional. Portanto, recursos mobilizados para 

realizar o potencial da capacidade do Estado nessas áreas sofrem importantes oscilações. 

Contudo, diferentes instituições de política social apresentam diversos graus de resiliência para 

manter inalterada sua capacidade de produção de políticas frente a grandes mudanças.  

Daí a importância de aportar os ensinamentos trazidos do institucionalismo histórico, 

cujo um dos principais argumentos associa o futuro de uma instituição às escolhas feitas e às 

decisões políticas tomadas no momento de sua formação. Essas escolhas geram 

constrangimentos que dificultam mudanças. Para alterar a direção de uma trajetória escolhida 

é necessário bastante esforço ou um evento externo que tenha impacto na instituição, os atores 

e as ideias importam, assim como a história importa. E para não ser só a história dos que 

venceram, apontar as alternativas possíveis e os dilemas existentes no processo de tomada de 

decisão abre uma boa perspectiva de novos estudos na área de políticas públicas. Analisar as 

encruzilhadas históricas que as ideias enfrentam pode trazer bons frutos e novos temas a serem 

pesquisados.  

Nos exemplos estudados, observa-se que o tempo político e o tempo dos programas é 

fator determinante, o tempo do Fome Zero e o tempo do Bolsa Família foram bem diferentes. 

Enquanto o Fome Zero já foi anunciado no início do primeiro mandato e teve que ser colocado 

em prática, com cobranças de toda ordem, o Bolsa Família foi gerido num processo de 

negociação posterior. Por exemplo, o MESA não ficou responsável de integrar os programas 

de Transferência de Renda, e sim de implantar o seu próprio: o Cartão Alimentação.  Se essa 

decisão tivesse sido tomada poderia ter poupado vários desgastes no primeiro ano, como foram 

vistos.  
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Algumas ideias não deixam de existir quando algum grupo está temporariamente com o 

poder principal de tomada de decisão. Enquanto a ideia do Cartão Alimentação estava como 

vitoriosa, e o cartão estava sendo implantado com seus respectivos comitês gestores, a outra 

ideia da unificação dos Programas estava em trabalho para elaborar e implantar o Bolsa Família. 

Ou seja, as ideias estão sempre em disputa. 

A transição acrítica dos programas sociais latino-americanos para programas de 

transferências de renda, como apontado por Lautier (2010), não ocorreu aqui no Brasil. As 

dificuldades em implantar um programa do porte do Bolsa Família, num país da dimensão 

geográfica e populacional como o Brasil, não trouxe dissenso explicito, foi revelado em 

decisões e disputas no decorrer da trajetória das políticas e programas.  

Isto fica claro no processo de implantação dos programas sociais.  Por exemplo, no 

período de implantação do Programa Bolsa Família, o referencial global/setorial na área da 

Transferência de Renda era hegemonicamente no mundo do Banco Mundial e do PNUD. Mas 

as ideias global/setorial123 que predominavam no Brasil não aceitaram “consensos” construídos 

por outros atores externos e construíram a sua própria cartilha e criaram receitas próprias, e 

depois essas ideias foram referenciadas pelos próprios Banco Mundial e PNUD.  

Não se pode deixar de mencionar a importância da questão ideológica como um 

instrumento importante na tomada de decisões e nas forças em disputas no Estado. Neste ponto, 

o conceito de hegemonia de Gramsci é bastante útil, pois coloca o Estado em constante disputa.  

O marxista gramscisiano jamais separaria a luta política dos processos econômicos que estão 

em curso. O Estado, para Gramsci, também é um aparato de consenso. O que não foi possível 

fazer nesse trabalho. 

A disputa por recursos estatais também pode ser escamoteada por ideias que se perdem 

em falsos dilemas, como, por exemplo, o dilema “Portas de Saídas”, que é muito próximo do 

dilema “É melhor ensinar a pescar que dá o peixe”. Esses dois dilemas poderiam ser 

caracterizados da seguinte forma: quando as pessoas vão deixar de receber os benefícios da 

assistência social? Sejam eles traduzidos em renda, alimentos ou outros benefícios. Os atores 

que são capitulados com essa ideia podem variar muito. No campo conservador, essas ideias se 

alinham com a meritocracia, a culpabilidade e o punitivismo. No campo progressista, essas 

ideias se alinham com: o trabalho dignifica o homem; a assistência social é algo passageiro até 

ter desenvolvimento econômico; com o aumento do consumo dos mais pobres, devido aos 

________________________ 

123 Isto foi visto na maioria das entrevistas realizadas. 
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benefícios recebidos, irá gerar desenvolvimento econômico e, como consequência, empregos.  

No campo liberal, essas ideias se alinham com as ideias de que toda política social deve ser 

emergencial; o ideal de sociedade é o mercado funcionando direito. Mas o que não se vê nessas 

ideias é que outras forças sociais e classes estão recebendo montantes de recursos bem 

superiores aos recebidos pelos beneficiários e ninguém pergunta a eles quando sairão de dentro 

dos recursos públicos. Por exemplo, o recurso destinado ao financiamento da produção dos 

grandes agricultores brasileiros é muito maior que o recurso destinado para agricultura familiar. 

O recurso destinado a subsídios, anistias de grandes sonegadores e financiamento para 

investimentos em capital é muito maior que o recurso destinado ao Programa Bolsa Família. E 

ninguém fica perguntando quando eles vão aprender a pescar sozinhos.   

Percebe-se que o PBF é um ponto de convergência entre os progressistas e os liberais. 

E é muito pertubador saber que um programa de conciliação, como o PBF, não é aceito pelos 

conservadores. 

De qualquer forma, há outros vieses que não poderão ser tratados, mas que justificam 

algumas semelhanças nas ideias progressistas e nas liberais. A vinculação das Políticas Sociais 

com o desenvolvimentismo, produtivismo ou inserção produtiva tem visões distintas, desde 

aquelas que subordinam as políticas sociais às políticas econômicas, até as que se centram no 

desenvolvimento efetivo das pessoas. Ambas vinculam os benefícios e beneficiários das 

políticas sociais às dinâmicas econômicas de inserção ao mercado de trabalho ou ao retorno 

econômico. 

As ideias em disputa encontradas nas três áreas estudadas podem ser resumidas da 

seguinte forma: 

 

a) Nos programas de transferência de renda: a questão das condicionalidades:  

Os defensores da renda mínima progressistas que são a favor argumentam que esse 

formato ajuda com a distribuição de renda e combate à desigualdade. Os liberais veem 

esse formato como um imposto negativo e eles ajudam a manter a demanda aquecida. 

Os progressistas e os liberais que são contra esse formato de renda mínima sem 

condicionalidades veem limitações fiscais para transferir renda para toda a população. 

Já os conservadores que são contra acreditam que esse formato de programa estimula a 

preguiça e não valoriza o esforço.  

Os defensores das condicionalidades progressistas que são a favor defendem que as 

condicionalidades podem ampliar direitos como saúde, educação, assistência social e 
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emprego. Acreditam que essas ações são complementares a um sistema mais dinâmico 

de proteção social com benefícios e serviços. Também consideram que as 

condicionalidades aumentam o investimento em capital humano. Os liberais que 

defendem as condicionalidades as defendem por considerarem os limites fiscais. Já os 

conservadores que defendem as condicionalidades veem nelas uma forma de 

contrapartida para o beneficiário merecer. Elas ajudam a controlar e punir se for preciso. 

As condicionalidades valorizam o esforço individual e desestimulam a preguiça. Já os 

progressistas, que são contrários, acreditam que as condicionalidades condicionam um 

direito a outro, veem dificuldade de selecionar por causa das autodeclarações de renda 

e criam pesadas estruturas administrativas. Os liberais que são contrários às 

condicionalidades são contrários aos programas ou já foram incluídos na categoria 

defensor da renda sem condicionalidade, devido às limitações fiscais. Não percebe 

conservadores contrários as condicionalidades, só os que são contrários aos programas; 

 

b) Nos programas de Segurança Alimentar e Nutricional, encontraram-se as seguintes 

disputas de ideias: 

Disputas no campo filosófico: Temas recorrentes é o Direito Humano à Alimentação 

Adequada - DHAA, o conceito de Segurança Alimentar e Nutricional, a Soberania 

Alimentar, Agroecologia e Alimentação Saudável. 

Disputas pragmáticas: movimento agrário pela terra e movimento agrário sindical. 

Disputas originárias: doações de alimentos e política pública. 

Disputas metodológicas: Pacto Federativo e relação Estado e Sociedade civil. 

Disputas corporativas: agrônomos, nutricionistas, assistentes sociais, antropólogos, 

geógrafos, economistas; 

 

c) Nos programas da área da Assistência Social encontraram-se disputas nas seguintes 

ideias: 

Disputas filosóficas: a questão da vulnerabilidade e a questão da pobreza por renda. 

Disputas pragmáticas: Benefícios e serviços. 

Disputas originárias: filantropia, caridade, primeiro-damismo e assistência social. 

Disputas corporativas: profissionais da assistência social e profissionais do serviço 

social. 
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Disputas históricas marxistas: proteção social e revolução e entre os gestores do SUAS 

e intelectuais e movimento sindical da categoria/CFESS. 

  

As principais ideias em disputa encontradas pelas áreas responsáveis pelo 

enfrentamento da fome e da extrema pobreza no Brasil no âmbito federal podem ser resumidas 

na disputa clássica entre o triunvirato reverso: liberais, conservadores e progressistas. Essa 

disputa pode ser revelada em torno das seguintes ideias encontradas: a meritocracia e o 

punitivismo, bem presente na discussão das condicionalidades; as entradas e saídas dos 

beneficiários, presente nas discussões do CadÚnico, e em alguns dilemas apresentados nessa 

tese: o dilema do “Intruso”, que pode ser caracterizado pelo debate sobre “Portas de Saída” 

(temporalidade dos programas) e o dilema do “O Pescador”, dar o peixe ou ensinar a pescar 

(trabalho). E , por último, uma disputa entre concepções originárias, que pode ser tratada 

como dilema “Do Ovo ou da Galinha”, quem nasceu primeiro?, encontrado na disputa entre 

pobreza e vulnerabilidade (benefícios x serviços).  

Por fim, constata-se que existe uma incompatibilidade na identificação do problema que 

centraliza a questão social a ser enfrentada pelas áreas sociais no Brasil. O Bolsa Família está 

focado na temática da pobreza e os serviços socioassistenciais estão mediados, para além da 

pobreza, por outras categorias como vulnerabilidades e riscos sociais.  

O deslocamento do combate à extrema pobreza e à fome para proteção às 

vulnerabilidades sociais e garantia da segurança alimentar e nutricional traz uma abordagem 

em relação aos mais pobres de vítimas que são ajudados para vulneráveis que são ajudados a se 

ajudarem, e, por isso, serão protegidos enquanto estiverem nessa situação. Por mais que esse 

processo seja legítimo no que diz respeito às áreas temáticas, afinal, esse é o novo referencial 

setorial/global, não fica claro qual setor então se responsabilizará pelos mais famintos e 

desassistidos. Aparece outro dilema “do cachorro que tem muito dono e morre de fome” ao 

avesso “o cachorro morre de fome porque os donos preferem dar comida para o cachorro do 

vizinho”. Ou seja, retirar a extrema pobreza e a fome do horizonte das políticas públicas não é 

a melhor maneira de resolver esse problema, talvez fosse melhor colocar um holofote para 

torná-los mais visíveis e sem preconceitos.  

Portanto, o Ministério de Desenvolvimento Social foi exitoso em enfrentar a extrema 

pobreza e a fome, principalmente num contexto político favorável. Contudo, a presença de 

coalizões históricas, com trajetórias diferentes e causas distintas, contribuiu para que a 

integração das três áreas não acontecesse. Os atores envolvidos nesse processo, ao não 
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explicitarem os dilemas e ao não os tratar claramente, perderam a possibilidade de integrar as 

áreas que compuseram o MDS. Estudos futuros, que considerem os desdobramentos das 

trajetórias das três áreas, poderão avaliar se essa integração é possível numa mesma 

institucionalidade e se as ideias consolidadas em cada campo setorial só poderão se integrar se 

traçados objetivos comuns, mesmo que em ministérios separados. 

Também tem que se considerar que os programas sociais não podem ser os programas 

do dilema “Missão Impossível” ou dilema “Salvadores da Pátria”: responsáveis por acabar com 

a extrema pobreza, com a fome, diminuir a desigualdade social e gerar desenvolvimento. Sabe-

se que para isso existem diversos outros programas e setores, além de grandes mecanismos e 

instrumentos, como a reforma urbana e rural, tributárias (com tributação de grandes fortunas), 

que trariam resultados mais imediatos. Esse debate foge e muito do escopo dessa tese, mas, do 

mesmo jeito que a crise aprofunda os problemas sociais e diversifica a face das questões sociais, 

sobrecarregando as políticas do Estado de Bem-Estar Social, não se pode fazer o contrário, 

acreditar que a reversão desse quadro é de responsabilidade dessas políticas. 

Ao voltar ao texto de Robinson e Acemoglu (2012), é possível constatar que a 

experiência brasileira teve avanços significativos na área social. A distribuição do poder 

político, o pluralismo e o empoderamento de segmentos transversais da sociedade 

demonstraram como houve uma transformação brasileira na promoção de instituições 

inclusivas. A eficácia do processo de empoderamento brasileiro, principalmente das camadas 

mais populares, iniciado nas fábricas de São Bernardo, no movimento sindical, contribuiu para 

mudanças políticas fundamentais, como a transição do governo militar para a democracia. Isso 

assegurou um movimento em direção a instituições políticas inclusivas, com a emergência e 

constituição de governos comprometidos com a prestação de serviços públicos mais 

igualitários, com expansão nas áreas de educação, saúde e sociais, principalmente a partir da 

Constituição de 1988. Porém, esses mesmos autores apontam a existência de outros 

participantes capazes de desempenhar papel importante, como a imprensa. Então, para esses 

autores ,“seria difícil coordenar e sustentar o empoderamento da sociedade como um todo sem 

a disseminação de informações acerca de eventuais abusos econômicos e políticos por parte dos 

ocupantes do poder” (ROBINSON; ACEMOGLU, 2012, p. 446). 

O acompanhamento da imprensa no processo de ruptura democrática de 2016 no país e 

das redes sociais nas últimas eleições presidenciais de 2018 comprovam como esse ator, a 

comunicação, é determinante nos resultados. E, como se viu nessa tese, as instituições sofrem 

influências constantes dos atores e de suas ideias. E que não existe neutralidade política em 
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suas decisões. Tendo em vista a formação das ideias nesse atual contexto, de surgimento de 

novas formas de comunicação direta entre milhares de pessoas em tempo real e de diversas 

técnicas de comunicação em massa trazidas pelas redes, abre-se um campo fértil para novos 

estudos nessa área. 

Estas questões levantadas nas conclusões devem ser aprofundadas e estudadas em novas 

agendas de pesquisas. As categorizações apresentadas merecem ser tratadas em estudos futuros. 

Tudo indica que as mesmas ideias conservadoras e liberais, reforçadas pelos progressistas 

desavisados, contribuíram para interromper essa trajetória de enfrentamento da fome e da 

extrema pobreza no Brasil de maneira drástica e tragicamente 
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