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RESUMO 

 

O trabalho procura avaliar se o Programa Bolsa Família, em sua estrutura normativa, 
representa uma forma justa de distribuição de recursos sociais às camadas menos favorecidas 
e se constitui uma possibilidade teórica de superação da pobreza através de mecanismos de 
capacitação profissional, entre outros. Em suma, trata-se aqui de averiguar a consistência 
teórica da intervenção do Estado na área social através desse programa público, tendo como 
preocupações iniciais a dependência gerada pelo programa na população, suas implicações na 
dinâmica do mercado e a superação das perspectivas assistencialistas. O presente estudo tem 
como hipótese substantiva a tese de que o Programa Bolsa Família não consegue sozinho 
proporcionar a seus beneficiários, a médio prazo, a aquisição de capacidade para superar a 
pobreza e participar de modo economicamente ativo na sociedade. Dessa forma, não 
consistiria o programa, por si só, em uma distribuição justa de riquezas sociais para as 
camadas mais desfavorecidas da sociedade, capaz de propiciar a inclusão destas na cidadania, 
fazendo-se necessário, ainda, articulá-lo com outros programas de promoção do 
desenvolvimento social. Neste sentido, dentre os instrumentos existentes, poder-se-ia 
mencionar programas de melhoria da qualidade de ensino, de acesso à saúde e à educação, de 
apoio às atividades produtivas, oficinas profissionalizantes, tudo isso em concomitância com 
programas de renda mínima também de Estados e Municípios, de modo a alcançar o objetivo 
da superação da pobreza e a saída autônoma do Programa. 
 
 
Palavras-chave: Administração Pública – Políticas Públicas – Programa Bolsa Família – 
Teorias de distribuição justa de riquezas sociais – Cidadania e inclusão social – Superação da 
pobreza.  
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ABSTRACT 
 

 
 
Bolsa Família is the major brazilian conditional cash transfer program. It provides 

money to poor families contingent on investments in human capital, such as sending children 
to school or bringing them to health centers. This work aims to investigate if this program, in 
its normative structure, can be considered an appropriate policy of income redistribution and 
if it is able, at least theorycally, to promote social justice. We intend to examine the 
appliances of the Welfare State model in the brazilian society and to approach the program in 
two different ways: as an alternative to more traditional social assistance programs and as a 
demand-side complement to the supply of other social needs. We will work on the thesis that 
the program by itself can not provide vulnerable populations with enough means to overcome 
poverty and to participate effectively on the market. According to this assumption, this paper 

is going to consider the reasons why tackling income inequality alone could be an inadequate 
approach to reducing differences across social classes. In such a context, we advocate that it is 
necessary, along with the program, that the Government – in both federal and local spheres – 
shall place major investments in critical areas like education and health. 

 
Keywords: Government – Public Policies – Bolsa Família Program – Social justice theories – 
Social inclusion of vulnerable populations –Policies to overcome poverty 
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INTRODUÇÃO 

 

O Programa Bolsa Família sempre esteve envolto em polêmicas, desde o seu 

nascimento. Alvo de múltiplos estudos e análises, o Programa foi bem examinado em diversos 

aspectos nos diversos fóruns acadêmicos, porém uma perspectiva merece uma digressão 

maior: a que analisa o Programa através da análise situacional das políticas públicas de 

distribuição justa das riquezas sociais, consoante dois de seus principais teóricos, John Rawls 

e Amartya Sen. Dessa forma, este estudo dará especial relevo à questão da superação da 

pobreza e à análise das possibilidades dos beneficiários de saída autônoma e autosustentada 

do Programa, inserindo-se econômica e socialmente na coletividade. 

No presente texto procuraremos apresentar o Programa Bolsa Família em sua 

estrutura normativa, seu contexto sociopolítico e sua consistência teórica. Nesse sentido, há 

que se singularizar sua autonomia e marcar que este não se vincula necessariamente ao escopo 

tradicional dos programas de transferência de renda. 

Para a realização desse desiderato, serão examinados os fundamentos das 

desigualdades sociais e da distribuição injusta das riquezas sociais no Brasil, ressaltando-se a 

necessidade de compreensão dessa realidade para o entendimento da discussão sobre o 

Welfare State no nosso país, a crise desse Estado de Bem-Estar e a emergência da nova visão 

dos Programas de transferência de renda como garantia do acesso real à cidadania por parte de 

toda a população.  

A importância da construção do Welfare State no Brasil, sua insuficiência, a 

avassaladora desigualdade de nossa sociedade e os condicionantes gerados por essa situação 

serão minudentemente expostos.  

Do mesmo modo, o texto examinará a estrutura normativa do Programa Bolsa 

Família, seu conceito, critérios de inclusão e seleção, benefícios, Cadastro Único, política de 

gestão de benefícios, o gestor municipal, as condicionalidades, o controle social e fiscalização 

e os Programas complementares. Serão verificados também os problemas com essa estrutura 

normativa, notadamente aqueles concernentes à focalização e distribuição do Programa Bolsa 

Família e ao controle social e fiscalização das condicionalidades. 

Apresenta-se igualmente relevante na presente análise o exame dos elementos 

teóricos da distribuição justa das riquezas sociais, centrados sobretudo no pensamento de dois 

teóricos: John Rawls e Amartya Sen. Neste item serão examinados o acordo equitável da 
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teoria de Rawls e seus desdobramentos: a crítica do pensamento utilitarista, a concepção 

rawlsiana da justiça, a idéia de sociedade bem ordenada, os princípios da justiça e o consenso 

sobreposto. 

Procurar-se-á, ainda, confrontar essa ordem de idéias com o pensamento de Sen, a 

vertente capacitária da distribuição justa das riquezas, esquadrinhando as idéias de bem-estar 

e sua relação com as escolhas sociais, o sistema seniano de funcionamentos e capacidades, a 

liberdade do indivíduo e sua igualdade substancial.  

Outra abordagem realizada no texto será a que concerne à consistência do 

Programa Bolsa Família com a perspectiva do justo. Para tanto, realizou-se pesquisa empírica 

de entrevistas e análise de conteúdo de depoimentos, visando cotejar a vivência das políticas 

públicas realizada pelos gestores do Programa com a perspectiva teórica do trabalho, de modo 

a verificar as proximidades e congruências.  

Por fim, o texto procurará determinar se o Programa Bolsa Família se ajusta a uma 

ótica do justo na distribuição de riquezas sociais, consoante as teorias da justiça de John 

Rawls e Amartya Sen, e se este pode constituir, em articulação com todo um conjunto de 

condicionalidades, uma possibilidade real de superação da pobreza para as famílias 

beneficiárias e, consequentemente, um mecanismo de inserção econômica e social na 

coletividade.   

 

 

1. DESIGUALDADES SOCIAIS E DISTRIBUIÇÃO INJUSTA NAS RI QUEZAS 

SOCIAIS NO BRASIL 

 

O Brasil é um país marcado pela desigualdade na distribuição de riqueza e 

elevados níveis de pobreza, características herdadas no desenvolvimento do seu processo 

histórico, marcado pela ordenação de uma sociedade estamental (FAORO, 1979, p. 45-46)1, 

                                                           
1 “A realidade do Estado patrimonial, afastada a situação feudal, que ensejaria uma confederação política, 
madureceu num quadro administrativo, de caráter precocemente ministerial. A direção dos negócios da Coroa 
exigia o trato da empresa econômica, definida em direção ao mar, requeria um grupo de conselheiros c 
executores, ao lado do rei, sob a incontestável supremacia do soberano. Há não apenas tributos a colher, onde 
quer que haja movimento de bens, senão receitas a arrecadar, como participação do príncipe em todos os 
negócios, senhor ele próprio de todas as transações, lucros e vantagens. Cada vez mais a nota tônica dos tempos 
novos percute sobre a navegação oceânica, em direção a Flandres e, daí, para o norte da Europa, com as garras 
ávidas em incursões no mundo árabe, distanciando-se da renda fundiária e da circulação das feiras internas, 
inaptas a sustentar a grande empresa marítima. De senhor virtual do território eleva-se o Estado, em nome do rei, 
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fundamentada no privilégio que se constitui através de ligamentos e arranjos nos campos 

econômicos e sociopolíticos.  

A descoberta do Brasil se mescla com a expansão ultramarina, com o objetivo de 

se buscar riquezas em terras distantes para o interesse explorador do Estado português. O 

entendimento da formação da estrutura sociopolítica e econômica do Brasil só pode ser 

compreendido a partir da própria história portuguesa, caracterizada por uma estrutura 

administrativa centralizada (FAORO, 1979, p. 148)2, com interesses meramente utilitaristas, 

em cima da nova terra descoberta.  

A indústria, a agricultura, a produção e a colonização serão obras do soberano, por 

ele orientadas, evocadas, estimuladas, do alto, em benefício da Coroa. Onde há atividade 

econômica lá estará o delegado do rei, o funcionário, para compartilhar suas rendas, lucros, e, 

até mesmo, para incrementá-la (FAORO, 1979, p. 85)3. 

O descobridor, antes mesmo de estudar a terra recém descoberta, queria saber de 

suas riquezas, ouro e prata, para a glória da Coroa portuguesa. Sob este prisma, pode-se 

entender as condicionantes que acabaram por interferir e determinar o processo de 

                                                                                                                                                                                     
‘em agente econômico extremamente ativo (como forçava as casas senhoriais a lançarem-se nos 
empreendimentos comerciais-marítimos), buscando na navegação oceânica e respectivos tráficos, bem como em 
certas atividades industriais novas as rendas que a terra já não lhe dá em montante que satisfaça as necessidades 
crescentes e que a contração econômica lhe nega no mercado interno’.15 Para isso, o Estado se aparelha, grau a 
grau, sempre que a necessidade sugere, com a organização político-administrativa, juridicamente pensada e 
escrita, racionalizada e sistematizada pelos juristas. 
Esta corporação de poder se estrutura numa comunidade: o estamento.  
(..) O estamento político — de que aqui se cogita, abandonado o estamento profissional, por alheio ao assunto — 
constitui sempre uma comunidade, embora amorfa: os seus, a um círculo elevado, qualificado para o exercício 
do poder. A situação estamental, a marca do indivíduo que aspira aos privilégios do grupo, se fixa no prestígio 
da camada, na honra social que ela infunde sobre toda a sociedade. Esta consideração social apura, filtra e 
sublima um modo ou estilo de vida; reconhece, como próprias, certas maneiras de educação e projeta prestígio 
sobre a pessoa que a ele pertence; não raro hereditariamente. Para incorporar-se a ele, não há a distinção entre o 
rico e o pobre, o proprietário e o homem sem bens. Ao contrário da classe, no estamento não vinga a igualdade 
das pessoas — o estamento é, na realidade, um grupo de membros cuja elevação se calca na desigualdade 
social”. (FAORO, 1979, p. 45-46). 
2 “O município, como as capitanias e o governo-geral, obedecia, no molde de outorga de poder público, ao 
quadro da monarquia centralizada do século XVI, gerida pelo estamento cada vez mais burocrático. A expansão 
das forças locais seria, muitas vezes, tolerada como transação, provisoriamente, com o retorno à ordem 
tradicional, como estrutura permanente de governo. A cadeia político-jurídico e administrativa criava, na 
verdade, tensões com a corrente local (local e não municipal), num conflito vivo durante quatro séculos”. 
(FAORO, 1979, p. 148). 
3 “Tudo é tarefa do governo, tutelando os indivíduos, eternamente menores, incapazes ou provocadores de 
catástrofes, se entregues a si mesmos. O Estado se confunde com o empresário, o empresário que especula, que 
manobra os cordéis o crédito e do dinheiro, para favorecimento dos seus associados e para desespero de uma 
pequena faixa, empolgada com o exemplo europeu. Todo o influxo externo, de produção de bens ou de aquisição 
de técnicas, sofre o efeito triturador e nacionalizador do estamento, que retarda a modernização do país”. 
(FAORO, 1979, p. 85). 
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desenvolvimento da colônia, suas possíveis disparidades, atreladas ao período mercantilista, 

que acabou por criar o binômio centro/periferia (FAORO, 1979, p. 366)4.  

Durante o processo colonial, houve um aumento da interferência da metrópole na 

Colônia. Fatores como interferência no comércio de exportação, altas taxas de tributos, 

proibições econômicas, como a de exercer certas profissões, incapacidade local de poupança, 

proibição da educação e desestimulo ao investimento implicaram uma drenagem da renda 

colonial que, conseqüentemente, interferiu no processo de distribuição de renda interna da 

Colônia. Segundo Buescu (BUESCU, 1979, p. 18-21) em 1600 a renda monetária per capita 

do Brasil era mais do que o dobro da encontrada na Inglaterra, com alguns comerciantes tendo 

um lucro de até 767% sobre o capital inicialmente empatado. A partir de 1650, com a 

imposição de tributos, monopólios, intermediação no comércio de exportação e proibições 

econômicas, a renda per capita do Brasil cai a taxas anuais entre 1,3% e 1,6%. Se em 1600 a 

renda per capita do Brasil era o dobro da Inglaterra, essas posições se invertem e, em 1800, a 

renda per capita da Inglaterra chegava a ser 7,3 vezes maior que a do Brasil. 

Consoante Buescu (BUESCU, 1973, p. 63-64) a concorrência do trabalho escravo 

impediu sempre no período colonial o desenvolvimento econômico dos colonos, porque 

produzia uma forte pressão descendente sobre os salários. Entre 1622 e 1637 os salários em 

geral decresceram 13% na Colônia. Em 1622 um trabalhador livre adquiria com seu salário 

(médio) 150 arrobas de açúcar. Já em 1650, apenas 28 anos depois, o mesmo trabalhador 

adquiria apenas 64,93 arrobas de açúcar. Refugiavam-se então esses trabalhadores livres na 

economia de subsistência, expandidndo-se esse setor não monetário e esvaziava-se o mercado, 

o setor mais dinâmico da economia, disseminando-se e espalhando-se a miséria por inúmeras 

e vastas extensões territoriais, sem contatos nem agregações econômicas, umas com as outras. 

As vilas se criavam antes da povoação e a organização administrativa precedia ao 

afluxo das populações, prática esta que foi modelo da ação do estamento e repetida no 

Império e na República: a criação da realidade pela lei, pelo regulamento. A economia e a 

sociedade se amoldaram ao abstrato império das ordens régias e, em lugar do ajustamento, em 

troca de concessões, o soberano corrigirá as distorções com a espada, a sentença e a punição. 

A América seria um reino a moldar, na forma dos padrões ultramarinos, não um mundo a 

criar (FAORO, 1979, p. 120-121). A característica jurídica do primitivo sistema colonial 

                                                           
4 “Ocupado o campo de domínio burocrático, a influência política, depois do breve período da Independência e 
da indefinição regencial, será cada vez mais irradiada do centro para a periferia, numa obra de compressão 
centralizadora a que não estará alheio o interesse da classe comercial, dona do crédito, do financiamento, do 
tráfico de escravos e do dinheiro”. (FAORO, 1979, p. 366). 
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brasileiro decorre, portanto, da sua própria natureza de instituição anacrônica, imperfeita e 

artificialmente implantada. 

No Brasil escravocrata, o poder do senhor territorial se estendia não somente 

sobre aqueles que mantinham ligações diretas com ele, ou seja, família, empregados e 

escravos, como também à infinidade de agregados indiretos presos ao poder privado dos 

senhores, numa relação de subserviência. A força concentrou-se nas mãos dos senhores rurais. 

Donos das terras. Donos dos homens. Donos das mulheres. Suas casas representam esse 

imenso poderio feudal. Feias e fortes. Paredes grossas, alicerces profundos (FREYRE, 1980, 

p. XX). 

A especialização colonial fazia com que a maior parte dos recursos criados na 

esfera da produção fosse drenada pelo mecanismo colonial. Apesar dos preços elevados, o 

grosso da acumulação de capitais verificava-se no âmbito da circulação. Os poucos recursos 

gerados pela produção, que supostamente permaneceriam na colônia, escoavam em 

decorrência dos elevados preços dos produtos metropolitanos, tais como: manufaturas, peixes, 

azeite, sal e vinho, e pelos juros pagos aos comerciantes flamengos, os quais financiaram a 

instalação dos engenhos. O último mecanismo de drenagem seria o tráfico de escravos, cujo 

fornecimento era controlado por comerciantes metropolitanos. 

Uma outra característica marcante do fluxo de renda da economia açucareira 

estava no fato de a renda disponível se concentrar nas mãos de um restrito número de 

senhores de engenhos, uma vez que a população branca era rarefeita em relação aos indígenas 

e aos negros. Aproximadamente 90% da renda gerada pela economia açucareira dentro do 

país concentravam-se nas mãos da camada de proprietários de engenhos e de plantações 

(MENDONÇA e PIRES, 2002, p. 56-58). 

Conforme interpreta Sérgio Buarque de Holanda (HOLANDA, 1979, p. 9), o 

brasileiro tem uma cultura enraizada na tradição ibérica, excessivamente personalista 

(valorização dos méritos pessoais), avessa à formalização, à abstração e à eqüidade, herança 

que gerou uma sociedade hierarquizada. Segundo o autor, a falta de coesão na vida social 

brasileira não é um fenômeno moderno, apresentando-se desde a colonização. Nos países em 

que o feudalismo foi amplamente desenvolvido, os privilégios hereditários foram abolidos 

para que o princípio da competição entre indivíduos fosse difundido. Já nos países ibéricos, 

Portugal e Espanha, a abolição do feudalismo não se deu de forma plena, o que tornou 

incipientes os princípios anárquicos inerentes à sociedade civil. Esses países desenvolviam-se 

à margem das outras nações européias, seguindo os ideais que traziam em seu germe. 
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Para o autor, no Brasil, toda a hierarquia funda-se necessariamente em privilégios. 

O prestígio social esteve vinculado, desde o princípio, mais à personalidade do indivíduo, 

independentemente do nome herdado. A escala social era permeável, havendo tanto os que se 

tornavam nobres em decorrência de uma fortuna conquistada, quanto aqueles que voltavam à 

massa popular por infortúnios econômicos: 

 

A verdadeira, a autêntica nobreza já não precisa transcender ao indivíduo; há de depender de 
suas próprias forças e capacidades, pois mais vale a eminência própria do que a herdada. A 
abundância dos bens da fortuna, os altos feitos e as virtudes, origem e manancial de todas as 
grandezas, suprem vantajosamente a prosápia de sangue (HOLANDA, 1979, p. 9). 
 

 

Essa primazia pelo individual gerou o entrave para a organização espontânea, 

característica dos povos protestantes. As nações ibéricas tinham como doutrina o livre arbítrio 

e a responsabilidade pessoal. Outro fator que contribuiu para a não formação do espírito de 

solidariedade foi a aversão ao trabalho mecânico por parte dos povos ibéricos, por nós 

herdada: “Onde prevaleça uma forma qualquer de moral do trabalho dificilmente faltará a 

ordem e a tranqüilidade entre cidadãos, porque são necessárias, uma e outra, à harmonia 

dos interesses” (HOLANDA, 1979, p. 9). Essa solidariedade só é possível quando há 

vinculação de interesses entre os indivíduos na sociedade, onde o esforço solitário de um é 

importante para o outro, onde o esforço é em prol da coletividade. Os portugueses, segundo 

Sérgio Buarque, quando conseguiam ser solidários, o eram por sentimentos e não por 

interesse, limitando-se à fraternidade entre suas famílias e seus amigos. 

Além da personalidade e da aversão ao trabalho individual, a vontade de mandar e 

a disposição à obediência são peculiaridades dos povos ibéricos. A busca pelo menor esforço, 

pela dominação, não encontrou, aqui, resistência. A aversão ao trabalho e a permeabilidade 

social geram a relação entre aquele que manda e aquele que obedece (HOLANDA, 1979, p. 

9). Os portugueses buscavam nessas terras riqueza gerada com ousadia, obedecendo àqueles a 

quem dominavam na esperança de um dia também estarem no comando. Essa característica 

fez perdurar a escravidão e o latifúndio na estrutura da economia e sociedade brasileira, 

mesmo após a Independência. Acrescente-se à herança ibérica, o legado colonial rural, 

marcado pela escravidão e o latifúndio, que caracterizou as raízes da nossa sociedade, as quais 

se conservaram com a urbanização, gerando uma sociedade profundamente desigual. 

Assim, em breve síntese, no período colonial o Estado português surge e 

permanece como uma estrutura parasitária. De início ocupa um papel privilegiado na 

atividade comercial como armador e mercador, explorando monopólios, etc. Desde o século 
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XVI cerca de 65% da renda estatal provinha do tráfico marítimo, perfil que permaneceria 

durante a segunda metade do século XVIII. Ao atuar como empresário, o Estado restringia a 

sua própria capacidade de captação de impostos, sem contar a decorrente inibição de uma 

acumulação mercantil privada que ocorria (FRAGOSO, 1998, p. 81). Em resumo, ao reforçar 

a estrutura agrária tradicional, ao atuar como empresário e inibir a iniciativa privada, não 

realizando investimentos produtivos – pelo contrário, ao proceder incentivando o crescimento 

da burocracia e do consumo conspícuo –, o Estado contribui de maneira fundamental para a 

construção de uma sociedade desigual e para a expansão da pobreza. 

O século XIX marca no Brasil um período de exacerbação da desigualdade. 

Segundo Buescu (BUESCU, 1979, p. 30) o Brasil começou a sua vida independente a um 

nível extremamente baixo de renda per capita, o mais baixo dos três séculos anteriores. A 

região Nordeste experimentou, no século XIX, um período de estagnação, para não dizer de 

retrocesso econômico, enquanto a região cafeeira experimentou um considerável progresso no 

mesmo período. 

A renda per capita no Brasil em 1850 era de 4 libras, enquanto a renda per capita 

da Inglaterra, no mesmo período, era de 38 libras (uma renda 9,5 vezes superior à brasileira). 

Os Estados Unidos, um modelo mais próximo, possuía nesse período uma renda per capita de 

50 libras (uma renda 12,5 vezes superior à brasileira). Já no final do século XIX, em 1900 a 

renda per capita no Brasil era de 7 libras, enquanto a renda per capita da Inglaterra, no 

mesmo período, era de 84 libras (uma renda 12 vezes superior à brasileira). Os Estados 

Unidos possuía nesse período uma renda per capita de 106 libras (uma renda 15,1 vezes 

superior à brasileira).  

Celso Furtado assim expressa o quadro de penúria da economia brasileira na 

primeira metade do século XIX: 

 

A causa principal do grande atraso relativo da economia brasileira na primeira metade do 
século XIX foi, portanto, o estancamento de suas exportações. Durante esse período, a taxa de 
crescimento médio anual do valor em libras das exportações brasileiras não excedeu 0,8 por 
cento, enquanto a população crescia com uma taxa anual de cerca de 13 por cento. A taxa de 
aumento de 0,8 não nos dá, entretanto, uma idéia exata do que ocorreu no país, pois todo o 
aumento das exportações no período referido deve-se ao café, cuja produção estava 
concentrada nas áreas próximas da cidade do Rio. Excluído o café, o valor das exportações de 
1850 é inferior ao que provavelmente foi no começo do século. (FURTADO, 2005, p. 109, 
passim).  

 

Na segunda metade do século XIX, de acordo com Furtado (FURTADO, 2005, p. 

143-144, passim), a economia brasileira alcançou uma taxa relativamente alta de crescimento. 

Sendo o comércio exterior o setor mais dinâmico do sistema, é no seu comportamento que 
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está a chave do processo de crescimento nessa etapa. Comparando os valores médios 

correspondentes aos anos noventa com os relativos ao decênio dos quarenta, depreende-se que 

o quantum das exportações brasileiras aumentou 214%. Esse aumento do volume físico da 

exportação foi acompanhado de uma elevação nos preços médios dos produtos exportados de 

aproximadamente 46%. Por outro lado, observa-se uma redução de cerca de 8% no índice de 

preços dos produtos importados, sendo, portanto, de 58% a melhora na relação de preços do 

intercâmbio externo. Um aumento de 214% do quantum das exportações, acompanhado de 

uma melhora de 58% na relação de preços do intercâmbio, significa um incremento de 396% 

na renda real gerada pelo setor exportador. 

Não obstante, ainda consoante Furtado (FURTADO, 2005, p. 144) na faixa que se 

estende desde o Estado do Maranhão até Sergipe, excluindo a Bahia, a população desses oito 

estados, segundo o censo de 1872, ainda representava a terça parte da população do país. 

Comparando-se os dados dos censos de 1872 e 1900, depreende-se que a população dos oito 

estados indicados aumentou com uma taxa anual de 1,2%. Se se aplica a mesma taxa para o 

meio século que estamos considerando, obtém-se um incremento demográfico de 80%, bem 

superior ao da renda real gerada pelo setor exportador (54%). Se se tem em conta que na 

região nordestina existiam dois sistemas interdependentes - o litorâneo, principalmente 

exportador, e o mediterrâneo, principalmente de subsistência -, pode-se admitir que tenha 

havido transferência de população do sistema exportador (em baixa no período) para o de 

subsistência, e que a renda per capita naquele se haja mantido. Neste caso, mesmo que se 

mantivesse a renda per capita no setor de subsistência, haveria uma baixa na renda média da 

região, pois a produtividade era mais baixa no setor de subsistência. Portanto, em toda essa 

região que representava um terço da população do país, houve declínio na renda per capita 

desse sistema da economia brasileira, fato que acentuou o quadro de desigualdade do país.  

Agregue-se à desigualdade de renda a desigualdade social acarretada pelo regime 

escravista. Durante todo o período colonial, as oligarquias rurais brasileiras associavam à 

imagem do “homem livre”, não-proprietário, uma suposta “incapacidade para o trabalho”, 

entendida como característica individual intrínseca, produto de uma decisão pessoal 

supostamente motivada pela “preguiça e indolência” (segundo o pensamento das elites da 

época); e, por outro lado, uma idéia de “ociosidade”, “vadiagem” e “vagabundagem” dos não-

escravos e não-proprietários, vistos então como “incapazes”, produtores da “desordem”, 

“vadios” e (ou) “intrusos”. 
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Alberto Passos Guimarães, no seu livro As classes perigosas: banditismo urbano 

e rural, analisando as possibilidades de uso da mão de obra nacional, explicita essa visão 

restritiva e preconceituosa relativa ao “povo” brasileiro: 

 
.(...) a verdade é que o povo, na escala social, como agente de produção, estava colocado 
abaixo do escravo. Não poderia descer a mais. O grande empenho das classes dominantes era 
para forjar leis que transformassem em servos da gleba os trabalhadores que conseguiam 
sobreviver desvinculados dos meios de produção e de trabalho, já que não podiam 
transformá-los em escravos. (GUIMARÃES, 1981, p. 131). 

 

Em relação aos efeitos da escravidão sobre a nação, a formação do povo brasileiro 

e a constituição de um mercado de trabalho livre, Nabuco analisa: 

 

Durante séculos ela (a escravidão) não consentiu mercado de trabalho, e não se serviu senão 
de escravos; o trabalhador livre não tinha lugar na sociedade, sendo um nômade, um 
mendigo, e por isso em parte nenhuma achava ocupação fixa; não tinha em torno de si o 
incentivo que desperta no homem pobre a vista do bem-estar adquirido por meio do trabalho 
por indivíduos da sua classe, saídos das mesmas camadas que ele. E como vivem, como se 
nutrem, esse milhões de homens, porque são milhões que se acham nessa condição 
intermédia, que não é o escravo, mas também não é o cidadão; cujo único contingente para o 
sustento da comunhão, que aliás nenhuma proteção lhes garante, foi sempre o do sangue, 
porque essa era a massa recrutável, os feudos agrícolas roubando ao exército os senhores e 
suas famílias, os escravos, os agregados, os moradores e os brancos? (NABUCO, 2000, p. 
115-116). 

 

Guimarães considera que, por longo tempo, tentou-se explicar a “inatividade dos 

trabalhadores livres” pela recusa desses homens ao trabalho e ao fato de se ombrearem ao 

braço servil. Para ele, enquanto durou a plenitude do regime escravista, as classes dominantes 

brasileiras nunca precisaram conhecer a fundo as razões de existência da parte “desprezível” 

dessa população, desse “povo”, que sequer acreditavam poder integrar a sociedade civil. A 

idéia predominante era descobrir a forma de acionar leis que os condenassem ao trabalho 

forçado, mediante, naturalmente, o pagamento dos mais baixos salários a todos aqueles que 

fossem apanhados na condição de vadios (GUIMARÃES, 1981, p. 137). Joaquim Nabuco, 

por sua vez, assim descreve as condições de vida dos escravos libertos: 

 
Foi essa população que se foi internando, vivendo como ciganos, aderindo às terras das 
fazendas ou dos engenhos onde achava agasalho, formando-se em pequenos núcleos nos 
interstícios das propriedades agrícolas, edificando as suas quatro paredes de barro onde se lhe 
dava permissão para fazê-lo, mediante condições de vassalagem que constituíam os 
moradores em servos da gleba (NABUCO, 2000, p. 75). 
 

 

Sob essa aparente motivação “moral”, procurava-se encobrir a generalizada 

tendência de tratar o trabalhador livre como escravo, submetendo-o à mesma disciplina cruel 



 20 

dos feitores. No entender de Guimarães, essa era a razão da recusa da imensa maioria 

daqueles homens livres em submeter-se ao trabalho nas fazendas, ao que Joaquim Nabuco 

acrescentava: 

Os infelizes habitantes do campo, sem direção, sem apoio, sem exemplos, não fazem parte da 
comunhão social, não consomem, não produzem. Apenas tiram da terra alimentação 
incompleta, quando não encontram a caça e a pesca das coitadas e viveiros dos grandes 
proprietários. Dest´arte são considerados uma verdadeira praga, e convém não esquecer que 
mais grave se tornará a situação quando a esses milhões de párias se adicionar o milhão e 
meio de escravos que hoje formam o núcleo das grandes fazendas. (NABUCO, 2000, p. 84). 
 
 

Guimarães explicita que o grande empenho das classes dominantes em relação aos 

pequenos agricultores da economia de subsistência era formalizar leis que possibilitassem 

transformá-los em semi-escravos, como as leis de Locação de Serviços promulgadas em 1830, 

1837 e 1879, que significavam verdadeiros códigos de trabalho forçado, por conterem 

dispositivos como a escravidão por dívidas –  isto é, a obrigação de trabalhar até a liquidação 

de suas dívidas com os patrões, sob penas severas de prisão –, o que representava formas 

diretas de submissão servil desses trabalhadores às grandes oligarquias rurais. 

Deste modo, enquanto na Inglaterra, ao longo de todo o século XIX, difundiam-se 

as idéias de que todas as pessoas possuíam direitos formalmente iguais, na sociedade e na 

economia brasileiras ainda predominavam o trabalho escravo e as populações livres eram 

marginalizadas. A convivência com a desigualdade e a pobreza, composta por uma grande 

classe marginalizada, com rendas extremamente insignificantes e nível educacional baixo ou 

inexistente, era considerado como natural e parte da vida cotidiana.  

Era assim a população brasileira, ao final do século XIX: uma pequena elite 

branca, os remanescentes de uma economia escravocrata em decadência, e uma multidão de 

escravos libertos, filhos bastardos, descendentes de índios e brancos empobrecidos e pobres 

migrantes trazidos da Europa e do Japão. Viviam sobretudo no campo, muitas vezes em 

grandes fazendas, mas em grande parte como parceiros, produzindo, se tanto, o suficiente para 

a sobrevivência; mas também nas cidades como vendedores, artesãos, caixeiros, biscateiros, 

agregados, desempregados e mendigos ocasionais (SCHWARTZMAN, 2004, p. 20). 

Ao final do século XIX, algumas transformações relevantes para a economia e a 

sociedade ocorreram. Do ponto de vista institucional, a abolição da escravatura (1888) e a 

proclamação da República (1889) constituíram-se em marcos fundamentais para a formação 

de uma força de trabalho livre, no âmbito de um projeto nacional atrelado aos ideais 

positivistas de “ordem e progresso”. Por outro lado, as mudanças na estrutura social, 

provocadas pela crise da grande agricultura monocultora, favoreciam certo enfraquecimento 
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parcial do sistema do latifúndio, tais como um avanço da pequena e média propriedade 

camponesa, pelas pressões de posseiros e intrusos nos interstícios dos espaços livres, entre os 

latifúndios e uma expansão de trabalhadores livres, ou semi-livres, estrangeiros e, sobretudo, 

nacionais. 

Lícia Valladares, no artigo “Cem anos repensando a pobreza (urbana) no Brasil” 

(1991), recupera os sentidos e representações da pobreza urbana no Brasil desde final do 

século XIX até os anos 80, mostrando como a representação dominante, ao final do século 

XX, opunha “trabalhadores” versus “vadios” no espaço urbano. Segundo a autora, as classes 

dominantes, nessa época, 

Fazendo uso de um discurso ideológico dualista (..) como que dicotomizavam o mundo: de 
um lado, o mundo do trabalho, da moral, da ordem; de outro, um mundo às avessas – amoral, 
vadio, caótico – que deveria ser reprimido e controlado para não comprometer a ordem. (...) 
Nesse sentido a expressão “classes perigosas” se referia basicamente àqueles fora do mundo 
fabril; mais especificamente àqueles que eram criminosos, delinqüentes, ou simplesmente 
vagabundos e desordeiros, que viviam entre o cortiço e a rua, tentando impor a desordem 
(VALLADARES, 1991, p. 87). 

  

Segundo Valladares, a noção de “classes perigosas”, utilizada tanto na Inglaterra 

vitoriana como na França, era, no Brasil, sinônimo de classes pobres. Sintetizando a análise 

sobre a concepção de pobreza urbana na virada do século XIX, Valladares mostra que a noção 

de trabalho era, portanto, restrita e ligada às atividades econômicas que definiam a nova 

ordem industrial e urbana e, no limite, só a atividade de trabalho assalariado era considerada 

“trabalho”. Assim, a noção de “pobreza” remete ao mundo do não-trabalho, enquanto que a de 

“vadio” se referia ao homem pobre que não laborava (VALLADARES, 1991, p. 86). 

A exploração social dos trabalhadores grassava nesse período. A classe operária 

brasileira era formada de trabalhadores de ambos os sexos e de diversas idades e 

nacionalidades. O trabalho feminino era significativo, a jornada de trabalho era de 15 horas e 

os salários eram baixos. Não existia a previdência social, não havia aposentadoria, pensão 

para familiares, férias ou descanso semanal remunerado, indenização por doenças e acidentes 

de trabalho. Eram muitos os casos de contaminação, mutilação e morte nas fábricas; existia a 

exploração do trabalho infantil e era gritante a desigualdade salarial entre homens e mulheres. 

A burguesia industrial determinava o regime interno do trabalho fabril. As poucas disposições 

legais e jurídicas do Estado na matéria tornavam-se, na prática, letra morta: algumas leis, 

como as leis sanitárias de 1911 e de 1917, nunca foram cumpridas pelos empresários; 

tampouco a antiga lei federal de 1891 que regulamentava o trabalho infantil nas fábricas 

(HARDMAN e LEONARDI, 1982, p. 182). 
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As discussões sobre a necessidade de fixar as relações de trabalho por meio de 

uma legislação específica ganharam impulso com as mobilizações operárias. O desinteresse 

dos políticos brasileiros foi poucas vezes interrompido por algumas medidas e algum projeto 

de lei, como o que propunha indenização por acidente de trabalho, apresentado em 1915, pelo 

senador Adolfo Gordo, sem obter qualquer resultado prático. Em 1911, foi apresentado um 

projeto de lei pelos deputados Figueredo Rocha e Rogério Miranda, fixando a jornada de oito 

horas, tendo eles recebido a “pecha” de anárquicos subversivos e imorais (FAUSTO, 1983, p. 

223-224). 

De acordo com Boris Fausto (FAUSTO, 1978, p. 144), no início do século XX, 

havia um grande número de crianças de 9 a 11 anos trabalhando dia e noite, de 12 a 13 horas 

por dia, em média. Havia também um considerável número de crianças de cinco anos de idade 

nas fábricas brasileiras. Os menores de dezoito anos constituíam a metade do número total dos 

operários industriais. Na indústria Matarazzo, havia máquinas especiais adaptadas para o 

trabalho das crianças. Havia castigos corporais para os meninos aprendizes no caso de 

cometerem algum erro no trabalho. 

Na fiação e tecelagem Mariângela, do grupo Matarazzo, os pequenos tecelões 

trabalhavam das 17 às 6 da manhã e chegavam a adormecer junto aos teares. Na “Fiação e 

tecelagem de Pereira Stefano e Cia.”, dos 250 operários, mais da metade eram menores 

inclusive crianças de 12 anos. Trabalhavam diariamente duas turmas: uma das 6 às 18, ou 

seja: 12 horas consecutivas de trabalho noturno (HARDMAN e LEONARDI, 1982, p. 39). 

Em 1923 a Câmara dos Deputados discutiu vários projetos para regular o trabalho 

dos menores. A idade mínima seria de 14 anos e a jornada de trabalho, de 6 horas. O projeto 

foi analisado e não foi aprovado, pois os industriais alegavam que: 

 

(...) na indústria não haverá de fazer coincidir o trabalho dos menores com o dia do operário 
adulto (8 horas), quando a função do operário de idade inferior a 18 anos, em regra, a de meio 
e de simples auxiliar do operário adulto; também no comércio a lei é de desastrosas 
conseqüências. O resultado é o menor ser afastado pelos patrões e o desemprego trará “fundas 
perturbações”, como “inatividade dos menores” e graves conseqüências “à economia das 
famílias operárias e da classe média social que, até hoje, sempre contaram com o produto do 
trabalho de seus filhos para atenderem ao ônus da existência comum”. (CARONE, 1982, p. 
107). 
 

As condições de moradia dos trabalhadores nesse período também eram bastante 

precárias: as condições de vida eram péssimas e os aluguéis eram muito altos. Nos bairros de 

maior atividade industrial, formaram-se os primeiros núcleos de população operária. Houve 

um grande crescimento demográfico, surgindo daí várias conseqüências, como a falta de 

habitação decente e barata. Esses fatores levavam o trabalhador a morar em habitações 
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coletivas, de modo que famílias inteiras eram obrigadas a viver em locais estreitos, pouco 

arejados e insalubres, em processo de degradação moral. Eram construções rústicas, de 

madeira ou outros materiais baratos, localizadas em terrenos íngremes ou alagadiços, em 

morros ou várzeas inóspitas. Os casebres e os cortiços multiplicavam-se próximo aos 

estabelecimentos industriais, em ruas infectas e sem calçamento, denunciando a precária 

situação socioeconômica do trabalhador:  

 

Até agora o abrigo das classes proletárias é, habitualmente, a “casa de cômodos”, ou a triste 
arapuca de retalho de zinco, latas de querosene e caixas de sabão. Na “casa de cômodos” se 
atestam criaturas humanas como sacos em tulhas, numa promiscuidade inconcebível, que 
lembra os quadros do tráfico negreiro: os porões coalhados de homens, mulheres e crianças, 
como de fardos mortos, numa tortura de mil torturas, que gela a imaginação transida e 
horripilada. Os covis de sarrafos e folhas de Flandres se agacham e perduram vacilantes, à 
encosta dos morros suspeitos, como canis de rafeiros maltratados, onde estes humanos se dão 
a si mesmos a ilusão de estarem ao abrigo das intempéries, das sevandijas, dos bichos 
daninhos, que por toda a parte os varejam e infestam (BARBOSA, 1956, p. 88). 

 

De acordo com Carone (CARONE, 1978, p. 195), as condições de vida do 

operário resultavam do sistema de trabalho. Os locais de trabalho se situavam em 

determinados bairros, como o Brás, Bexiga e Barra Funda, em São Paulo, Jaboatão e São 

José, no Recife, e na Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro. Os aluguéis eram caros, o custo de 

vida alto e os salários, por sua vez, insuficientes para o sustento da família, o que tornava 

necessário o trabalho de mulheres e de crianças. O trabalho destas ocasionava um excesso de 

mão-de-obra e, por causa disso, os empregadores submetiam os trabalhadores às condições 

vexatórias das fábricas. As fábricas geralmente eram instaladas em prédios sem condições 

higiênicas e de segurança, e quase todas constituídas viciosamente. Carentes de instalações 

apropriadas e de espaços para máquinas e operários, iluminação, ventilação e instalações 

sanitárias, eram uma ameaça para a saúde das operárias. Essas, além das chamadas doenças 

profissionais, inerentes à função profissional que exerciam, sofriam as conseqüências da 

promiscuidade e da falta de dispositivo destinado a preservar-lhes a saúde. Ocorriam 

mutilações e, às vezes, morte. Como não havia assistência hospitalar nem qualquer outra 

medida preventiva, os atingidos pelos acidentes de trabalho ou por doenças não possuíam nem 

a mínima garantia de indenização (MOURA, 1982, p. 45-46). 

Outro fator de acirramento das desigualdades sociais nesse período era a 

educação. Nas primeiras décadas do século XX, a educação continuava como no Império, não 

tendo ocorrido, com a proclamação da República, mudanças sensíveis no sistema escolar 

brasileiro. Eram poucas as pessoas que tinham acesso à educação escolarizada. Não havia 

escolas suficientes, faltavam professores preparados para exercer o magistério e ocorriam 
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alterações freqüentes na orientação pedagógica, em conseqüência dos jogos político-

partidários. Em geral, o sistema de ensino existente atendia apenas os filhos das elites 

brasileiras e refletia uma instituição que, pelos métodos que difundia, produzia e consolidava 

os valores da minoria dominante. A instrução primária estava a cargo dos estados, ficando o 

governo federal com a responsabilidade do ensino secundário e superior, níveis que estavam 

voltados para a formação das elites. 

Após a proclamação da República, ocorreu um intenso fluxo migratório, que 

resultou no aumento da mão-de-obra, a qual, muitas vezes, já vinha preparada para o trabalho 

livre. A maioria desses imigrantes que se dirigiram para o Brasil à procura de uma vida 

melhor vinha de países europeus industrializados, já estando assim preparada para trabalhar 

nas fábricas. Dessa forma, a necessidade de mão-de-obra qualificada fora suprida com o 

imigrante, o que contribuiu ainda mais para retardar o esforço de desenvolvimento 

educacional necessário para o país. 

A evolução do PIB per capita em todo o período da República Velha é muito 

lenta. Segundo os dados do IPEA5, conforme se vê na Tabela 1 (abaixo), se se tomar como 

parâmetro os preços de 2007, o PIB per capita em 1900 era de apenas R$ 950,00 (novecentos 

e cinqüenta reais), tendo permanecido estagnado durante todas as duas primeiras décadas do 

século XX e passando a R$ 1060,00 (mil e sessenta reais) em 1918. A partir de 1920 registra-

se um crescimento mais significativo, chegando o PIB per capita a R$ 1660,00 (mil, 

seiscentos e sessenta reais) em 1930, o que traduz um crescimento de 74,73% em 30 anos. 

 

Tabela 1 

                                                           
5 Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA. Ipeadata. Disponível em: www.ipea.gov.br. Acesso em: 13 
de fevereiro de 2009. 
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Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)  

Unidade: R$ de 2007(mil)  

Comentário: Elaboração IPEA. Série estimada utilizando-se o PIB preços de 2007 e a população residente em primeiro de julho. Para 2006 e 2007, resultados 

preliminares estimados a partir das Contas Nacionais Trimestrais - Referência 2000. 
 

No mesmo período, segundo dados do IBGE indicados na Tabela 2 (abaixo), a 

população residente do país aumentou exponencialmente de 17.438.434 (dezessete milhões, 

quatrocentos e trinta e oito mil, quatrocentos e trinta e quatro) habitantes em 1900 para 

35.498.557 (trinta e cinco milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, quinhentos e cinqüenta 

e sete habitantes), dado que revela um crescimento de 103,56% em 30 anos. 

 

Tabela 2 
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Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Departamento de População e Indicadores Sociais. Divisão de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica 

(IBGE/Pop)  

Unidade: Habitante  

Comentário: Interpolação cúbica dos dados censitários para os anos de 1872, 1890, 1900, 1920 e 1940. 
 

O Estado que emerge da Revolução de 1930 pela ação dos tenentes, grupos 

industriais e camadas médias urbanas, caracterizado por uma composição mais heterogênea, 

não propiciava a qualquer um dos subgrupos exercer a predominância no cenário político. 

Desta forma, a estabilização do regime passou a depender da atuação do Estado no sentido de 

controlar as classes subalternas. Assim, nasce o sistema do corporativismo, que procuraria dar 

resposta tanto para os interesses do patrão como para os interesses dos empregados, numa 

tentativa de gerenciamento de conflitos.  

O governo Vargas, influenciado pela Igreja Católica em tudo que se referia à 

educação e ao trabalho, começa já em 1930 a montar o Estado corporativista com a criação do 

Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Logo em seguida, aparecem as primeiras leis 

trabalhistas; a Lei dos 2/3, de 1930, que limita o número de estrangeiros que poderiam 

trabalhar em cada estabelecimento, e a Lei Sindical, de 1931, que cria o sistema de sindicatos 

de patrões e empregados, coordenados pelo Ministério do Trabalho. Depois vêm o Código de 

Menores e a Lei de Férias, que colocam limites à exploração do trabalho do menor e garantem 

o direito a férias remuneradas. 

O Decreto nº 19.770, de 1931, estabelecia a unicidade sindical e a necessidade de 

reconhecimento do sindicato pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Tinha início 

o controle das atividades sindicais pelo Estado, através do envio de regulares relatórios de 

acontecimentos sociais. Surgia a figura dos delegados sindicais do Ministério do Trabalho, a 

possibilidade de imposição de multas, destituição da diretoria e fechamento ou dissolução do 

sindicato pelo Ministério. Alçava-se o sindicato à condição de órgão de colaboração com o 

poder público e facultava-se, pela primeira vez, a realização de convenções e acordos 

coletivos, que deveriam ser posteriormente ratificados pelo Ministério do Trabalho. 

Ofertava-se também uma série de vantagens aos sindicatos oficiais, bem como aos 

seus filiados. São inúmeros os exemplos legislativos que marcam essa situação. Entre eles 

estão: a instituição de Comissões Mistas de Conciliação somente nas localidades onde 

existirem sindicatos ou associações profissionais (Decreto nº 21.396 de 1932), organizados de 

acordo com a legislação vigente; direito de acionar as Juntas de Conciliação e Julgamento 

exclusivo aos empregados sindicalizados; a concessão de férias somente aos filiados ao 

sindicato (Decreto nº 23.103 de 1933). Além disso, as convenções coletivas possuíam, via de 
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regra, aplicação somente entre as partes convenentes, estando previsto, no entanto, a 

ampliação dos seus efeitos por ato do Ministro do Trabalho. 

Em 1934 o Decreto nº 24.694 ratifica o sistema tutelar. A autonomia sindical, 

conquistada contra a vontade do Estado, não terá força para se impor dentro de uma ordem 

inclusiva que a nega. Tal decreto mantinha, na maioria dos aspectos, o sistema da Lei de 

Sindicalização e avançava no controle do Estado sobre os sindicatos. Os requisitos de 

constituição e funcionamento dos sindicatos eram cada vez mais esmiuçados, sobrando pouco 

ou nenhum espaço para a autonomia. É o que se depreende, por exemplo, das condições para 

o reconhecimento do sindicato. Segundo o art. 8º, o pedido de reconhecimento de qualquer 

sindicato deverá ser acompanhado de cópia da ata da instalação, da relação copiada do livro 

de registo dos associados e dos respectivos estatutos, autenticados, todos pela mesa que 

houver presidido a sessão de instalação. Os estatutos deverão estabelecer: a sede e os fins do 

sindicato; as condições para admissão, exclusão e readmissão de sócios; os direitos e deveres 

dos associados; o processo de escolha, as atribuições e os casos de perda de mandato dos 

administradores; as condições em que se deverá extinguir o sindicato; o processo da 

substituição provisória dos administradores destituídos; o modo da constituição e 

administração do patrimônio social e o destino que lhe será dado, em caso de dissolução do 

sindicato. Além disso, só entrarão em vigor depois de aprovados pelo Ministério do Trabalho, 

Indústria e Comércio. 

A legislação trabalhista teve como uma de suas conseqüências o término do 

movimento sindical autônomo que se havia constituído no Brasil nas décadas anteriores. Os 

sindicatos passavam a ser parte da estrutura corporativa comandada pelo Ministério do 

Trabalho e as antigas lideranças ou aceitavam o novo sistema, ou eram reprimidas ou 

suprimidas. Foram criados também nesta época o sistema de previdência e a proteção para o 

trabalhador para situações de doença, acidentes do trabalho e aposentadoria. 

Com a promulgação de leis de proteção aos trabalhadores, a organização dos 

sindicatos patronais e de trabalhadores, a fundação dos institutos previdenciários e a criação 

da Justiça do Trabalho, que deveria administrar as relações de classe na sociedade brasileira, 

foi formada a base fática para o Estado do bem-estar social, dentro da concepção bastante 

específica da época, de organização corporativista da sociedade brasileira 

(SCHWARTZMAN, 2004, p.23). 

O governo Vargas atuou fortemente na área previdenciária, estimulando a 

expansão das Caixas de Aposentadoria e Pensão (CAPs) e criando em 1933 os Institutos de 

Aposentadoria e Pensão (IAPs) por segmento profissional. Esse sistema perpetuou as 
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desigualdades existentes, visto que os benefícios eram diferenciados, e também favoreceu a 

fragmentação e o controle da classe trabalhadora. Vale lembrar que a presidência dos IAPs era 

constituída por indicações do governo. Neste período, se evidencia a dicotomização entre 

direito vinculado ao trabalho e assistência: 

 

Direitos que recriam desigualdades, pela sua vinculação profissional são também direitos que 
não se universalizam e sobrepõem às diferenças sociais uma outra clivagem que transforma 
em não-cidadãos os que escapam às regras do contrato. 
Esses são os não-iguais, os que não estão credenciados à existência cívica justamente porque 
privados de qualificação para o trabalho. Para eles, é reservado o espaço da assistência social, 
cujo objetivo não é elevar condições de vida, mas minorar a desgraça e ajudar a sobreviver na 
miséria. Esse é o lugar dos não-direitos e da não cidadania.  
É o lugar no qual a pobreza vira carência, a justiça se transforma em caridade e os direitos em 
ajuda, a que o indivíduo tem acesso não por sua condição de cidadania, mas pela prova de que 
dela está excluído (TELLES, 1999, p. 93-94). 

 

A pobreza nesse período ainda era compreendida como disfunção pessoal do 

indivíduo. Para a área da assistência social, o Estado se insinuava enquanto agente de apoio à 

filantropia religiosa e privada, como fiscalizador e repressor. A intervenção nos problemas 

sociais se dava sob a ótica do enquadramento dos grupos e indivíduos buscando uma 

adaptação. Paralelamente à centralização e estatização dos serviços para os trabalhadores de 

posse de seus direitos de cidadania, a assistência social seguirá, ao contrário, o caminho da 

descentralização através da articulação do Estado com a filantropia privada responsável pelos 

destituídos dos atributos da cidadania. 

As poucas medidas tomadas restringiam-se ao meio urbano. No campo, a pequena 

assistência social que existia era exercida pelos coronéis. Assim como controlavam a justiça e 

a polícia, os grandes proprietários constituíam o único recurso dos trabalhadores quando se 

tratava de comprar remédios, de chamar um médico, de ser levado a um hospital, de ser 

enterrado. A dominação exercida pelos coronéis incluía esses aspectos paternalistas que lhe 

davam alguma legitimidade. O governo não ousava interferir em seus domínios levando até 

eles a legislação protetora dos direitos dos trabalhadores. 

A partir da implantação do projeto nacional desenvolvimentista (de substituição 

das importações6) é que o processo de modernização nacional vai se delinear mais claramente, 

                                                           
6 As políticas de industrialização por substituição de importações foram a coqueluche do Terceiro Mundo na 
década de 50 e meados dos 60, provocando profundas mudanças no quadro econômico e social. O protecionismo 
e a realocação induzida de fatores (via subsídios e outros mecanismos de intervenção estatal), associados à 
estratégia de substituição de importações, permitiram o surgimento de uma vasta gama de ramos industriais. Não 
obstante o impulso econômico nas fases iniciais, verificaram-se, posteriormente, crises no balanço de 
pagamentos e uma acentuada deterioração na qualidade dos bens consumidos internamente, As políticas de 
industrialização por substituição de importações foram a coqueluche do Terceiro Mundo na década de 50 e 
meados dos 60, provocando profundas mudanças no quadro econômico e social. O protecionismo e a realocação 
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no pós-guerra, seguindo-se à implementação das leis trabalhistas e de assistência social 

promulgadas no período Vargas (1930). 

A modernidade brasileira, baseada no projeto urbano-industrial dos anos 50 e 60, 

nucleada na perspectiva do “desenvolvimento”, sempre esteve marcada, no entanto, pela 

reprodução das desigualdades socioeconômicas, geradas, inclusive, por formas institucionais 

excludentes e que se expressam na persistência de uma imensa massa de trabalhadores fora 

das relações assalariadas, em condições de pobreza e miséria extremadas, mesmo num 

contexto de crescimento econômico do país.  

As políticas econômicas do pós-guerra tiveram como objetivo principal a 

promoção do crescimento econômico através da industrialização, buscando-se substituir as 

importações pelos produtos nacionais. Para tal fim, foram introduzidas medidas como a 

proteção dos mercados à concorrência internacional, instalação de infra-estrutura econômica 

que desse o suporte necessário para o promoção da industrialização e dos mercados internos. 

Foram implementadas medidas que estimulavam o poder de compra da classe média no 

intuito de fomentar o mercado interno. Foi nesta linha que se estruturou o sistema financeiro 

nacional na década de 1960, o qual visava aumentar as fontes de crédito e reduzir os custos, 

tanto para a aquisição de bens duráveis e não duráveis, como também para a habitação 

daquele segmento da população.  

Desta forma, as políticas públicas do período não objetivavam estimular a 

inclusão dos pobres nos mercados. Acreditava-se que o crescimento da economia iria 

beneficiar os pobres através do chamado efeito de transbordamento, ou seja, uma vez que os 

mercados de bens, serviços e habitação crescessem para atender a classe média, os pobres 

seriam beneficiados por meio do aumento da demanda de mão-de-obra assalariada, economias 

de escala e externalidades. Um velho jargão foi largamente utilizado nos anos 60 e 70 e 

refletia claramente a visão da época: “Deve-se primeiro fazer o bolo crescer, para depois 

distribuí-lo”. No que se refere à pobreza, as ações eram localizadas e procuravam atender às 

demandas emergenciais através de medidas essencialmente compensatórias. 

Um fator de diminuição da desigualdade social no período foi a política de 

manutenção do valor real do salário mínimo. No período de 1952 a 1964 o valor real desse 

salário registrou seu mais alto poder aquisitivo desde 1940, decorrente da política econômica 

                                                                                                                                                                                     
induzida de fatores (via subsídios e outros mecanismos de intervenção estatal), associados à estratégia de 
substituição de importações, permitiram o surgimento de uma vasta gama de ramos industriais. Não obstante o 
impulso econômico nas fases iniciais, verificaram-se, posteriormente, crises no balanço de pagamentos e uma 
acentuada deterioração na qualidade dos bens consumidos internamente, levantando polêmicas sobre essa 
estratégia de desenvolvimento. 
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desenvolvimentista e de fortalecimento do mercado interno, pois os governos dessa época 

reconheceram que o salário mínimo era um fator importante para evitar maior desigualdade 

social e favorecer o mercado interno: 

Tabela 3 
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Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)  

Unidade: R$   

Comentário: Série em reais (R$) constantes do último mês, elaborada pelo IPEA, deflacionando-se o salário mínimo nominal pelo Índice do Custo de Vida (ICV-

RJ) da FGV. 
 

Consoante Singer (SINGER, 1986, p.13, 26, 75 e 91) entre 1960 e 1980, 30 

milhões de pessoas saíram da área rural no intuito de conseguirem melhores condições de 

vida. Com a transferência da força de trabalho do campo para a cidade, houve uma profunda 

mudança na estrutura social da época, pois a abundância de mão-de-obra acabou por refletir 

na mobilidade ascendente do trabalhador. Em 1980, devido a mudanças ocorridas no setor 

industrial, como em seus processos de reestruturação, vários trabalhadores migraram para o 

setor informal, diminuindo assim as perspectivas de mobilidade ascendente dos pobres.  

Ainda segundo Singer, em 1960, os empregadores eram compostos por 2,2% de 

toda a população economicamente ativa (excluídos os sem renda). Apenas 21,2% dos 

autônomos possuíam realmente meios próprios de produção, sendo os restantes 78,8% parte 

de um “subproletariado” de trabalhadores forçados a sobreviver por conta própria pela 

impossibilidade de encontrar quem lhes quisesse comprar a força de trabalho, ao menos pelo 

salário mínimo legal (SINGER, 1986, p. 26).  

Os autônomos pertencentes à pequena burguesia constituíam, em 1960, cerca de 

8,8% da população economicamente ativa que, somados aos 2,2% de empregadores, 
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constituíam 11% daquela população. Os 89% restantes eram constituídos por não-

proprietários, vendedores efetivos (56,5%) ou virtuais (32,6%) de força de trabalho aos 2,2% 

de detentores dos meios sociais de produção.  

O que se pode notar é que o padrão de desenvolvimento no Brasil se deu através 

de um processo de modernização com características conservadoras que acabaram por não 

incorporar grande parte da população aos setores modernos da economia, sociedade e sistema 

político, gerando desta forma um processo de exclusão social. O sistema político e 

socioeconômico no Brasil constituiu-se em um instrumento de consolidação de privilégios, 

visão que está associada à maneira como se deu o processo de formação do Brasil, ou seja, 

construção dos alicerces de sua estrutura política, econômica e social. 

Nos governos militares, em 1964, há uma volta do corporativismo, este 

caracterizado por uma centralização baseada na idéia de concentração de renda e poder no 

núcleo do governo. Outro ponto que deve ser destacado é a não incorporação da massa mais 

necessitada nas preocupações primordiais do Estado. A própria exigência do sistema 

capitalista impõe que o processo de industrialização seja voltado para a idéia de 

desenvolvimento econômico.  

Verifica-se que, durante a vigência do regime militar, o acesso a rendas elevadas 

mudou no Brasil, sobretudo na década de 60, marcada por um longo período de recessões 

(1962-67). Nesse período o capital centralizou-se, ou seja, muitas empresas pequenas e 

médias quebraram e seu lugar no mercado foi ocupado por grandes empresas. Em 1960, nada 

menos que 70,1% da população economicamente ativa ganhava menos do que um salário 

mínimo. Em outras palavras, menos de 1/3 da população ativa tinha emprego regular ou 

ganhos equivalentes. 

A primeira análise sobre a desigualdade de distribuição de renda no Brasil nos 

anos 60 é de Carlos Geraldo Langoni, que, ao comparar os resultados do Censo Demográfico 

de 1960 com os do Censo de 1970, logo chegou a uma conclusão: houve um extraordinário 

aumento da concentração da renda no Brasil, durante os anos 60. O índice de Gini7, de acordo 

com Langoni, subiu de 0,50 para 0,57, entre 1960 e 1970, um acréscimo de 14%. O Brasil, 

nesse período, não só era um dos países com uma das maiores desigualdades sociais do 

                                                           
7 O Índice de Gini é um instrumento utilizado para medir o grau de concentração de renda em um país, ou seja, 
mede a distribuição de renda entre as classes sociais segundo a renda domiciliar per capita. Seu valor varia de 0 
(zero), quando não há desigualdade (a renda de todos os indivíduos tem o mesmo valor), a 1(um), quando a 
desigualdade é máxima (apenas um indivíduo detém toda a renda da sociedade e a renda de todos os outros 
indivíduos é nula). 
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mundo, mas era também campeão nesse processo de crescimento da desigualdade em uma 

década (LANGONI, 2005, p. 59). 

O motivo para tal desigualdade, consoante Langoni, foi o acelerado crescimento 

econômico quantitativo e qualitativo, marcado pela forte expansão dos setores mais modernos 

da economia e a presença massiva de novas tecnologias. Considerava assim que o 

comportamento das rendas relativas refletia, primordialmente, o desequilíbrio no mercado de 

trabalho, no qual a demanda teria beneficiado as categorias mais qualificadas, cuja oferta é 

mais inelástica, favorecendo ganhos salariais muito acima da média. Com o passar do tempo, 

esse desvio seria corrigido, porque a taxa de crescimento da economia tendia a atingir um 

valor mais estável e haveria a expansão da oferta de mão-de-obra qualificada, incentivada 

pelo aumento na rentabilidade privada dos investimentos em educação. Assim, o resultado 

seria a redução da desigualdade (LANGONI, 2005, p. 185). 

Na fase ascendente do crescimento econômico haveria o desequilíbrio no mercado 

de trabalho e na fase descendente a ação dos mecanismos de ajustamento favoráveis à 

correção dos desequilíbrios iniciais. Além disso, a concentração de renda não era vista por ele 

como um problema em si. O grande mal era a pobreza, e o melhor modo de reduzi-la seria por 

meio de altas taxas de crescimento, que poderiam sofrer efeitos negativos de políticas 

distributivas. Para Langoni, o crescimento econômico, mesmo reduzindo a participação 

relativa da renda dos indivíduos mais pobres, provocou um aumento dos rendimentos 

absolutos em todos os estratos de renda, diminuindo o nível de pobreza no país (LANGONI, 

2005, p. 187). 

Sua análise procurou, ainda, estabelecer a regressão das variáveis escolaridade, 

sexo, idade, atividade, região e posição na ocupação, sobre o incremento de renda, para 

analisar qual o fator que mais contribuiria para a diminuição na desigualdade da distribuição 

de renda. Segundo ele a primeira variável, a escolaridade, era o fator de maior impacto sobre 

os rendimentos dos indivíduos, de acordo com o Censo Demográfico de 1970. A educação de 

nível superior resultou em um acréscimo de cerca de 1,98 no logaritmo da renda, o colegial, 

1,30 e o ginásio, 0,84. Por outro lado, de acordo com Langoni, o efeito de ser “empregador”, 

em comparação com o “empregado”, representa um acréscimo de 1,10 no logaritmo da renda. 

(LANGONI, 2005, p. 65-82, passim). 

Conclui Langoni, então, que a principal variável que afeta a diferenciação salarial 

é a qualificação do trabalhador. Para ele, a educação contribuía para explicar mais de 50% da 

desigualdade de renda entre 1960 e 1970 (LANGONI, 2005, p. 183). 
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O período 1970-76 corresponde à época do excepcional crescimento econômico 

conhecido com “milagre econômico”. Pelos dados apresentados por Singer (SINGER, 1986, 

p. 70-71), o poder aquisitivo médio das unidades familiares praticamente dobrou, permitindo 

evidente melhora do padrão de vida. Esse benefício repartiu-se de forma flagrantemente 

injusta, atingindo as famílias de alta renda de maneira mais intensa do que as de renda média, 

e estas mais do que as famílias de renda baixa.  

A política posta em prática pelo regime militar durante o período do “milagre 

econômico” tornou as famílias mais ricas riquíssimas, permitindo-lhes ostentar um padrão de 

vida faustoso, em contraste com a pobreza de grande parte da população.  

De acordo com as Estatísticas Históricas do Brasil (1990) compiladas pelo IBGE, 

verifica-se que, se os 10% mais ricos aumentaram sua participação na renda total entre 1970 e 

1980 (46,7% em 1970 e 51 % em 1980), os 10% mais pobres mantiveram quase constante sua 

participação (1,2% em 1970, 1,1% em 1980)8. 

O período do “milagre econômico” foi marcado pela continuidade de uma política 

concentradora e excludente. O crescimento acelerado da economia no período de 1968 a 1973 

exibe o resultado de uma série de elementos que, ao se combinarem, favoreceram a expansão 

da renda e do emprego, a estabilidade de preços e resultados relativamente confortáveis nas 

contas do balanço de pagamentos. A conjuntura internacional, na qual o crédito era abundante 

e o capital internacional reconhecia, no Brasil e em outras nações em fase de industrialização, 

a existência de oportunidades promissoras de investimento, possibilitava o acesso ao crédito 

externo. Além disso, a capacidade ociosa, que se foi formando na economia brasileira ao 

longo de mais de meia década de crise econômica, favorecia a rápida expansão dos 

investimentos, desde que houvesse financiamento e mercado consumidor. Por último, mas 

não menos importante, convém lembrar que a repressão inibia os movimentos reivindicatórios 

e grevistas, proporcionando um ambiente de estabilidade e favorecendo a concentração da 

renda a favor do capital. 

Imerso nessa conjuntura, o governo brasileiro pôs em marcha dois planos 

econômicos subseqüentes: o Programa Estratégico de Desenvolvimento (PED), para ser 

desenvolvido entre 1968 e 1970; e o I Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social, para o período de 1972 a 1974. O diagnóstico que os planos faziam do processo de 

industrialização no Brasil envolvia a percepção de que o desenvolvimento industrial em curso 

                                                           
8 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Estatísticas históricas do Brasil: 
séries econômicas, demográficas e sociais de 1550 a 1988. 2. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 1990.  
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era poupador de mão-de-obra e estava perigosamente sustentado sobre o consumo crescente 

de bens de luxo. 

Além disso, identificava-se a carência interna de tecnologia e bens de capital, 

elementos indispensáveis ao desenvolvimento capitalista. Uma das estratégias do governo era 

revigorar as indústrias já instaladas, principalmente através de credito às empresas e ao 

consumidor, já que tais indústrias apresentavam alto índice de capacidade ociosa e podiam, 

com certa facilidade, ampliar sua oferta de bens e serviços. Ainda voltado para a produção de 

bens de consumo, o governo tratava de estimular a indústria da construção civil, favorecendo, 

de um lado, a expansão dos investimentos do setor e, de outro, a absorção de mão-de-obra 

desqualificada, abundante no mercado de trabalho. Outra estratégia do governo dizia respeito 

à ampliação do parque industrial, estimulando principalmente os investimentos para a 

produção de bens de capital e tomando a si a tarefa de ampliar a infra-estrutura e produzir 

insumos industriais. 

Os resultados obtidos foram consideráveis. O produto da indústria cresceu a taxas 

que variavam entre 11,2% e 16,6%, puxado pelos setores produtores de bens duráveis e de 

capital. O ingresso de capitais autônomos, que fora de 471 milhões de dólares em 1967, 

atingiu 5184,6 milhões de dólares em 1973 (ABREU, 1992, p. 278-281), grande parte do qual 

se ia transformando em reservas ao longo do período. Isto indica que a economia brasileira 

endividou-se mais do que seria necessário para manter o ritmo de crescimento. A inflação, por 

outro lado, manteve-se relativamente estável durante o período, oscilando entre 24,8%, em 

1968, e 15,5% em 1973, medida pela variação do IGP-DI. 

Com respeito à distribuição da renda, os dados apontam para uma contínua queda 

do salário mínimo real, ao passo que o salário médio, em diferentes setores da economia, 

aumentou, embora menos do que o índice de produtividade. A diferença entre a evolução do 

salário mínimo real e a do salário médio real tem sido atribuída, em boa medida, ao fato de 

que os salários dos trabalhadores qualificados tenderam a crescer mais do que os dos 

trabalhadores não qualificados. Com respeito à absorção de mão-de-obra, é certo que o nível 

de emprego da economia aumentou, embora não se disponha de dados para medir esse 

aumento. Apesar disso, a renda concentrou-se durante o período. O Coeficiente de Gini, que 

medira 0,50 em 1960, passava a medir 0,56 em 1970 (GONZAGA e MACHADO, 2003, p. 

43). 

Esses são alguns resultados do Milagre Brasileiro. Enquanto a renda e a 

produtividade cresciam aceleradamente, algumas contradições do modelo de desenvolvimento 

voltavam lentamente a se manifestar. O endividamento externo crescente e a concentração da 
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renda são exemplos disso. No período do milagre econômico o PIB cresceu mais de 10% ao 

ano. Os indicadores de pobreza, no entanto, não diminuíram no período. Ao contrário, 

observou-se um processo de concentração de rendas. 

Em 1972, procurando ao menos minorar a situação de crescente desigualdade 

social, o governo criou o Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (INAN), agência 

ligado ao Ministério de Saúde encarregada de formular o Programa Nacional de Alimentação 

e Nutrição (PRONAN). O PRONAN visava formular e integrar políticas que aumentassem a 

produção de alimentos básicos e expansão de programas alimentares para grupos minoritários, 

como mulheres grávidas e crianças. Não obstante este e outros programas tenham sido 

implementados, não obtiveram êxito naquilo a que se propunham. Honrosa exceção foi a do 

projeto Merenda Escolar, através do qual crianças de escolas públicas passaram a ter a 

regularidade da suplementação alimentar nas escolas.  

Entre 1976 e 1980, a renda passa a se repartir menos desigualmente, apesar de 

estar em queda, o que só pode ser atribuído à pressão redistribuidora dos sindicatos e outras 

associações voluntárias ligadas à classe operária e à incipiente atividade reivindicatória.  

A década de 1980 foi de crescentes dificuldades econômicas e agravamento das 

finanças públicas. A crise do petróleo, a crise da dívida externa do México de 1982 e a 

explosão inflacionária dominaram o panorama das políticas públicas.  

A política econômica dos anos 80 se caracterizava pela contenção salarial, para 

reduzir a demanda interna e estimular as vendas para o exterior (exportações), pelo controle 

sobre as contas do governo (com controle sobre os gastos e elevação da arrecadação) e pela 

redução da liquidez real (via elevação das taxas de juros). A brutal elevação do preço do 

petróleo funcionava como um imposto sobre a economia brasileira. Seria inevitável a redução 

do consumo e/ou dos investimentos. Para evitar uma redução muito drástica destas variáveis, 

escolheu-se a saída do endividamento externo. 

A inflação prosseguiu em ritmo forte de crescimento (em 1981 alcançava o 

patamar de 100% ao ano), pois o elevado grau de indexação da economia tornava a inflação 

fortemente inercial. Os investimentos eram financiados pela poupança interna, principalmente 

pela elevação dos impostos (Imposto de Renda e Imposto sobre Operações Financeiras nas 

operações de câmbio das importações) e criação de IOF sobre importações da Zona Franca de 

Manaus. Com as desvalorizações cambiais e o cenário externo desfavorável (recessivo), os 

investimentos que ocorriam eram amadurecimentos de investimentos realizados na década de 

70, que foram responsáveis pela geração de um parque industrial mais robusto e diversificado. 

Porém, nossa capacidade de importar era reduzida, assim como a capacidade ociosa. 
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Em 1981 o produto industrial já sofria uma queda de 10%. Em 1982 as 

exportações foram na ordem de US$ 3 bilhões inferiores às de 1981 e o déficit em conta 

corrente era superior a US$ 16,3 bilhões. Para compensar a redução de divisas, o governo 

brasileiro pediu empréstimo de US$ 1,5 bilhão aos Estados Unidos, outro de US$ 500 milhões 

para o Banco de Compensações Internacionais (BIS), outros US$ 2,3 bilhões a credores 

privados e US$ 2 bilhões a instituições multilaterais. A economia brasileira praticamente 

estagnou em 1982, pois o PIB cresceu 1,1%. 

A balança comercial em 1983 voltou a despencar, e nesse mesmo ano foi feita 

uma maxidesvalorização cambial, que atingiu em cheio os insumos importados. A 

participação do investimento sobre o PIB caiu de 20% em 1982 para 14,7% em 1983, seguida 

da queda do produto industrial de 5,2% em 1983 em relação ao ano anterior.  

No período que segue entre 1985 e 1989 foram implementados diversos planos 

econômicos, recessivos no curtíssimo prazo e inflacionários no médio e longo prazo. Sempre 

que a inflação ultrapassasse o patamar de 20%, seria disparado o gatilho salarial de 30% 

(reajuste). Além disso, eram previstos reajustes mensais pré-fixados trimestralmente. A 

inflação, em 1985, já era superior a 200% ao ano. Em fevereiro de 1986 foi implementado um 

dos planos econômicos mais controversos da história brasileira: o plano Cruzado. Houve 

congelamento de preços, mas não de salários. Pedia-se ao povo para fiscalizar os preços. 

Alguns setores resistiam ao congelamento de preços, como era no caso dos setores de 

vestuário, dos carros usados e da carne bovina. Os salários cresciam e a ilusão monetária 

contribuía para reduzir ainda mais a poupança e elevar o consumo. O consumo crescia a taxas 

elevadas. Somando-se a isso, alguns preços foram congelados a um nível abaixo dos custos. 

Houve excesso de demanda e escassez de produtos, tornando-se comuns as prateleiras vazias 

no comércio. 

A redução brusca da inflação gerou aumento do valor real da moeda. Houve uma 

expansão excessiva da oferta de moeda, o que aumentava ainda mais o excesso de demanda 

agregada.  

Houve, ainda em 1986, um pacote fiscal (leia-se aperto fiscal, com introdução de 

impostos) para desaquecer o consumo, que recebeu o apelido de “O Cruzadinho”. Em 

novembro de 1986, iniciava-se o Cruzado II, que representou principalmente uma nova 

elevação da arrecadação, dessa vez através de preços administrados (gasolina, energia 

elétrica, telefone e tarifas postais) e do aumento de impostos indiretos (sobre automóveis, 

cigarros e bebidas). 



 37 

Em 1987 foram suspensos pagamentos de juros da dívida externa aos bancos 

privados. Em abril de 1987 a inflação passava dos 20% ao mês. Nesse mesmo ano foi 

implantado o plano Bresser, com direito a congelamento de salários e de preços por três 

meses. Foram elevados os impostos e reduzidos os subsídios. Alguns produtos tinham seus 

reajustes de preços autorizados (cigarros, combustíveis, açúcar, etc.). No final de 1987 os 

preços foram oficialmente liberados. Os salários e a inflação também passaram a crescer.  

Em janeiro de 1989 surge um novo plano, o Plano Verão, tendo sido instituída 

uma moeda nova, o Cruzado Novo. Um ponto positivo foi o fim da URP, que indexava os 

salários. Houve congelamento de preços. Foi feita política monetária restritiva: aumento das 

taxas de juros e do compulsório. Os preços foram liberados e a inflação voltou a subir. Na 

década de 80 a elevada destinação de recursos públicos para saldar dívidas contraídas de 

governos anteriores, aliada à tomada de novos empréstimos para eliminar essas dívidas e às 

elevadas taxas de juros, tornava árdua a tarefa de realizar novos investimentos. 

Investimentos em níveis muito baixos remetem a uma situação adversa à expansão 

da capacidade instalada. Dado que a capacidade ociosa era bem reduzida, a situação era 

adversa ao crescimento econômico. O baixo crescimento econômico gerou dificuldades para a 

expansão do emprego, da renda, da demanda e do consumo. Com isso, a dinâmica do 

consumo dava-se pelo poder de compra das classes mais abastadas, que possuíam alternativas 

financeiras para fugir da crise. 

O desemprego ocorria não só devido aos efeitos da escassez de recursos 

financeiros e de investimentos, como também devido ao fato de que as pequenas e médias 

empresas sofriam com a inflação inercial e o elevado grau de indexação da economia. 

Percebe-se claramente a presença de fatores que estimulam a elevação das desigualdades 

funcional e pessoal da renda. Essa elevada desigualdade de renda, por sua vez, contribuiu para 

um perfil de consumo concentrado, o que representava um entrave à expansão da demanda 

interna, e, consequentemente, ao crescimento econômico forte (acima de 5%) e sustentável 

(não baseado só em aumento das exportações). 

Esse cenário supracitado inegavelmente contribuiu para o aumento ou estagnação 

da pobreza, o que tornava o consumo mais concentrado e a demanda doméstica mais fraca 

(pouco dinâmica), formando processos de causações circulares acumulativos da pobreza. 

Percebia-se claramente a predominância dos efeitos regressores: estagnação econômica, 

indexação, inflação crescente e inercial e grande instabilidade das regras contratuais (grande 

quantidade de planos econômicos em um curto espaço de tempo, o que afugentou 

investimentos). A taxa de crescimento média nesse período foi de 3% ao ano. Comparando-se 
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os anos de 1980 e 1989, percebe-se que o PIB sofreu um aumento de 22,2%, percentual tido 

como muito baixo, considerando-se que se refere ao crescimento ao longo de uma década. 

 

 

Tabela 4 – PIB a preços de 2006 (1980 a 1989) 

 

 

O coeficiente de Gini apresentou nessa década uma tendência de alta, elevando-se 

sobretudo no seus últimos três anos, como pode ser observado no quadro seguinte. 

 

 

Tabela 5 – Desigualdade de renda 

Renda - desigualdade - coeficiente de Gini -

0,54 0,56 0,58 0,6 0,62 0,64

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

Renda - desigualdade -
coeficiente de Gini -

 
Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)  

Unidade:  

Comentário: Mede o grau de desigualdade existente na distribuição de indivíduos segundo a renda domiciliar per capita. Seu valor varia de 0, quando não há 

desigualdade (a renda de todos os indivíduos tem o mesmo valor), a 1, quando a desigualdade é máxima (apenas um indivíduo detém toda a renda da sociedade 

e a renda de todos os outros indivíduos é nula). 
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Percebe-se que a distribuição da renda tornou-se mais desigual ao longo desse 

período, já que quanto mais próximo de 1 estiver o coeficiente de Gini, mais desigual é a 

distribuição de renda da economia. Esse coeficiente teve um acréscimo de 8,9% quando 

comparamos 1981 com 1989. Nota-se claramente uma tendência de alta na participação da 

renda dos 10% mais ricos, uma tendência de queda da participação dos 20% mais pobres e 

uma tendência de alta do número de pessoas em domicílios pobres e da indigência. 

 

Tabela 6 – Indicadores de Pobreza (1980 a 1989) 

 
Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)  

 

Nota-se, comparando-se 1981 com 1989, um acréscimo de 11% do percentual da 

renda dos 10% mais ricos, uma redução de 24,4% da renda dos 20% mais pobres e uma 

elevação de 1,4% do percentual de pobres, observando-se que ocorre um pico desta última 

variável no ano de 1983. Utilizando-se da mesma comparação, percebemos um incremento de 

17% do número de pessoas que habitam domicílios pobres com pico em 1983, um aumento de 

11,9% do percentual de indigentes e uma elevação de 29,1% do número de pessoas que 

habitam domicílios indigentes, com pico de todas estas variáveis no ano de 1983. 

Na década de 90 o governo Collor baseou-se na abertura econômica e nas 

privatizações, que se estenderam por toda a década e que renderam ao país uma receita em 

torno de U$ 100 bilhões. Houve política fiscal austera, com redução dos gastos e aumento da 

carga tributária. Pelos gastos, várias medidas foram tomadas: fim dos incentivos fiscais, 

inclusive subsídios, extinção do Instituto do Açúcar e do Álcool, do Instituto Brasileiro do 

Café, da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste, do Departamento Nacional 
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de Obras contra a Seca (DNOCS) e o lançamento do Programa Nacional de Desestatização. 

Do lado da arrecadação, houve elevação e criação de tributos, como por exemplos a Cofins e 

a CPMF, respectivamente. 

De 1990 a 1992 o PIB caiu em quase 10%. Dadas as tradicionais dificuldades em 

manter os preços congelados e as denúncias de corrupção ocorridas, a inflação voltou a 

disparar. Houve uma redução generalizada das tarifas sobre importação, o que representou um 

choque de abertura comercial. Houve uma invasão de produtos estrangeiros. 

Alguns setores da economia brasileira que possuíam potencial de crescimento, 

simplesmente quebraram, como foi o caso das indústrias de brinquedos, de calçados, de 

autopeças, têxtil, etc. A invasão de produtos estrangeiros gerou, inicialmente, bem-estar para 

os consumidores: maior variedade de produtos (maiores possibilidades de escolha), alguns 

produtos de melhor qualidade (de padrão tecnológico avançado) e a redução dos preços 

devido à concorrência. 

Contudo, em um segundo momento, os produtos pouco competitivos foram 

expulsos naturalmente pelo mercado, e obviamente, sobreviveram os produtos que tinham a 

preferência dos consumidores e aqueles que eram produzidos em larga escala. Houve nova 

concentração do mercado. Mercado concentrado tende a empregar menos e a gerar maior 

desigualdade na distribuição de renda. Nota-se claramente a superioridade dos efeitos 

regressores: redução do PIB, concentração industrial e instabilidade das regras contratuais 

(confisco dos ativos financeiros). A taxa média de crescimento foi de 2,8% ao ano no governo 

Collor. 

O governo Collor trouxe mudanças significativas para a economia e para a 

sociedade brasileira. Iniciou-se um processo mais rápido de desindexação e de abertura da 

economia. O processo de desindexação não surtiu efeitos relevantes no combate à inflação a 

longo prazo (após o fim do congelamento dos preços), devido à política econômica 

equivocada implementada pelo governo. Houve congelamento de salários e de preços, o que 

gerou especulação dos agentes econômicos ofertantes. Estes elevaram seus estoques à espera 

da liberação dos preços, a qual ocorreu em seguida, disparando a inflação. Os produtos que 

utilizavam importados como insumo tinham seus custos acrescidos, o que não podiam ser 

repassados aos preços. Bastou terminar o congelamento para que esses produtos tivessem seus 

preços elevados rapidamente. Além disso, pode-se afirmar que fiscalizar os preços de toda a 

cadeia produtiva é uma tarefa um tanto quanto fantasiosa, dadas as dimensões de nosso 

território e a diversificação da estrutura produtiva brasileira. Assim, os produtos finais eram 

os mais fiscalizados, por estarem expostos nas lojas, restaurantes e supermercados. Tais 
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congelamentos provocaram distorções nos preços relativos e na distribuição de renda, de 1992 

para 1993, o que gerou um perfil mais concentrado do consumo e o processo de acumulação 

da pobreza. 

Uma herança positiva do governo Collor foi a iniciativa da desindexação da 

economia. Com a economia desindexada e os preços relativos alinhados (apesar da inflação 

do ano de 1993), a inflação foi reduzida em 1994, e mais ainda em 1995, e a partir de então 

permaneceu em níveis bem rasteiros durante todo o governo FHC. Houve, é verdade, um 

aumento do poder de compra dos mais pobres devido à estabilidade dos preços. Contudo, não 

se pode afirmar que tenha ocorrido uma melhoria significativa na distribuição de renda.  

O segundo governo de FHC (1998 a 2002) prometia ser voltado para “o 

social”.Prometia, mas não foi. O segundo mandato de FHC serviu para a elevação da dívida 

pública e dos lucros da ciranda financeira, com as altas taxas de juros. Em 1993, com Itamar 

Franco à frente da presidência da república, foi criada a URV. Os preços eram gradualmente 

indexados à URV. A moeda (Cruzeiro Real) perdia a função de unidade de conta. Essa 

indexação serviu para ter maior clareza sobre os preços relativos, e para poder, em seguida, 

em 1994, já no primeiro governo de FHC, ser definido o padrão de distribuição de renda que 

seria mantido no momento da conversão para a nova moeda: o Real. A inflação fechava o ano 

de 1993 em mais de 2.500% ao ano. 

Apesar da concentração do mercado, não houve aumento, e sim certa estabilidade 

na desigualdade de renda. Essa estabilidade, entretanto, não possui correspondente 

estabilidade dos indicadores de pobreza desse período, pois houve deterioração destes 

últimos. Essa não correspondência pode ser explicada pelos efeitos regressivos do confisco 

dos ativos financeiros e do baixíssimo crescimento econômico sobre a renda das classes 

média e alta, que podem ter evitado uma elevação da desigualdade da renda. 

O governo FHC perseguia, em sua fase inicial, o objetivo maior de reduzir e 

estabilizar a inflação. Foi implantado o Plano Real, que foi muito bem-sucedido nessa tarefa 

preliminar. Cabe destacar que houve algumas distorções no momento em que os salários 

foram convertidos em URV pela média dos doze meses anteriores, enquanto preços e 

indexadores contratuais foram convertidos pelo pico. Tal fato provocou, já de início, 

distorções na distribuição de renda. 

Outro ponto importante é que o federalismo fiscal (descentralização dos recursos 

federais), que transferiu uma proporção maior da arrecadação do imposto de renda e do IPI, a 

partir da Constituição de 1988, elevou substancialmente as fontes de recursos para os 

governos estaduais, os quais geraram elevação excessiva de seus gastos. A conseqüência mais 



 42 

direta disso foi a dificuldade do governo federal em implantar uma política fiscal austera. A 

primeira solução apresentada foi a de realizar uma série de medidas de repressão a essa 

expansão de crédito para os governos estaduais, dentre as quais se destacam a imposição de 

limites à expansão da dívida bancária dos estados e a privatização de bancos estatais 

estaduais. Essa última medida tornou esses bancos mais eficientes. Todavia, os bancos que 

passaram para o domínio da esfera privada eram muito avessos a se lançarem em projetos de 

alto risco, o que era benéfico do ponto de vista da eficiência, mas retirava um meio de 

execução de projetos necessários para a população. Em 1998, a União assumiu R$ 101,9 

bilhões de dívidas estaduais, que correspondiam a 11,3% do PIB. Não eram por acaso o 

aumento da carga tributária, das taxas de juros e da dívida pública. Conseqüentemente, 

também não foi por acaso o baixo crescimento econômico durante o Plano Real.  

A taxa de crescimento médio da economia brasileira entre 1995 e 1998 foi de 

2,6%, enquanto a economia mundial crescia em média 3,9%. 

A partir de 1999, adotou-se a flutuação cambial, a qual permitiu uma 

desvalorização cambial significativa. Seguindo regras impostas pelo FMI, estabelecia-se o 

regime de metas fiscais e de inflação. Porém, verificou-se uma elevação da carga tributária 

entre 1992 e 2002 de 25% para 33% do PIB (com destaque para o aumento das alíquotas da 

Cofins e da CPMF). Nesse mesmo período, o gasto do governo federal, incluindo as 

transferências para os estados e municípios, saltou de 14% do PIB para 21%. Além dos efeitos 

recessivos internos, essa elevada carga tributária tornou nossos produtos exportados menos 

competitivos no mercado externo. Então, apesar das exportações brasileiras terem crescido em 

razão não só da desvalorização cambial a partir da implementação do câmbio flutuante, como 

também pela expansão do comércio mundial na época, elas perderam participação no mercado 

mundial. A alta carga tributária gerou fraco crescimento econômico, que, por sua vez, aliado a 

aumentos dos gastos públicos, gerou necessidade de nova elevação da carga tributária, 

formando um círculo vicioso.  

O governo FHC, com o Plano Real, reduziu e estabilizou a inflação, provocando 

uma pequena elevação do poder de compra dos mais pobres, o que diversificou o consumo 

(houve aumento do consumo de supérfluos) e contribuiu, em seu primeiro mandato, para 

atenuar as conseqüências da pobreza. Todavia, devido a um cenário externo desfavorável e a 

uma política fiscal equivocada, o crescimento econômico desacelerou-se e estagnou-se. A 

dívida pública cresceu significativamente. 

O cenário interno, com um crescimento médio do PIB de 1,9% ao ano, deteriorou-

se, o que trouxe de volta os processos de causação circular de acumulação da pobreza. 
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Comparando-se 1990 com 2001, observa-se um acréscimo de apenas 30,2% no PIB, em que 

pese ter sido maior do que o da década de 80 (22,2%). 

 

Tabela 7 – PIB a preços de 2006 (1990 a 2001) 

 

 

Percebe-se uma ligeira queda do coeficiente de Gini, o que possivelmente indica 

um pequeno aumento do percentual de renda da classe média. Comparando-se o ano de 1990 

com o de 2001, percebemos uma redução de 2,9% do coeficiente de Gini. 

 

Tabela 8 – Desigualdade de renda 

Renda - desigualdade - coeficiente de Gini

0,56 0,57 0,58 0,59 0,6 0,61 0,62

1990

1992

1994

1996

1998

2000

Renda - desigualdade -
coeficiente de Gini

 
Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)  

Unidade:  
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Comentário: Mede o grau de desigualdade existente na distribuição de indivíduos segundo a renda domiciliar per capita. Seu valor varia de 0, quando não há 

desigualdade (a renda de todos os indivíduos tem o mesmo valor), a 1, quando a desigualdade é máxima (apenas um indivíduo detém toda a renda da sociedade 

e a renda de todos os outros indivíduos é nula). 
 

 

Tabela 9 – Indicadores de Pobreza (1990 a 2001) 

 

 

No início dos anos 90, mais particularmente no governo Collor, nota-se uma 

tendência de alta no percentual de pobres, no número de pessoas em domicílios pobres e na 

indigência. A partir do governo FHC, nota-se claramente certa estabilização dos percentuais 

dos 10% mais ricos e dos 20% mais pobres. 

Em contrapartida, observa-se o aumento do número de pessoas em domicílios 

pobres, uma estabilização do percentual de pessoas indigentes (possivelmente devido aos 

programas assistenciais) e um leve aumento do número de pessoas em domicílios indigentes, 

de 1990 até 1993. 

Observa-se que os quatro últimos indicadores da Tabela 9 (da esquerda para a 

direita) atingem seu pico em 1993. Verifica-se que os pobres e indigentes não conseguiram 

melhorar seus níveis de pobreza, já que notamos a elevação ocorrida no número de pessoas 

em domicílios pobres e no número de pessoas em domicílios indigentes. 
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Considerando-se os anos de 1990 e 2001, podemos notar uma pequena redução, 

na ordem de 2,7%, do percentual da renda dos 10% mais ricos, acompanhada de uma 

elevação da participação da renda dos 20% mais pobres da ordem de 8,4%, possivelmente 

devido ao efeito de elevação do poder de compra das classes mais pobres com a redução e 

estabilização da inflação gerada pelo Plano Real, a partir de 1994. 

Comparando-se os mesmos anos, podemos perceber uma redução de 16,4% do 

percentual de pobres e uma ligeira elevação de 0,2% do número de pessoas que habitam 

domicílios pobres, com pico em 1993. Utilizando-se a mesma comparação, percebe-se uma 

redução de 2,4% do percentual de indigentes e de 8,6% do número de pessoas em domicílios 

indigentes. 

O Relatório sobre o Desenvolvimento Humano no Brasil (IPEA, 1996), do 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, confirma esses dados para os anos 90 

e salienta que o Brasil registrava, no início da década de 90, um dos maiores índices de 

desigualdade do mundo. Não há muita diferença entre o Brasil e países como México, 

Argentina, Estados Unidos, por exemplo, se comparados apenas os índices que avaliam os 

diferenciais entre os estratos da população de renda média e baixa. A desigualdade de renda 

no Brasil concentra-se basicamente nos estratos superiores da distribuição. Assim, se a renda 

dos 10% mais ricos nos diversos países não fosse levada em consideração, registrar-se-ia um 

grau de desigualdade similar na América Latina e nos Estados Unidos.  

A diferença está no estrato superior, o dos "ricos". Os 20% mais ricos da 

população detêm 65% da renda total e os 50% mais pobres ficam com 12% (em 1960 essa 

relação era de 54% contra 18%). A renda média dos 10% mais ricos é quase 30 vezes maior 

que a renda média dos 40% mais pobres, contra 10 vezes na Argentina, 5 vezes na França e 

Alemanha, 4 vezes na Holanda, 25 vezes no Peru e 13 na Costa Rica (Gráfico 2.1.). Segundo 

o Relatório, a fração da renda apropriada pelos 20% mais ricos cresceu 11 pontos entre 1960 e 

1990, enquanto a dos 50% mais pobres caiu 6 pontos e a das classes intermediárias 

permaneceu quase sem alteração.  

O Relatório mostra também onde estão os pobres brasileiros, que eram 42 milhões 

em 1990 (30% da população). Uma família é considerada pobre pelo Relatório quando sua 

renda per capita se situa abaixo da linha da pobreza - isto é, não é suficiente para adquirir os 

bens necessários à sobrevivência adequada de seus membros. O número de indigentes, ou 

seja, o número de pobres cuja renda é insuficiente para atender até mesmo suas necessidades 

alimentares, é substancialmente menor.  

Veja-se a variação da desigualdade no Brasil nos anos noventa e seguinte  em: 
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Tabela 10 – Principais características da distribuição de renda domiciliar per capita do Brasil 

(1992 a 2005) 

 

Tabela: Índices de Gini (G), índices de Theil (T), razão entre a renda apropriada pelos 10% 
mais ricos e os 40% mais pobres (40-10+), razão entre a renda apropriada pelos 20% mais 
ricos e os 20% mais pobres (20-20+), razão entre a renda apropriada pelos 10% mais ricos e 
os 10% mais pobres (10-10+) e porcentagem da renda apropriada pelos 1% mais ricos da 
distribuição de renda (1%). 

 

  G1 T2 40-10+ 20-20+ 10-10+ 1% 

1992 0,583 0,696 21,8 26,8 70,1 13,3 

1993 0,605 0,77 24,5 28,8 75,4 15,1 

1995 0,601 0,735 24,1 28 69,4 13,9 

1996 0,602 0,732 24,6 29,8 77,1 13,6 

1997 0,602 0,738 24,5 29,2 74,7 13,8 

1998 0,601 0,736 24,1 28,2 69,7 13,9 

1999 0,595 0,716 23,2 26,9 65,8 13,3 

2001 0,597 0,729 23,5 27,9 71,6 13,9 

2002 0,59 0,713 22,4 25,6 61,8 13,5 

2003 0,585 0,689 21,7 25,3 62,4 13,1 

2004 0,574 0,667 20,1 22,9 54,4 13 

2005 0,571 0,66 19,8 22,2 52,2 13 

   2004* 0,575 0,67 20,2 23 54,6 13,1 

   2005* 0,572 0,663 19,9 22,3 52,2 13 

 

Fonte: Elaborada pelo Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade (IETS – 
www.iets.org.br) com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD). 
Notas: *A área rural da região norte do país, à exceção do estado de Tocantins, passou a 
integrar a amostra em 2004. Os resultados das colunas 2004* e 2005* foram estimados, 
incorporando a amostra da área rural da região norte; 1 - Índice de Gini: medida de 
desigualdade que varia de 0 a 1, sendo que quanto mais próximo de 1, pior a distribuição de 
renda; 2 - Índice de Theil-T: mede o grau de desigualdade da distribuição de indivíduos, 
segundo a renda domiciliar per capita, e quanto maior for este índice, maior será a 
desigualdade. 

 

A Tabela 10 mostra que a renda apropriada pelos 10% mais ricos no Brasil, em 

1992, representava 21,8 vezes a renda apropriada pelos 40% mais pobres. No ano de 2005, os 

ricos ganhavam 19,8 vezes o total dos pobres. No período de 1992 a 2005, tal disparidade não 

sofreu grande alteração.  

Analisando-se a Tabela 10, os indicadores (10-10+) e (20-20+) apresentaram uma 

redução mais acentuada no período de 1992 a 2005 (principalmente o primeiro indicador 
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passando de 70,1 para 52,2). A última coluna da Tabela 10 mostra que a porcentagem da 

renda apropriada pelo 1% mais rico permanece inalterada durante todo o período e isso 

implica que não foi esse estrato que contribuiu com a melhoria nos indicadores de distribuição 

de renda durante o período de 1992 a 2005. 

O governo Lula, de 2002 a 2006, representou basicamente a continuidade da 

política econômica do governo anterior: elevadas taxas de juros e persistentes taxas de 

desemprego em níveis elevados. Esse governo já nasceu com os efeitos causados pelas 

privatizações e pela intensificação da abertura da economia de governos anteriores. Efeitos 

esses que são aqui relacionados: o ajuste a choques externos, que em épocas de inflação 

acelerada e inerte, realizava-se através do alongamento da defasagem do pagamento dos 

salários, agora se realiza por demissão de funcionários. As privatizações foram acompanhadas 

desde seu início por demissões (enxugamento da máquina administrativa), perdas de salários 

reais e de poder de barganha dos trabalhadores. 

Em 2003 a meta do superávit primário era elevada de 3,75% para 4,25% do PIB, 

com o objetivo de sinalizar para o mercado que o novo governo teria responsabilidade fiscal. 

Os gastos foram reduzidos em R$ 14,1 bilhões, o que representava uma redução de 22,75% 

dos gastos previstos no orçamento. Desses gastos, R$ 5 bilhões seriam destinados a 

investimentos sociais. Ao final de 2003, o superávit primário fora maior do que o previsto 

(4,3% do PIB). Prorrogou-se a CPMF e a tabela do imposto de renda para pessoa física não 

sofreu alterações. A taxa básica de juros foi elevada em 0,5 ponto percentual de janeiro para 

fevereiro. Os depósitos compulsórios não-remunerados eram manipulados seguindo uma 

tendência de alta. Mesmo com essas medidas contracionistas, a dívida pública manteve-se em 

ascendência. A inflação e o desemprego seguiram em elevação. 

Nossas exportações se elevaram fortemente em 2003, reflexo da intensificação do 

comércio com a Argentina e com a China e da valorização dos preços de commodities. Então 

a retomada do crescimento da inflação pode ser justificada pelo aumento contínuo do preço de 

algumas commodities, principalmente dos alimentos, e da expansão da parcela dessas 

commodities destinadas à exportação. Os investimentos externos diretos continuaram sua 

descendência iniciada em 2001, assim como o PIB per capita. A queda dessa última variável, 

conjugada com a elevação da balança comercial, revela o fraco dinamismo do mercado 

interno, o qual é reprimido pelas medidas recessivas, pela distribuição de renda muito 

desigual e pelo desemprego. 
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A taxa média de crescimento foi de 3,2% ao ano. Comparando-se o ano de 2002 

com 2006, percebemos um crescimento de 14,1%, o que é muito baixo, se considerarmos um 

período de 5 anos. 

 

Tabela 11 – PIB a preços de 2006 (2002 a 2006) 

 

 

Em 2006 houve um reajuste do salário mínimo de 13%. Porém, a redução da 

desigualdade na distribuição de renda deveu-se muito mais às políticas de transferências de 

renda para os mais pobres do que à elevação do salário mínimo.  

No governo Lula houve nova elevação do poder de compra, principalmente 

devido aos programas assistenciais do governo (com destaque para o Programa Bolsa Família 

e a para as linhas de crédito para as classes de baixa renda para a compra de 

eletrodomésticos). Tal elevação do poder de compra dos mais pobres traduziu-se em uma 

redução da desigualdade de renda. Comparando os anos 2002 e 2007, notamos uma redução 

de 6,0% do coeficiente de Gini. 

 

Tabela 12 – Desigualdade de renda (2002 a 2007) 
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Renda - desigualdade - coeficiente de Gini

0,53 0,54 0,55 0,56 0,57 0,58 0,59 0,6

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Renda - desigualdade -
coeficiente de Gini

 
Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)  

Unidade:  

Comentário: Mede o grau de desigualdade existente na distribuição de indivíduos segundo a renda domiciliar per capita. Seu valor varia de 0, quando não há 

desigualdade (a renda de todos os indivíduos tem o mesmo valor), a 1, quando a desigualdade é máxima (apenas um indivíduo detém toda a renda da sociedade 

e a renda de todos os outros indivíduos é nula). 
 

Não pode ser ignorado o fato de que, segundo dados de Neri (NERI, 2001b, p. 3), 

havia no Brasil 50 milhões de pessoas com fome no Brasil, e que, segundo dados de Alves 

Filho (ALVES FILHO, 2006, p. 7), havia 18 milhões de brasileiros com fome (insegurança 

alimentar) em 2006, sendo que, dentre estes, 14 milhões com insegurança alimentar severa. 

Percebe-se uma redução considerável da fome no Brasil, da ordem de 64%, durante o 

primeiro mandato de Lula. 

 

Tabela 13 – Indicadores de Pobreza (2002 a 2005) 

 

 

A partir do governo Lula, nota-se que o percentual de pessoas pobres ficou abaixo 

do que aconteceu na década de 80 e que a participação da renda dos 20% mais pobres teve 
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uma elevação durante o primeiro mandato do governo Lula, provavelmente devido aos 

programas assistenciais, como o Bolsa Família. O número de pessoas que habitam em 

domicílios pobres sofreu uma ligeira elevação ao compararmos com o governo anterior. O 

percentual de pessoas indigentes manteve-se estável. 

O número de pessoas que moram em domicílios indigentes manteve-se estável. 

Tais dados remetem-nos a concluir que, apesar da pequena redução do número de pobres e da 

elevação da participação dos 20% mais pobres, essas pessoas não conseguem melhorar 

substancialmente a qualidade de suas vidas. Observando-se a Tabela 13 com os dados sobre a 

participação dos 10% mais ricos e dos 20% mais pobres, nota-se uma ligeira redução, da 

ordem de 3,6% dos primeiros, e uma pequena elevação da participação desses últimos, de 

9,1%, sobre a renda nacional. O percentual de pobres inicialmente se eleva, atinge o pico em 

2003, e obviamente cai nos anos seguintes, sofrendo uma redução de 10,6%, comparando-se 

os anos de 2002 e 2005. O percentual de indigentes, também atinge o pico em 2003, e depois 

confirma uma redução expressiva de 18,2%, utilizando-se a mesma comparação. Há também 

uma redução expressiva, de 11,8%, do número de pessoas que habitam domicílios indigentes. 

Nota Técnica do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA intitulada 

“Sobre a recente queda da desigualdade de renda no Brasil, de agosto de 20069, fruto de um 

grande debate dos maiores especialistas brasileiros na matéria (Ana Flávia Machado 

(Cedeplar/UFMG), André Urani (Ie), Angela Jorge (IBGE), Carlos Roberto Azzoni 

(FEA/USP), Francisco Ferreira (Banco Mundial), João Sabóia (UFRJ), José Márcio Camargo 

(PUC/RJ), Marcelo Néri (FGV/RJ), Maria Carolina Leme (FGV/SP), Naércio Menezes Filho 

(Ibm), Samir Cury (FGV/SP), Samuel Pessoa (EPGE-FGV), Sonia Rocha (Ie), Tatiane de 

Menezes (UFPe), além de diversos técnicos do Ipea, comprovou que, de 2001 a 2004, a 

desigualdade de renda familiar per capita no Brasil caiu de forma contínua e substancial, 

alcançando seu menor nível nos últimos 30 anos. 

Consoante a Nota Técnica do IPEA (2006, p. 4), uma queda dessa magnitude na 

concentração de renda tem, potencialmente, elevados impactos sobre a redução da pobreza e 

da extrema pobreza. Isso porque uma queda na desigualdade de renda só ocorre quando a 

renda média dos mais pobres cresce mais rapidamente que a renda média nacional. De fato, ao 

longo do período estudado, a renda média dos 10% mais pobres cresceu a uma taxa anual 

média de 7%, enquanto a renda média nacional declinou 1% ao ano (a.a.). Tomando-se o 

período como um todo, o crescimento da renda média dos 20% mais pobres foi cerca de 20 

                                                           
9 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA – IPEA. Sobre a recente queda da desigualdade de 
renda no Brasil. Nota Técnica. Brasília: IPEA, 2006. 
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pontos percentuais (p.p.) acima do observado entre os 20% mais ricos. Portanto, a percepção 

dos mais pobres no Brasil foi de estarem vivendo em um país com uma alta taxa de 

crescimento econômico, enquanto os 20% mais ricos tiveram a percepção de estarem vivendo 

em um país estagnado. 

Diante dessa acentuada redução na desigualdade, não é surpreendente que tanto a 

pobreza quanto a extrema pobreza tenham também declinado. Como a renda per capita da 

população total não cresceu no período, toda a queda da pobreza verificada pode ser 

integralmente atribuída à redução na desigualdade. De fato, apenas a queda de 4% da 

desigualdade de renda ocorrida entre 2001-2004 levou, por si só, a uma redução de 3,2 p.p. na 

proporção de pessoas extremamente pobres, o que equivale a retirar mais de 5 milhões de 

brasileiros dessa condição. 

Essa desconcentração não resultou de um único fator determinante, mas de vários, 

sendo alguns deles especialmente importantes: o desenvolvimento de uma rede de proteção 

social mais efetiva, uma maior integração dos mercados de trabalho locais, e a redução nas 

desigualdades de rendimentos do trabalho, causada por reduções tanto na desigualdade 

educacional quanto nas diferenças de rendimentos entre os níveis educacionais. 

No que pertine ao nosso trabalho, os programas de transferências governamentais 

de renda contribuíram com cerca de 1/3 na redução da concentração de renda, o que aponta 

para uma elevada importância desse fator. A partir das informações disponíveis na PNAD, é 

possível distinguir três tipos de transferências públicas: a) as pensões e aposentadorias 

públicas; b) o Beneficio de Prestação Continuada (BPC); e c) os benefícios do Bolsa Família e 

outros programas similares, tais como o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti) e 

o Bolsa Escola. Analisando-se as contribuições de cada um dos três componentes, é possível 

verificar que elas foram razoavelmente similares, em torno de 10% cada. Porém, o custo 

dessas políticas é sensivelmente diferente: o custo da expansão das aposentadorias e pensões 

no período foi de quatro a cinco vezes superior ao da expansão do Bolsa Família e do BPC. 

Daí decorre que o Bolsa Família e o BPC apresentam-se com muito mais custos-efetivos no 

combate à desigualdade que as aposentadorias e pensões. 

A contribuição relativa desses diferentes componentes é bastante sensível à 

medida de desigualdade utilizada. Quanto mais sensível à renda dos mais pobres é a medida, 

mais importante é a contribuição do Bolsa Família e do BPC, sendo o efeito do primeiro 

substancialmente mais forte. 

Além disso, o Bolsa Família e o BPC basearam sua expansão em aumento de 

cobertura, ao invés de aumento no valor do benefício entre os que já recebiam. No caso das 
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pensões e aposentadorias públicas ocorreu o contrário, pois apenas uma fração irrisória de sua 

contribuição para a queda da desigualdade veio da expansão da cobertura. 

O aumento na cobertura veio acompanhado de maior inclusão da população mais 

carente. Caso esta inclusão não houvesse ocorrido, o grau de desigualdade teria declinado 

15% menos do que o efetivamente observado. 

Segundo a Nota Técnica do IPEA (2006, p. 17) os níveis de pobreza e de extrema 

pobreza caíram entre 2001 e 2004, conforme podemos observar na Tabela 14. Tanto para a 

pobreza quanto para a extrema pobreza, os três indicadores utilizados (porcentagem de 

pobres, hiato de pobreza e severidade da pobreza10) mostram uma redução entre 1 e 2 p.p.. 

Como houve no período redução na renda per capita, toda a queda nos níveis de pobreza e de 

extrema pobreza se deveu ao decréscimo da desigualdade de renda. 

O declínio da renda per capita fez com que o efeito da queda na desigualdade 

sobre a pobreza fosse inferior ao que poderia ter sido se a renda per capita não tivesse se 

alterado. 

De fato, caso a redução na renda per capita não tivesse mitigado parte do impacto 

da redistribuição, a proporção de pessoas extremamente pobres teria declinado 3,7 p.p., em 

vez de 2,3 p.p. Em suma, a queda da desigualdade entre 2001 e 2004, por si só, levou a uma 

redução na proporção de pessoas extremamente pobres no país de mais de 3 p.p., o que 

equivale a retirar cerca de 5 milhões de brasileiros da extrema pobreza. 

 

Tabela 14 – Indicadores de Pobreza e Extrema Pobreza para o Brasil 

                                                           
10 Para medir pobreza e extrema pobreza, foram utilizadas linhas de ½ e ¼ do salário mínimo (SM) 
respectivamente. São consideradas pobres e extremamente pobres todas as pessoas que vivem em domicílios 
com renda per capita inferior às linhas de pobreza e extrema pobreza respectivamente. Por hiato de pobreza, 
entendemos a proporção de pobres multiplicada pela distância média da renda dos pobres à linha de pobreza, 
medida em múltiplos da linha de pobreza. Essa medida, portanto, leva em consideração não apenas a 
porcentagem de pobres, mas também a profundidade da pobreza. A severidade da pobreza é dada pelo produto 
da porcentagem de pobres pela distância quadrática média à linha de pobreza, também medida em múltiplos da 
linha de pobreza. Ela, portanto, não apenas considera o número de pobres e a profundidade da pobreza, como 
também dá maior peso para os mais pobres. Por exemplo, um pobre que tenha uma renda igual à metade da linha 
de pobreza, tem um peso 4 vezes menor que o de um pobre que não tem renda alguma. 
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Fonte: INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA – IPEA. Sobre a recente queda da desigualdade de renda no Brasil. Nota Técnica. Brasília: IPEA, 2006  

 

Informa a Nota Técnica do IPEA que, sem a ajuda de reduções na desigualdade, 

para que fosse gerada a mesma queda na extrema pobreza, seria necessário um crescimento 

econômico balanceado de 20%. Em outras palavras, do ponto de vista dos extremamente 

pobres, a recente queda de 4% da desigualdade é equivalente a um crescimento balanceado 

de 20%. É verdade que, para os pobres, tanto o crescimento quanto reduções na desigualdade 

são importantes. Entretanto, considerando que 4% de redução no coeficiente de Gini equivale 

a um crescimento na renda per capita de aproximadamente 20%, se os extremamente pobres 

tivessem que escolher entre uma redução no coeficiente de Gini de 1% e um crescimento 

balanceado na renda per capita do país inferior a 5%, prefeririam a redução no coeficiente de 

Gini. 

Em suma, constata-se desse breve resumo que o Brasil tem sido um país 

atavicamente desigual e que só recentemente, em função sobretudo dos programas de 

transferência de renda, tem se reduzido um pouco a desigualdade de renda no país, como se 

observa na Tabela 12. Verifica-se também que, dada a desigualdade ainda reinante no país, o 

só crescimento econômico do Brasil, sem a concomitante redistribuição da renda nacional 

apropriada pelos segmentos mais pobres, não é capaz de promover a redução da pobreza e da 

extrema pobreza. 

Cabe então se examinar se esta redução da concentração de renda importou 

também em uma distribuição mais justa das riquezas sociais do país, consoante os modelos 

teóricos propostos pelos filósofos e teóricos da matéria. Examinada teoricamente essa 

questão, verificar-se-á se o Programa Bolsa Família atende a tais pressupostos teóricos para se 

constituir em uma forma de distribuição justa de riquezas e se pode permitir a seus 
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beneficiários a efetiva superação da pobreza através de mecanismos complementares de saída 

autosustentada do Programa. 

Para tanto, é necessário, inicialmente, analisarmos a construção histórica do 

modelo de Welfare State brasileiro e suas vicissitudes.  

 

 

2 MECANISMOS SUPERADORES DA DESIGULDADE SOCIAL: A C ONSTRUÇÃO 
HISTÓRICA RECENTE DO WELFARE STATE BRASILEIRO E SUAS 
VICISSITUDES 

 

 

2.1 O conceito de Welfare State 
 

 

O conceito de Welfare State ou Estado de Bem Estar Social11 nasce com base na 

concepção de que existem direitos sociais indissociáveis à existência de qualquer cidadão. 

Segundo esta concepção, todo o indivíduo tem o direito, desde seu nascimento, a um conjunto 

de bens e serviços que devem ser fornecidos diretamente através do Estado, ou indiretamente, 

mediante seu poder de regulamentação sobre a sociedade civil. Esses direitos contemplam 

cobertura de saúde e educação em todos os níveis, auxílio ao desempregado, garantia de uma 

renda mínima, recursos adicionais para sustentação dos filhos, etc. 

Segundo Sônia Draibe (DRAIBE, 1989, p. 18) são características comuns das 

definições de Welfare State as seguintes: 

• a tendência do Estado de modificar o livre funcionamento do mercado; 

                                                           
11 Em Política Social, escrito em 1965, Marshall (MARSHALL, Thomas, 1967, p. 12-97) procura dar conta da 
origem do Estado de Bem-Estar Social na Inglaterra, bem como de sua evolução no pós-guerra, notadamente na 
década de 50 e início da década de 60. Para o autor, o Estado de Bem-Estar Social naquele país tem início em 
meados da era Vitoriana, qual seja, no último quartel do século XIX. Era de prosperidade e confiança, teria 
marcado o início da adoção de medidas de política social: leis de assistência aos indigentes, leis de proteção aos 
trabalhadores da indústria, medidas contra a pobreza, etc. Em tais medidas, estaria o embrião daquilo que, mais 
tarde, após a Segunda Grande Guerra, seria conhecido como welfare state. 
A razão para o surgimento destas medidas, as quais legariam à sociedade inglesa do século XX um aparelho 
estatal administrativamente preparado para garantir o bem-estar social a seus cidadãos, está no impulso dado às 
sociedades pela industrialização. Uma vez re-harmonizada e re-adaptada ao novo "modo de vida", após a 
pacificação dos conflitos que haviam acompanhado a origem da produção em escala industrial, a sociedade 
inglesa abraçou essa tarefa de desenvolver suas potencialidades (e) colocou em movimento forças inerentes ao 
próprio sistema que levaram, por processos lógicos e naturais, à sua transformação em algo totalmente 
imprevisto e incomum. Este é um conceito central nesta explicação: a origem e desenvolvimento do Estado de 
Bem-Estar Social fazem parte de um processo que é definido fundamentalmente pela evolução lógica e natural 
da ordem social em si mesma. 
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• o princípio de substituição do rendimento em caso de perda temporária ou 

definitiva da capacidade de obtê-lo, para a prevenção dos riscos próprios 

inerentes à economia de mercado (velhice, doenças, maternidade, 

desemprego); 

• a garantia, mesmo para os excluídos do mercado de trabalho, de uma renda 

mínima a um nível considerado suficiente para a satisfação das 

necessidades sociais e culturais essenciais. 

 

Essa última caracterísitica de práticas universalistas de garantia de uma renda 

mínima caracterizam somente as tendências recentes de proteção social e não o Welfare State 

em sua concepção mais abstrata.  

Para Claus Offe (OFFE, 1972, p. 482-485), o Welfare State é essencialmente um 

fenômeno das sociedades capitalistas avançadas, as quais (sem exceção) criam 

estruturalmente problemas endêmicos e necessidades não-atendidas. Neste contexto, o 

Welfare State seria uma tentativa de compensar os novos problemas criados por estas 

sociedades. Assim, a emergência dos Estados de Bem-Estar não apenas não representa uma 

mudança estrutural das sociedades capitalistas, mas seria essencialmente uma resposta 

funcional a seu desenvolvimento:  

O Welfare State não pode lidar diretamente com as necessidades humanas fundamentais; ele 
pode apenas tentar compensar os novos problemas que são criados na vaga do crescimento 
industrial. (OFFE, 1972, p. 482). 

 

Segundo Offe, o desenvolvimento do capitalismo gera problemas sociais, tais 

como: necessidade de moradia para os trabalhadores concentrados pela indústria, necessidade 

de qualificação permanente da força de trabalho, desagregação familiar, etc. Ou seja, em seu 

desenvolvimento, o capitalismo destrói formas anteriores de vida social (ou instituições 

sociais), gerando disfuncionalidades, as quais se expressam sob a forma de problemas sociais. 

O Welfare State representa, portanto, formas de compensação, um preço a ser pago ao 

desenvolvimento industrial. Mais que funcional, o Welfare State é um desdobramento 

necessário da dinâmica de evolução destas sociedades, uma vez que há pequena margem para 

escolhas. Isto é, segundo o autor, a emergência de programas sociais não é resultado de 

escolhas, porque as alternativas de políticas são pequenas. São as condições econômicas e 

sociais que determinaram a emergência do Welfare State, e não opções feitas no campo do 

político: 
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(...) padrões ideológicos não são apenas ausentes, mas eles seriam inaplicáveis mesmo se 
existissem, porque a margem para políticas alternativas "viáveis" é muito pequena para 
permitir escolhas baseadas em princípios. É exatamente esta situação que melhor descreve o 
desenvolvimento do Welfare State. Plataformas dos partidos e resultados eleitorais parecem 
não ter influência na percentagem do orçamento estatal que é gasto para fins de Welfare ou 
em novos programas de Welfare que são criados. Muito mais importantes como 
determinantes das políticas ("policies") são variáveis econômicas tais como o crescimento da 
produtividade, a extensão da mobilidade social, o nível tecnológico das indústrias básicas, o 
tamanho e composição da força-de-trabalho, a estrutura de idade da população e outros 
indicadores macroeconômicos e macrosociológicos. (OFFE, 1972,  p. 484). 

 

Claus Offe nega explicitamente determinantes de ordem política na emergência 

dos programas sociais, dizendo que a decisão política no Welfare State está fadada a ser 

bastante reduzida. Ao contrário, aqueles programas expressam a natureza do Welfare State, 

qual seja, um contínuo processo de adaptação aos problemas sociais postos pelo 

desenvolvimento do capitalismo: 

 

A lógica do Welfare State não é a realização de algum objetivo humano intrinsecamente 
válido, mas antes a prevenção de um problema social potencialmente desastroso. (...) Esta 
maneira tecnocrática e absolutamente apolítica de reagir a pressões sociais emergentes 
condena o Welfare State a um infindável e errático processo de auto-adaptação. (OFFE, 1972, 
p. 485). 

 

Portanto, podemos compreender o Welfare State como um aspecto funcional do 

desenvolvimento do modo de produção capitalista, em que os programas sociais seriam 

fundamentalmente uma forma de corrigir/compensar disfuncionalidades, expressas no plano 

social, da operação do sistema capitalista.  

Consoante Marcelo Medeiros (MEDEIROS, 2001, p. 8), as circunstâncias do 

surgimento e do desenvolvimento do Welfare State no Brasil são diferentes das observadas 

nos países desenvolvidos. Além de ocorrer sob uma posição diferente na economia mundial, o 

processo de modernização brasileiro é marcadamente segmentado, com setores industriais 

modernos convivendo com setores tradicionais e com a economia agrárioexportadora. O 

controle do mercado para produtos industriais por meio de políticas de massificação do 

consumo foi um aspecto secundário para um Estado preocupado com estratégias 

protecionistas, disponibilidade de insumos e investimentos em bens de capital e infra-

estrutura. 

No período de industrialização do Brasil, a possibilidade de se utilizar o Welfare 

State como instrumento de controle da demanda agregada era reduzida. Problemas de 

superprodução estavam muito mais relacionados ao comportamento do setor externo do que a 

flutuações nos níveis nacionais da demanda e o número restrito de trabalhadores beneficiados 
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limitava a efetividade das políticas como mecanismo de expansão do consumo. No Brasil, o 

Welfare State surge a partir de decisões autárquicas e com caráter predominantemente 

político: regular aspectos relativos à organização dos trabalhadores assalariados dos setores 

modernos da economia e da burocracia. 

 

 

2.2 O Welfare State no período militar (1964-1985) 
 

 

Por sua origem, o sistema de proteção social brasileiro carrega consigo um 

histórico pautado pela tradição e pelo conservadorismo. A proteção social caracterizou-se ao 

longo de muitas décadas como residual, pontual e fragmentada. Faz parte de seu histórico, 

ainda, a existência da mediação entre a população beneficiária e o Estado por meio das 

organizações da sociedade civil. Ao resistir por reconhecer a proteção social como direito a 

ser garantido pelo Estado, o Poder Público construiu uma tradição de relação com as 

organizações da sociedade civil em que se colocavam em foco as iniciativas dessas 

organizações e não as necessidades da população a quem elas se dirigiam. Esse padrão de 

mediação reforçava a subalternidade da população usuária e confundia as esferas pública e 

privada, num jogo que obscurecia suas delimitações e suas relações, constituindo mais uma 

das facetas dos obstáculos para a efetivação da cidadania, nesses segmentos.  

Interessante é observar a situação brasileira na conjuntura do período militar 

(1964-1985). Enquanto os países capitalistas desenvolvidos constroem o Estado de Bem-Estar 

Social (Welfare State), no modelo keynesiano de economia de mercado, combinando 

crescimento econômico e pleno emprego com políticas sociais que potencializam a produção 

e o consumo, forja-se gradativamente um Estado meritocrático, com a adoção de uma política 

seletiva e focalista, voltada às categorias com mais poder de reivindicação. Aqui, os serviços 

sociais são estendidos a alguns trabalhadores, privilegiando-se certas categorias, não sendo 

dirigido a todos e nem a todas as necessidades (MESTRINER, 2001, p. 142-3). 

O período ente 1964 a 1985 associa a proteção social à repressão em uma fase da 

política brasileira de profunda restrição das liberdades individuais, perante a ditadura militar. 

No plano econômico e social, o período da ditadura militar foi marcado pela redução da renda 

do trabalho, e, conseqüentemente, pelo crescimento das desigualdades sociais e pelo 

agravamento da “questão social”. Diante deste cenário, as ações assistenciais serão mais uma 



 58 

vez utilizadas para amenizar o estado de empobrecimento da população, inclusive dos 

trabalhadores.  

Paradoxalmente registra José Murilo de Carvalho (CARVALHO, 2005, p. 170) o 

desenvolvimento de alguns aspectos do Estado de Bem-Estar social nesse período, uma vez 

que, segundo o autor, é comum na história brasileira os avanços nos direitos sociais ocorridos 

ocorrerem em regimes autoritários, em detrimento dos direitos políticos e civis. Portanto, 

como nos anos 30, a instalação de um regime restritivo dos direitos civis e políticos marca, 

concomitantemente, a ampliação dos direitos sociais e a extensão do sistema de aposentadoria 

para os trabalhadores rurais. 

Como registra Rodrigo David de Albuquerque (ALBUQUERQUE, 2007, p. 29-

33), exemplos de ações para a promoção da proteção social no âmbito do governo militar são 

numerosos. Podemos citar, dentre outros, a criação em 1966 do Instituto Nacional de 

Seguridade Social (INPS), que unificou o sistema (com exceção das pensões no serviço 

público, que conservaram os seus próprios institutos) e substituiu os antigos IPAs (Institutos 

de Aposentadoria e Pensões), uniformizando os benefícios. No sistema unificado, os 

problemas financeiros do IAP deficiente foram supridos pelos recursos do IAP excedente. Os 

sindicatos e as entidades patronais também perderam a co-gestão, sendo o controle exercido 

exclusivamente, agora, pela burocracia estatal. As prestações (benefícios, aposentadorias e 

assistência médica) são também uniformizadas e o sistema de financiamento por capitalização 

é substituído por um sistema público de repartição simples.   

Além disso, o objetivo da quase universalização do sistema de aposentadorias é 

também conseguida com a criação, em 1971, do Programa de Assistência ao Trabalhador 

Rural (PRORURAL), que inclui trabalhadores rurais no sistema previdenciário.  

Os únicos grupos profissionais ainda excluídos do sistema formal, trabalhadores 

domésticos e os trabalhadores por conta própria, também são incorporados em 1972 e 1973, 

respectivamente. Apenas permanecem excluídos aqueles que não têm empregos formais. Os 

trabalhadores temporários das empresas são incluídos, por sua vez, em 1974, ano de 

nascimento também do benefício da renda mensal vitalícia para pessoas com idade acima de 

70 anos e deficientes que não tenham contribuído o sistema público de pensões. Para coroar a 

implementação destas novas medidas, o Ministério da Previdência e Assistência Social 

(MPAS) foi fundado em 1974. A padronização e a universalização do sistema de 

aposentadorias, que não poderiam ser realizados em uma democracia, se implantou com 

relativa facilidade nos governos militares.  
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Por outro lado, para compensar a flexibilidade da legislação trabalhista e o fim da 

estabilidade do emprego, foi concedida pelo Estado aos empregados uma forma de seguro de 

desemprego, em caso de "desaceleração econômica" (demissão mais de 50 pessoas, sem 

culpa), em 1965. Trata-se do Fundo de Assistência ao desempregado (FAT), atribuível pelo 

período máximo de seis meses e não deveria exceder 50% do salário mínimo. Posteriormente 

(em 1966), criou-se o Fundo de Garantia por Tempo Serviço (FGTS), que representa 1% da 

folha salarial das empresas, de modo a tornar mais flexível e menos dispendioso o processo de 

demissão. O FGTS passa a funcionar como uma espécie de seguro desemprego, porém, 

restrito aos trabalhadores do setor formal.  

Sérgio Abranches (ABRANCHES, 1985, p. 59) descreve a prática dos governos 

militares como uma associação entre estatismo e privatização. O estatismo é refletido no 

crescimento generalizado da máquina burocrática na esfera social, na centralização e na 

natureza geral de governos autoritários, enquanto a privatização também tomou várias formas, 

como as que se seguem (DRAIBE, 1990, p. 33):  

• adoção de critérios do mercado como parâmetros da ação social do Estado (por 

exemplo, lógica de eficiência e de equilíbrio financeiros, de autofinanciamento, de 

participação financeira do usuário, visão de serviços sociais como mercadorias, etc.);  

• abertura do aparelho do Estado para interesses privados;  

• o financiamento público da produção privada de bens e serviços sociais (por 

exemplo, construção de hospitais privados pelo Estado, compra pelo sistema público de 

serviços médicos do setor privado, o financiamento do ensino privado, etc.). Os recursos para 

o setor privado, para satisfazer a crescente procura de serviços de saúde notadamente, foram 

substituindo em larga medida o investimento público em questões sociais;  

• transferência da prestação dos serviços sociais do Estado para as empresas 

privadas ou organizações do terceiro setor (por exemplo, incentivos para a substituição das 

assistências à velhice e à saúde públicas por aquelas do setor privado).  

Consoante expõe Maria Lúcia Werneck Vianna (VIANNA, 1998, p. 52), ocorreu 

um processo gradual de "americanização" (perversa) da segurança social, mais evidente no 

setor da saúde, mas também notado em todas as áreas de intervenção pública na vida social. A 

ditadura, especialmente no período final, propugnou a liberação dos direitos para o benefício 

daqueles que antes excluídos, mas nivelou a segurança social em níveis tão baixos que acabou 

por remover do sistema público a grande maioria dos trabalhadores formais e da classe média 

assalariada. Substituiu, pois, o modelo de "alemão" (Bismarck) pelo modelo de seguro social 
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"americano" (seletivo), em oposição ao modelo "inglês" (Beveridge) do espírito da 

Constituição de 1988.  

Esta adoção do modelo americano, entretanto, segundo a autora, seria feita de uma 

maneira perversa. Enquanto, nos Estados Unidos, a maioria da população tem acesso a 

proteção por parte do mercado (pelo indivíduo ou grupo de seguros relacionados com a 

atividade) e o sistema público (por exemplo, Medicaid e Medicare) é restrito a uma minoria 

da ordem de um quinto da população, os valores são invertidos no caso brasileiro: esta 

proporção se refere às pessoas que têm acesso aos seguros privados, a grande maioria da 

população (por ser pobre) é dependente o sistema público, que, numa situação de sub-

investimento, não satisfaz as suas necessidades senão de uma forma precária. Isto é verdade 

no que diz respeito à saúde, ao ensino primário e secundário, ao saneamento e mesmo à 

aposentadoria. 

Francisco de Oliveira (OLIVEIRA, 1988, p. 18) ressalta também a atuação do 

Estado no período militar no financiamento da reprodução da força de trabalho, por meio da 

atribuição de um salário indireto, que tem como função a redução dos salários diretos, pagos 

pelo empregador. O salário indireto são os serviços públicos de reprodução social e 

constituem os gatos sociais do Estado. Assim, há uma socialização dos custos da reprodução 

do capital, por meio do financiamento público. O fundo público tornou-se pressuposto da 

acumulação do capital por duas vias: pelo financiamento da reprodução da força de trabalho e 

pelo financiamento da reprodução do capital, por exemplo, por meio de subsídios financeiros, 

isenções fiscais e investimento em pesquisas científicas e tecnológicas. Na avaliação do autor, 

este fenômeno, inclusive o gasto social, tornou-se indispensável para a acumulação 

capitalista. 

Ao assumir esse caráter de acumulação, o período ditatorial introduziu algumas 

mudanças nas políticas sociais. Na saúde e na previdência houve ampliação dos serviços e das 

coberturas. Também na educação amplia-se, quantitativamente, o acesso. A assistência social, 

contudo, assume cada vez mais o caráter tradicional. Houve ampliação de serviços e 

programas, porém com maior seletividade do público usuário, com pulverização das ações e 

segmentação do usuário por faixas etárias (crianças, adolescentes e idosos), necessidades e 

problemas (doenças, deficiências, dependências a substâncias, entre outros). 

Estes são os traços gerais de um Estado protecionista mitigado, pela sua 

fragilidade no enfrentamento da pobreza. Esse padrão consolida-se, no período, como forma 

de compensação pelo agravamento da questão social, isto é, redução da renda do trabalho e 

crescimento da pobreza. Embora a proteção social amplie seu campo de ação, com uma 
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pluralidade de serviços, programas e projetos, muitas vezes como retaguarda da saúde, a 

assistência não obtém efetividade diante do crescimento e recrudescimento das desigualdades. 

Como retaguarda de outras áreas, o sistema desenvolve pretensiosas propostas de formação e 

colocação de mão-de-obra, implantação de creches, melhoria de habitação, alfabetização de 

adultos e outros.  

 

 

2.3 O Welfare State no período da redemocratização (1986-1993) 
 

 

No Brasil do período de 1985 a 1993, a proteção social se distingue no momento 

que marca o retorno à democracia e ao Estado de direito. Esse período é também marcado 

pela importante conquista da Constituição cidadã, em 1988. É um período contraditório, de 

conquistas e frustrações. Conquistas no sentido de vermos assegurado, na carta constitucional, 

um conjunto de direitos, inclusive o direito dos cidadãos e cidadãs à proteção social, e 

frustrações, por não vermos a efetivação de tais direitos. 

O sistema de proteção social brasileiro inclui, desde a Constituição Federal de 

1988, as garantias de direito à saúde, previdência e assistência social. Esse é um marco para 

os direitos sociais no Brasil, pois ocorre a ampliação do sistema de proteção social e 

instituição de princípios de universalização. No entanto, a sustentabilidade de um sistema de 

proteção social universalista exigiria a integração entre as políticas públicas sociais e as 

políticas de emprego. Isso seguramente não ocorreu no Brasil. Desse modo, a aplicação dos 

preceitos constitucionais de direitos sociais é algo ainda em disputa no Brasil. 

A partir deste marco constitucional, a saúde e a previdência social conquistaram 

maior relevância e se firmaram enquanto política pública, o que implica em responsabilidade 

e compromisso públicos, bem como na existência de orçamento próprio. No tocante à 

assistência social, que ainda depende das “sobras” orçamentárias, o processo segue ritmo 

diferente. A previdência social e a saúde avançaram com mais velocidade na concretização 

das conquistas constitucionais, ainda que não plenamente. 

A principal diferença entre essas 3 áreas diz respeito às normas de financiamento: 

existem regras obrigatórias para a saúde e a previdência social, assim como para a educação, 

se alargarmos a comparação com outras políticas sociais, e não se observa determinação de 

regras para a assistência social. Também é fundamental, para explicar essas diferenças de 
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ritmo, a ausência, compreensível, das usuárias e dos usuários nas reivindicações pela garantia 

dos direitos assistenciais.  

Tal como fora construído, o sistema de proteção social brasileiro concilia direitos 

de base contributiva e não-contributiva, como ocorre, por exemplo, no caso da previdência 

que teve sua concessão ampliada na Constituição de 1988 com a implantação da 

aposentadoria para trabalhadores e trabalhadoras rurais sem contribuição. Considerando-se 

que o trabalho informal pode representar a metade, ou até mais, da população brasileira 

economicamente ativa, existe um quadro de limitações das coberturas da previdência social 

contributiva. Por outro lado, o direito à saúde, com a implantação do SUS, também após a 

Constituição de 1988, institui-se como direito universal e gratuito. Já a assistência social, 

como sistema de proteção gratuito e focalizado para atendimento às pessoas pobres sem 

capacidade contributiva, é a parte mais frágil do tripé desse sistema. A política nacional de 

assistência social, por ser seletiva e exigir o cumprimento de condicionalidades, não participa 

de um arranjo de direito universal. 

Com os avanços e recuos desse período de 1986 a 1993, a proteção social fica em 

um pêndulo entre a benemerência, entendida como caridade, e a assistência social, entendida 

como direito. Por um lado, há a afirmação da noção de direito, com a Constituição e a 

aprovação da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) em 1993, ainda dentro do período. 

Por outro lado, assiste-se a um desmantelamento das instituições governamentais na área da 

assistência, atingidas por escândalos de corrupção, nepotismo e clientelismo, e por reduções 

orçamentárias significativas. Os princípios de democratização, participação e descentralização 

são inseridos no arcabouço legal da assistência social, porém seu arranjo institucional não 

reflete tais princípios. 

Há uma contradição entre as aspirações da população e dos novos movimentos 

sociais e o imobilismo do Estado brasileiro, afundado em crises fiscais, financeiras e políticas.  

 

 

2.3 O Welfare State no governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) 
 

 

A novidade, o avanço no modelo da assistência social brasileira, a partir do final 

da década de 1990, é a prioridade dada aos programas de transferência de renda. Este é o 

resultado de um processo de reorganização institucional das políticas sociais que causou 
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impacto direto na assistência social, especialmente após a Lei Orgânica da Assistência Social 

(LOAS), de 1993. 

Também representa a incorporação das influências de um debate internacional 

sobre programas de transferência de renda, bem como das orientações de agências 

internacionais de cooperação para o combate à pobreza. 

Tomando-se como base o marco legal da Constituição e da LOAS, a proteção 

social brasileira passou a construir sua base discursiva ancorada na noção de direito social, o 

que é acompanhado pelo esforço governamental, nos últimos anos, de ampliação do 

atendimento nas três dimensões da seguridade social: previdência, saúde e assistência.  

O período Fernando Henrique Cardoso (FHC) caracterizou-se sobretudo pela 

tensa conciliação dos objetivos macroeconômicos da estabilização com as metas de reformas 

sociais voltadas para a melhoria da eficiência das políticas públicas. Os problemas de 

agravamento da crise fiscal do Estado, comuns em todo o mundo na década de 1990, foram 

entendidos como tendo sido causados por gastos públicos sociais significativos, geridos de 

forma excessiva e desperdiçadora de recursos. Dessa maneira, uma série de reformas para as 

políticas sociais foi concebida e algumas delas efetivamente implementadas.  

De acordo com Draibe (DRAIBE, 2001, p. 133), para a correção de rumos previu-

se avançar nos processos de descentralização, focalização e estabelecimento de parcerias com 

o setor privado, lucrativo ou não. No entendimento do governo, a idéia central para a defesa 

da descentralização era a de que a eliminação de atividades-meio resultaria em uma maior 

efetividade das políticas, já que transferiria para a ponta dos sistemas a responsabilidade pelo 

estabelecimento das prioridades a serem atendidas. O processo tornar-se-ia mais transparente, 

pois permitiria um melhor e mais próximo acompanhamento e fiscalização das aplicações dos 

recursos e prestação dos serviços. 

A focalização consistia no estabelecimento de critérios para selecionar a 

população-alvo de um programa entre aqueles que dele mais necessitassem. Foi assim 

apresentada como uma forma de inserir os mais pobres, os excluídos do processo produtivo, 

no raio de ação das políticas públicas. Sustentava-se que no caso brasileiro a focalização não 

significaria necessariamente redução de serviços sociais básicos, mas justamente uma 

estratégia de fazer com que estes chegassem aos mais pobres. 

O governo FHC compreende dois mandatos: de 1995 a 1998, e de 1999 a 2002. O 

primeiro mandato corresponde à implementação do Plano Real e vai até o momento da sua 

crise ao longo do ano de 1998. A etapa seguinte corresponde ao período de administração da 

crise. Estes momentos significam posturas macroeconômicas distintas e correspondentes 
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políticas públicas. No que diz respeito ao comportamento dos gastos sociais, também são 

períodos distintos. A eleição e os primeiros anos da gestão de Fernando Henrique Cardoso, 

iniciados em 1995, se beneficiam da estabilização monetária e da política de liberalização 

comercial e financeira, além das renegociações de dívida externa e do início das privatizações 

das empresas estatais. Verificou-se, naquele momento, recuperação do crescimento 

econômico, ampliação do consumo pós-estabilização e aumento da renda, sobretudo nos 

setores informais. 

Em 1996, implementa-se o Benefício de Prestação Continuada (BPC), previsto na 

LOAs, e criam-se também novos programas, como o Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil (PETI), e o Brasil Criança Cidadão (BCC), entre outros. Cumpre dizer que tal 

estrutura permaneceu, em linhas gerais, na segunda gestão FHC. Dessa maneira, observa-se 

um movimento de retomada do crescimento dos gastos, principalmente após 1996.  

O principal responsável pelo crescimento dos gastos foi o Benefício de Prestação 

Continuada (BPC), que consiste em uma transferência de renda no valor de um salário 

mínimo, garantida constitucionalmente a idosos e deficientes com renda per capita inferior a 

um quarto do salário mínimo. Em 1998, os gastos com o BPC representaram cerca de 44% 

dos gastos efetuados em Assistência Social12.  

A partir de 2001, no segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso, 

começaram a ser implantadas, em um maior número, as políticas de renda mínima em escala 

nacional, com exceção do Benefício de Prestação Continuada – BPC e do Programa de 

Erradicação do Trabalho Infantil – PETI, que foram lançados em 1996.  

No ano de 2001 foi criado, pela Lei nº 10.219, de 11 de abril, o programa Bolsa-

Escola, do Ministério da Educação, que buscava atender crianças entre 6 e 15 anos de idade, 

cujas famílias tinham uma renda per capita abaixo de R$ 90,00. Este programa, 

regulamentado pelo Decreto nº 3.823, de 18 de maio de 2001, repassava um auxílio financeiro 

de R$ 15,00 por criança, podendo chegar até um máximo de R$ 45,00 (três crianças). 

Entretanto, exigia como condicionalidade que a criança tivesse uma freqüência mensal 

mínima de 85% das aulas. 

Ainda neste ano de 2001 foi criado o Programa Bolsa Alimentação, do Ministério 

da Saúde e o Programa Agente Jovem, do Ministério da Previdência e Assistência Social. O 

Programa Bolsa Alimentação buscava combater a mortalidade infantil em famílias com renda 

                                                           
12 O BPC, que vinha sendo pago desde 1996, já amparava, no final de 1998, 853 mil idosos e portadores de 
deficiência, com desembolso de R$ 1,1 bilhão. Somados ainda os 960 mil benefícios mantidos por conta da Lei 
n. 6.179/74, referentes à Renda Mensal Vitalícia (RMV), o governo federal garantia a mais de 1,7 milhão de 
brasileiros idosos e portadores de deficiência pobres uma renda mínima de um salário mínimo. 
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per capita mensal de ½ salário mínimo (R$ 130,00 em 2004). Este Programa transferia um 

auxílio financeiro de R$ 15 por criança entre 0 e 6 anos ou mulher grávida até um máximo de 

R$ 45,00 (três crianças) e, em contrapartida, a família se comprometeria a atualizar o cartão 

de vacinação para crianças entre 0 e 6 anos e a fazer visitas regulares ao posto de saúde para o 

pré-natal e enquanto estivesse amamentando, no caso das mães.  

Já o Programa Agente Jovem buscava atender adolescentes com idade entre 15 e 

17 anos e com renda per capita familiar inferior a meio salário mínimo. Para receber o auxílio 

financeiro no valor de R$ 65,00, os adolescentes devem estar matriculados na rede ensino e 

ter freqüência superior a 75%, além de participar de atividades comunitárias. Em 2002, este 

programa chegou a beneficiar, segundo Silva e Silva et al. (SILVA e SILVA, 2004, p. 62), 

cerca de 105.000 adolescentes. 

No ano de 2002, foi lançado o Auxílio Gás, do Ministério das Minas e Energia, 

pela Lei nº 10.453/2002, que era uma medida compensatória para o fim do subsídio ao gás de 

cozinha. Este Programa destinava-se às famílias com renda per capita de no máximo R$ 

90,00 (excluindo deste cálculo qualquer tipo de auxílio financeiro referente às políticas de 

renda mínima e também os benefícios como o seguro desemprego). O auxílio financeiro 

repassado às famílias, através deste Programa, era de R$ 7,50 por mês, que eram pagos 

bimestralmente, não sendo exigida nenhuma condicionalidade às famílias, com exceção do 

registro no Cadastro Único. Segundo Silva e Silva et al. (SILVA e SILVA, 2004, p. 65), até 

novembro de 2002, tinham sido beneficiadas, através deste Programa, 8.556.785 famílias, 

com recursos aplicados no valor de R$ 502.139.720,00 e com previsão orçamentária, para 

2003, da ordem de R$ 750.000.000, 00. 

Não obstante os esforços do governo Fernando Henrique Cardoso, a análise das 

estruturas normativas revelou lacunas e indefinições que acabaram por tornar os processos da 

execução desses programas controversos ou de difícil implementação. 

Procedimentos estabelecidos nas normatizações se mostraram limitadores das 

potencialidades dos programas. Esse foi o caso da opção clara pela gestão centralizada do 

Programa Nacional de Bolsa Escola em sua legislação. A Portaria do Programa Bolsa 

Alimentação, apesar de incluir a participação dos estados, precisaria tê-los envolvido, por 

exemplo, intermediando municípios e esfera federal no encaminhamento e acesso à lista de 

beneficiários. Desse modo, seriam fortalecidos junto aos municípios.  

Nenhum dos programas explicitou em suas legislações formas mais adequadas 

para o preenchimento do cadastro, fase fundamental para garantir a transparência e todo o 
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processo restante. Na prática, houve uma diversidade grande de métodos de cadastramento, 

alguns permitindo maior número de fraudes e erros. 

Apesar dos números expressivos alcançados pelos programas de transferência de 

renda com condicionalidades, por estarem fragmentados do ponto de vista da gestão, entre 

diferentes órgãos de governo, com estratégias de implantação peculiares, possivelmente 

teriam alcançado maior velocidade de implantação e melhores resultados, se reunidos em um 

único esforço e direção. 

O discurso dos programas desse período tinha como aparência a universalidade, 

contudo a sua implantação revelou restrições, dificultando o acesso de certos grupos 

populacionais portadores desse direito. A exigência de documentação civil e comprovação de 

residência, inexistentes no caso das comunidades mais carentes e desassistidas (quilombolas, 

ribeirinhos, indígenas e população de rua, por exemplo), somada às dificuldades vinculadas à 

inexistência de agências ou correspondentes bancários nos municípios de menor IDH, 

resultou numa sinergia de fatores que impediram, na prática, o acesso universal aos 

benefícios. 

 
 
 
 
 
3 A ESTRUTURA NORMATIVA E ANÁLISE CRÍTICA DO DESENV OLVIMENTO 
DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 
 
 
3.1 Estrutura Normativa 
 
 
3.1.1 Conceito 
 
 

O Programa Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda com 

condicionalidades, criada pela Lei nº 10.836, de 09 de janeiro de 2004 e o Decreto nº 5.209, 

de 17 de setembro de 2004. Este tem por finalidade a unificação dos procedimentos de gestão 

e execução de ações de transferência de renda do Governo Federal, principalmente as do 

Programa Nacional de Renda Mínima vinculado à Educação (Bolsa Escola), criado pela Lei 

nº 10.219, de 11 de abril de 2001, do Programa Nacional de Acesso à Alimentação (PNAA), 

criado pela Lei nº 10.689, de 13 de junho de 2003, do Programa Nacional de renda mínima 

vinculado à Saúde (Bolsa Alimentação), instituído pela Medida Provisória nº 2.206-1, de 06 

de setembro de 2001, do Programa Auxílio-Gás, instituído pelo Decreto nº 4.102, de 24 de 
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janeiro de 2002, e do Cadastramento Único do Governo Federal, instituído pelo Decreto nº 

3.877, de 24 de julho de 2001, revogado pelo Decreto nº 6.135, de 2007. 

O Programa Bolsa Família tem por finalidade beneficiar famílias em situação de 

pobreza (com renda mensal por pessoa de R$ 69,01 a R$ 137,00) e extrema pobreza (com 

renda mensal por pessoa de até R$ 69,00). Este Programa é um dos que integram o Fome 

Zero13, que possui maior abrangência e que visa a assegurar o direito humano à alimentação 

às pessoas com dificuldade de acesso aos alimentos.  

Desta forma, o programa articula-se em três dimensões no combate à pobreza e 

superação da fome: a) promoção do alívio imediato da pobreza, por meio da transferência 

direta de renda à família; b) reforço ao exercício de direitos sociais básicos nas áreas de saúde 

e educação, por meio de cumprimento das condicionalidades, o que contribui para que as 

famílias consigam romper o ciclo da pobreza entre gerações; c) coordenação de programas 

complementares, que têm por objetivo o desenvolvimento das famílias, de modo que os 

beneficiários do Bolsa Família consigam superar a situação de vulnerabilidade e pobreza.  

São exemplos de programas complementares: programas de geração de trabalho e 

renda, de alfabetização de adultos, de fornecimento de registro civil e demais documentos etc. 

 

 

3.1.2 Critérios de inclusão e seleção 
 

 

Podem fazer parte do Programa Bolsa Família as famílias com renda mensal de 

até R$ 137,00 (cento e trinta e sete reais) por pessoas devidamente cadastradas. A inclusão da 

família no Programa é feita exclusivamente entre as famílias cadastradas por meio de um 

sistema informatizado conhecido como Cadastro Único - CadÚnico, que concede benefícios 

de acordo com um cronograma de expansão do programa. As famílias constantes no Cadastro 

Único em cada município são priorizadas segundo o critério da renda per capita, da menor 

para a maior renda, não significando que a inclusão desta resultará no recebimento imediato 

do benefício, que ficará atrelado às condições como a disponibilidade de recursos do Governo 

Federal, do cronograma de expansão do Programa e da situação no Cadastro Único.  

 

                                                           
13 O Programa Fome Zero é uma estratégia impulsionada pelo governo federal para assegurar o direito humano à 
alimentação adequada às pessoas com dificuldade de acesso aos alimentos. Tal estratégia se insere na promoção 
da segurança alimentar e nutricional buscando a inclusão social e a conquista da cidadania da população mais 
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3.1.3 Benefícios 
 

Os valores pagos pelo Programa Bolsa Família variam de R$ 20,00 (vinte reais) a 

R$ 182,00 (cento e oitenta e dois reais), de acordo com a renda mensal por pessoa da família e 

o número de crianças e adolescentes até 17 anos. 

O Programa Bolsa Família tem três tipos de benefícios: o Básico, o Variável e o 

Variável Vinculado ao Adolescente (BVJ). O Benefício Básico, no valor de R$ 62,00 é pago 

às famílias consideradas extremamente pobres, com renda mensal de até R$ 69,00 (sessenta e 

nove reais) por pessoa, mesmo que elas não tenham crianças, adolescentes ou jovens. O 

Benefício Variável, no valor de R$ 20,00, é pago as famílias pobres, aquelas com renda 

mensal de até R$ 137,00 (cento e trinta e sete reais) por pessoa, desde que tenham crianças e 

adolescentes de até 15 anos. Cada família pode receber até 3 benefícios variáveis, ou seja, até 

R$ 60,00 (sessenta reais). O Benefício Variável Vinculado ao Adolescente (BVJ), no valor de 

R$ 30,00 (trinta reais), é concedido a todas as famílias do Programa Bolsa Família que 

tenham adolescentes de 16 e 17 anos de idade que estejam freqüentando a escola, até o limite 

de dois adolescentes por família, ou seja, até R$ 60,00 (sessenta reais).  

 

O cálculo do valor do beneficio do Programa Bolsa Família 

 

Tipo 1 - Famílias com renda mensal de até R$ 69,00 por pessoa 

Número de crianças e 
adolescentes de até 

15 anos 

Número de jovens de 
16 e 17 anos Tipo de benefício Valor do benefício 

0 0 Básico R$ 62,00 

1 0 Básico + 1 variável R$ 82,00 

2 0 Básico + 2 variáveis R$ 102,00 

3 0 Básico + 3 variáveis R$ 122,00 

0 1 Básico + 1 BVJ R$ 92,00 

1 1 Básico + 1 variável + 
1 BVJ 

R$ 112,00 

                                                                                                                                                                                     
vulnerável à fome. MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME. Fome Zero. 
Disponível em: www.fomezero.gov.br/o-que-e. Acesso em: 15 de jan. 2009. 
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2 1 Básico + 2 variáveis 
+ 1 BVJ R$ 132,00 

3 1 Básico + 3 variáveis 
+ 1 BVJ 

R$ 152,00 

0 2 Básico + 2 BVJ R$ 122,00 

1 2 Básico + 1 variável + 
2 BVJ 

R$ 142,00 

2 2 Básico + 2 variáveis 
+ 2 BVJ R$ 162,00 

3 2 Básico + 3 variáveis 
+ 2 BVJ 

R$ 182,00 

 

 
Tipo 2 - Famílias com renda mensal de R$ 69,01 a R$ 137,00 por pessoa 

 

Número de crianças e 
adolescentes de até 

15 anos 

Número de jovens de 
16 e 17 anos Tipo de benefício Valor do benefício 

0 0 Não recebe benefício 
básico 

- 

1 0 1 variável R$ 20,00 

2 0 2 variáveis R$ 40,00 

3 0 3 variáveis R$ 60,00 

0 1 1 BVJ R$ 30,00 

1 1 1 variável + 1 BVJ R$ 50,00 

2 1 2 variáveis + 1 BVJ R$ 70,00 

3 1 3 variáveis + 1 BVJ R$ 90,00 

0 2 2 BVJ R$ 60,00 

1 2 1 variável + 2 BVJ R$ 80,00 

2 2 2 variáveis + 2 BVJ R$ 100,00 

3 2 3 variáveis + 2 BVJ R$ 120,00 

 
3.1.4 Cadastro Único 
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O Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) é regulamentado pelo 

Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, e funciona como um instrumento de identificação e 

caracterização socioeconômica das famílias brasileiras de baixa renda. É utilizado, 

obrigatoriamente, para a seleção de beneficiários e para integração de programas sociais do 

governo federal. 

Devem ser cadastradas as famílias com renda mensal de até meio salário mínimo 

por pessoa. Famílias com renda superior a esse critério poderão ser incluídas no CadÚnico, 

desde que sua inclusão esteja vinculada à seleção ou ao acompanhamento de programas 

sociais implementados pela União, Estados ou Municípios.  

O CadÚnico é constituído por sua base de dados, instrumentos, procedimentos e 

sistemas eletrônicos, e sua base de informações pode ser usada pelos governos municipais, 

estaduais e federal para obter o diagnóstico socioeconômico das famílias cadastradas. Dessa 

forma, o CadÚnico possibilita a análise das principais necessidades das famílias cadastradas e 

auxilia o Poder Público na formulação e gestão de políticas voltadas a esse segmento da 

população. O cadastramento das famílias é executado pelos municípios por meio da coleta de 

dados das famílias de baixa renda, em formulário específico para esse fim. 

Os cadastros são processados pelo Agente Operador do Cadastro Único – CAIXA 

– que é responsável por atribuir a cada pessoa da família cadastrada um número de 

identificação social (NIS) de caráter único, pessoal e intransferível. 

Por meio do NIS os operadores do Cadastro Único poderão localizar as pessoas 

cadastradas, atualizar dados do cadastro, verificar a situação do benefício, caso exista, e 

realizar as ações de gestão de benefícios. 

As principais informações das famílias cadastradas são: a) características do 

domicílio (número de cômodos, tipo de construção, tratamento da água, esgoto e lixo); b) 

composição familiar (número de membros, existência de gestantes, idosos, lactantes e, 

deficientes físicos); c) identificação e documentação civil de cada membro da família; d) 

qualificação escolar dos membros da família; e) qualificação profissional e situação no 

mercado de trabalho; f) rendimentos; e g) despesas familiares (aluguel, transporte, 

alimentação e outros). 

Como os benefícios financeiros do Programa Bolsa Família e dos Programas 

Remanescentes são concedidos com base em informações do CadÚnico, a gestão de 

benefícios é favorecida com uma administração eficiente do CadÚnico pelo município. Desse 

modo, se os municípios, no instante do cadastramento, dão especial atenção a informações 

como renda por pessoa, composição familiar e dados de identificação de pessoas (nome 
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completo, data de nascimento, documentação pessoal, etc.), o processo de concessão de 

benefícios do Programa Bolsa Família é positivamente beneficiado. 

A gestão de benefícios pelos municípios utiliza uma série de atualizações 

cadastrais efetuadas no CadÚnico. Por exemplo, a modificação da renda familiar por pessoa 

de uma família beneficiária do Programa Bolsa Família no CadÚnico pode implicar seu 

desligamento do Programa. 

O Governo Federal utiliza o Cadastro Único para identificar os potenciais 

beneficiários dos programas sociais como o Bolsa Família, Projovem Adolescente/Agente 

Jovem, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), Tarifa Social de Energia Elétrica 

e outros. 

Além disso, o CadÚnico também é utilizado para conceder a isenção de 

pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos realizados no âmbito do Poder 

Executivo Federal, conforme dispõe o Decreto nº 6.593, de 02 de outubro de 2008. Da mesma 

forma, vários Estados e municípios já utilizam esse cadastro para identificação do público-

alvo dos seus programas. 

A utilização de um único cadastro pelas três esferas de governo (União, Estados e 

Municípios) permite analisar se todas as famílias de baixa renda são assistidas pelos 

programas sociais, bem como evita a sobreposição de programas para uma mesma família. 

O cadastramento não significa a inclusão automática da família nos programas 

sociais: a seleção e o atendimento da família por esses programas ocorrem de acordo com os 

critérios e procedimentos de cada um deles. 

A coleta de dados deve ser realizada por meio de visita domiciliar às famílias. 

Quando for operacional ou economicamente inviável a visita domiciliar extensiva, poderão 

ser utilizados outros procedimentos de coleta de dados, tais como: a) postos de coletas com 

infra-estrutura mínima, necessária e adequada ao atendimento preferencial a gestantes, idosos 

e pessoas com deficiência e b) posto itinerante, para atendimento de demandas pontuais. 

O procedimento mais indicado de cadastramento é a visita domiciliar, porque 

permite verificar in loco as reais condições socioeconômicas em que se encontra a família. 

Além disso, a visita domiciliar implica menores custos para as famílias de baixa renda, já que 

elas não precisam se deslocar de sua moradia para se cadastrar. 

Os municípios que optam pela montagem de postos de atendimento devem 

informar à população sobre as datas, locais e períodos de atendimento, bem como, sobre todos 

os documentos necessários ao cadastramento. Fazendo isso, evita-se que a família se desloque 

ao local de atendimento e não possa ser cadastrada. Deve-se atentar, ainda, para que seja 
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disponibilizada a infra-estrutura mínima necessária de atendimento preferencial a gestantes, 

idosos e pessoas portadoras de deficiência. 

A montagem de postos de atendimento é a última indicação para o cadastramento 

das famílias, porque implica em custos de comunicação para o município e de transporte para 

as famílias e, também, porque não possibilita o melhor controle da fidedignidade dos dados 

declarados pela família. 

Quando utilizados os procedimentos mencionados no parágrafo anterior, uma 

amostra relevante dos cadastros das famílias deverá ser avaliada, por meio de visita 

domiciliar. 

 

 

3.1.5 Gestão de benefícios 
 

 
A gestão de benefícios do Programa Bolsa Família, regulamentada pela Portaria 

GM/MDS nº 555, de 11 de novembro de 2005, é o conjunto de processos e atividades que 

garantem a continuidade da transferência de renda às famílias beneficiárias do Programa. Ela 

compreende as atividades de bloqueio, desbloqueio, cancelamento, reversão de cancelamento, 

suspensão e reversão de suspensão de benefícios, em conformidade com os dispositivos da 

legislação vigente. 

Os principais processos que compõem a Gestão de Benefícios do PBF são os 

seguintes: 

• Concessão de benefícios financeiros – A concessão segue um plano de expansão do 

PBF, com base na estimativa de famílias em cada município, na disponibilidade 

orçamentária e na existência de Programas Remanescentes na localidade. A execução 

da concessão é feita de modo automatizado, com preferência às famílias de menor 

renda por pessoa com cadastros habilitados no CadÚnico. 

• Gestão de benefícios pelos municípios – Observada a legislação vigente, os gestores 

municipais podem descontinuar a transferência de renda às famílias beneficiárias do 

PBF, temporária ou permanentemente.  

• Pagamento dos benefícios financeiros – A Caixa Econômica Federal realiza o 

pagamento dos benefícios financeiros do PBF e dos Programas Remanescentes em 

todo o território nacional.  
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Existem duas formas de realizar as atividades de gestão de benefícios: 

 

• Gestão descentralizada - Os municípios com Termo de Adesão publicado no Diário 

Oficial da União podem realizar as atividades de gestão de benefícios diretamente no 

módulo municipal do Sistema de Gestão de Benefícios (Sibec), via internet; 

• Gestão centralizada – Os municípios sem Termo de Adesão publicado no Diário 

Oficial da União realizarão as atividades de gestão de benefícios enviando ofícios à 

Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc).  

 

O ofício deve ser feito em papel timbrado e assinado pelo gestor municipal do 

Programa Bolsa Família e deve conter nome, endereço completo, telefone e dados de uma 

pessoa de contato da prefeitura, para dirimir eventuais dúvidas. Juntamente com o ofício, deve 

ser encaminhando, obrigatoriamente, o Formulário-Padrão de Gestão de Benefícios (FPGB) 

devidamente preenchido. 

 

3.1.6 Gestor Municipal 
 

 

O Gestor Municipal é o responsável pela coordenação das atividades do Cadastro 

Único e da gestão do Programa Bolsa Família. Ele deve ser designado formalmente pelo 

prefeito, nos termos da Portaria GM/MDS nº 246, de 20 de maio de 2005. 

São atribuições do Gestor Municipal: 

 

• Assumir a interlocução entre a prefeitura, o MDS e o estado para a implementação do 

Bolsa Família e do Cadastro Único. Por isso, o Gestor deve ter poder de decisão, de 

mobilização de outras instituições e de articulação entre as áreas envolvidas na 

operação do Programa;  

• Coordenar a relação entre as secretarias de assistência social, educação e saúde para o 

acompanhamento dos beneficiários do Bolsa Família e a verificação das 

condicionalidades; 

• Coordenar a execução dos recursos transferidos pelo governo federal para o Programa 

Bolsa Família nos municípios. Esses recursos estão sendo transferidos do Fundo 
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Nacional de Assistência Social aos fundos de assistência municipal. Assim, o Gestor 

Municipal do Bolsa Família será o responsável pela aplicação dos recursos financeiros 

do Programa, podendo decidir se o recurso será investido na contratação de pessoal, na 

capacitação da equipe, na compra de materiais que ajudem no trabalho de manutenção 

dos dados dos beneficiários locais, dentre outros;  

• Assumir a interlocução, em nome do município, com os membros da Instância de 

Controle Social do município, garantindo a eles o acompanhamento e a fiscalização 

das ações do Programa na comunidade;  

• Coordenar a interlocução com outras secretarias e órgãos vinculados ao próprio 

governo municipal, do estado e do Governo Federal e, ainda, com entidades não 

governamentais, com o objetivo de facilitar a implementação de programas 

complementares para as famílias beneficiárias do Bolsa Família.  

 

Em caso de substituição do Gestor Municipal, o prefeito deverá 

encaminhar ofício ao MDS solicitando a alteração do gestor no Sistema de Adesão. 

 
 
3.1.7 Condicionalidades 
 
 
 
 

As condicionalidades são os compromissos nas áreas da Educação, da Saúde e 

Assistência Social assumidos pelas famílias e que precisam ser cumpridos para que elas 

continuem a receber o benefício do Programa Bolsa Família. 

As condicionalidades do Programa Bolsa Família são: 

• Educação: freqüência escolar mínima de 85% para crianças e adolescentes entre 6 e 

15 anos e mínima de 75% para adolescentes entre 16 e 17 anos. 

• Saúde: acompanhamento do calendário vacinal e do crescimento e desenvolvimento 

para crianças menores de 7 anos; e pré-natal das gestantes e acompanhamento das 

nutrizes na faixa etária de 14 a 44 anos. 

• Assistência Social: freqüência mínima de 85% da carga horária relativa aos serviços 

socioeducativos para crianças e adolescentes de até 15 anos em risco ou retiradas do 

trabalho infantil. 
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O controle da freqüência escolar é responsabilidade da Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD) do MEC. De acordo com a Portaria 

Interministerial MDS/MEC nº 3.789, de 17 de novembro de 2004, as Secretaria municipais de 

Educação devem informar a freqüência escolar a cada bimestre. O registro é feito no Sistema 

de Freqüência Escolar, via internet, acessado por meio da página da Caixa, que é o órgão 

responsável pelo desenvolvimento desse aplicativo. A cada período, as Secretarias Municipais 

de Educação acessam a lista de alunos que devem ter sua freqüência registrada e a 

encaminham para as escolas correspondentes, que deverão retornar com as informações 

atualizadas dos alunos para a digitação no cadastro. 

Dentro da estrutura administrativa do Ministério da Saúde, a área responsável pelo 

acompanhamento das condicionalidades da saúde é a Coordenação Geral da Política de 

Nutrição e Alimentação (CGPAN), do Departamento de Atenção Básica (DAB), da Secretaria 

de Atenção à Saúde (SAS). O acompanhamento é realizado semestralmente por meio do 

Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN), que é acessado pelas Secretarias 

Municipais e Estaduais de saúde via internet. O sistema disponibiliza a relação das famílias 

beneficiárias do Programa Bolsa Família com perfil de acompanhamento pela saúde, devendo 

ser, a partir daí, registrados os dados de vacinação das crianças e o pré-natal das gestantes. 

Depois de preenchidos pelos agentes de saúde ou equipes da Saúde da Família, os formulários 

devem ser digitados no sistema. 

Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o objetivo 

das condicionalidades não é punir as famílias, mas responsabilizar de forma conjunta os 

beneficiários e o Poder Público, que deve identificar os motivos do não-cumprimento das 

condicionalidades e implementar políticas públicas de acompanhamento para essas famílias. 

 

 

3.1.8 Controle social e fiscalização 

 

O controle social é a participação da sociedade civil nos processos de 

planejamento, acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações da gestão pública e na 

execução das políticas e programas públicos, devendo ser desenvolvido por uma ação 

conjunta entre Estado e sociedade, tendo como eixo central o compartilhamento de 
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responsabilidades, com vistas a aumentar o nível da eficácia e efetividade das políticas e 

programas públicos. 

O controle e participação social devem ser realizados em âmbito local, com 

caráter permanente, devendo estas instâncias contar com a participação de representantes da 

sociedade civil e governo, respeitando-se a paridade e a intersetorialidade, ou seja, deverá ser 

composto por integrantes das áreas de saúde, educação, assistência social, segurança 

alimentar, da criança e do adolescente. Os estados e municípios devem criar por meio de 

decreto a sua instância de controle social para acompanhar o desenvolvimento do Programa 

Bolsa Família. Destacando que não há a necessidade de criação de uma estrutura nova, o 

prefeito ou governador podem designar um conselho já existente.  

De acordo com o Decreto nº 5.209, de 17 de setembro de 2004, conforme disposto 

em seu artigo 31, cabe aos conselhos de controle social do Programa Bolsa Família: I - 

acompanhar, avaliar e subsidiar a fiscalização da execução do Programa Bolsa Família, no 

âmbito municipal ou jurisdicional; II - acompanhar e estimular a integração e a oferta de 

outras políticas públicas sociais para as famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família; III 

- acompanhar a oferta por parte dos governos locais dos serviços necessários para a realização 

das condicionalidades; IV - estimular a participação comunitária no controle da execução do 

Programa Bolsa Família, no âmbito municipal ou jurisdicional; V - elaborar, aprovar e 

modificar seu regimento interno; e VI - exercer outras atribuições estabelecidas em normas 

complementares do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à fome. 

O Programa Bolsa Família também conta com a rede pública de fiscalização, 

criada em janeiro de 2005, com o Ministério Público Federal e Estaduais, Controladoria Geral 

da União (CGU) e o Tribunal de Contas da União (TCU), formalizada em forma de 

convênios, tratando-se muito mais de uma troca de informações do que de ações articuladas 

de auditoria. Fica como responsabilidade da CGU, realizar palestras, seminários e 

treinamentos para troca de experiências, colaborar com a divulgação do programa, e, como 

responsabilidade do Ministério Público, tem-se a realização de diligências, com base em 

informações e dados disponibilizados pelo MDS, no intuito de investigar irregularidades no 

cadastro de famílias beneficiadas e no cumprimento das condicionalidades do programa. 

Desta forma, a fiscalização da gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa 

Família pode ser feita das seguintes formas: a) ações in loco e à distância, realizadas pelo 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, por meio da Secretaria 

Nacional de Renda de Cidadania, conforme critérios e parâmetros estabelecidos na Portaria 

Senarc nº 1/2004; b) ações desenvolvidas pelas Instâncias de Controle Social, que devem 
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acompanhar as atividades desenvolvidas pelo gestor municipal do Programa, auxiliando na 

definição de formas para melhor atender às famílias que se enquadram nos critérios do 

Programa, inclusive no que diz respeito à disponibilização de serviços públicos de saúde e 

educação que permitam o cumprimento das condicionalidades; c) auditorias e ações de 

fiscalização realizadas pelas instituições de controle interno e externo do poder executivo, a 

maior parte delas também componentes da Rede Pública de Fiscalização do Bolsa Família e 

d) auditorias por meio de análise das bases de dados e sistemas, em especial aquelas 

realizadas na base do Cadastro Único, que permitem identificar duplicidades, divergências de 

informação de renda quando comparada com outras bases de dados do Governo Federal, 

dentre outras.  

 

 

3.1.9 Programas complementares 

 

 

Programas complementares são ações desenvolvidas pelas três esferas de governo 

com o intuito de desenvolver as capacidades das famílias necessitadas, cadastradas no 

CadÚnico e principalmente para aquelas beneficiárias do Programa Bolsa Família. Estes 

programas ao se articularem com o Programa Bolsa Família, têm como objetivo contribuir 

para a diminuição da situação de vulnerabilidade social que se encontram estas famílias ao 

mesmo tempo promovendo a inclusão social destas. 

Os programas complementares articulados com o Programa Bolsa Família são: 

 

• Programa Brasil Alfabetizado (PBA) - É um programa criado pelo Ministério da 

Educação (MEC), coordenado e fiscalizado pela Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização e Diversidade (Secad/MEC), sendo seus recursos garantidos pelo Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE/MEC). Para se ter acesso ao 

programa, o indivíduo deve procurar a Secretaria de Educação do município, ou 

instituições alfabetizadoras próximas da região onde mora, sendo de responsabilidade 

das instituições conveniadas o material didático. O programa tem como objetivo a 

promoção do acesso à educação a indivíduos acima de 15 anos, tendo como público 
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prioritário, populações indígenas, populações do campo, trabalhadores da pesca, pais 

de beneficiários do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), população 

carcerária e jovens em cumprimento de medidas sócio educativas, etc.   

• Programa Pro Jovem - A execução e gestão do Programa é realizada em conjunto com 

a Secretaria-Geral da Presidência da República, Ministérios da Educação, do Trabalho 

e Emprego e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. É um programa com 

abrangência nacional, voltado para jovens entre 15 a 29 anos, oriundos de famílias 

com renda mensal de até meio salário mínimo, que tem como objetivo diminuir as 

altas taxas de abandono escolar e desemprego juvenil. Ao trabalhar e enfrentar a dupla 

problemática o programa procura atuar através da oportunidade de qualificação 

profissional e reintegração ao processo educacional do indivíduo, buscando desta 

forma a inclusão destes.  

• Projeto de Promoção do Desenvolvimento Local e Economia Solidária (PPDLES) - 

este programa tem como objetivo o desenvolvimento de ações e apoio para o 

desenvolvimento local solidário, por meio de Agentes de Desenvolvimento Solidário 

(ADS), ou seja, atores selecionados pela comunidade para atuarem na identificação e 

articulação das demandas locais principalmente as econômicas como o fortalecimento 

de organizações associativas, promoção de complexos cooperativos, redes de 

produção, beneficiamento e comercialização. Com relação ao Programa Bolsa família, 

o projeto procura através de seus agentes desenvolver articulações com os Centros de 

Referência da Assistência Social que buscam promover iniciativas de 

desenvolvimento local ou de inclusão produtiva de acordo com as demandas e 

potencialidades dos beneficiários do programa, através do desenvolvimento de 

trabalho social junto às famílias e pela articulação de políticas locais de inclusão 

social; devendo os interessados a procurar o Centro de Referencia da Assistência 

Social ou a prefeitura para saber se há agentes de desenvolvimento solidários em seu 

município. 

• Programa Nacional da Agricultura Familiar (PRONAF) e O PRONAF Grupo B -  É 

uma linha de microcrédito produtivo orientado para financiar investimentos de 

atividades agropecuárias e não agropecuárias no meio rural. O Programa foi criado 

para combater a pobreza no meio rural. Os recursos são destinados a agricultores com 

renda familiar anual bruta de até R$ 4 mil para financiar qualquer atividade geradora 

de renda. Investimento: R$ 1,5 mil, com juros de 0,5% ao ano e bônus de 25% sobre o 

principal, com um ano de carência e mais um ano para liquidar a operação.  
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• Programas de Microcrédito do Banco do Nordeste BNB – I - Crediamigo 

Comunidade: é um produto do Crediamigo destinado ao financiamento de capital de 

giro e pequenos equipamentos atendendo às áreas semi-urbanas e urbanas. É uma 

linha de crédito que segue a metodologia dos Bancos Comunitários, na qual são 

formados "bancos nas comunidades", constituídos de 15 a 30 pessoas que tenham ou 

queiram iniciar um negócio. Os empréstimos vão de R$ 100,00 a R$ 1.000,00. Os 

próprios integrantes se responsabilizam por gerir o negócio e tomar decisões tais 

como: quem participa do banco, valor do crédito a ser concedido, controle de 

recebimentos e pagamentos das parcelas do crédito, e cobrança das parcelas em atraso. 

Destaca-se ainda que todo o processo de crédito ocorre na própria comunidade com o 

acompanhamento permanente do assessor de crédito do Crediamigo. II - Agroamigo: é 

o Programa de Microcrédito Rural do Banco do Nordeste que visa à concessão de 

crédito para a área rural, com metodologia própria de atendimento. O programa 

destina-se a produtores rurais familiares classificados como PRONAF Grupo B que 

exploram parcela de terra na condição de proprietários, posseiros, arrendatários ou 

parceiros e possuam renda bruta de até R$ 3.000,00 por ano. O Agroamigo tem por 

objetivo agilizar o processo de concessão do crédito; expandir de forma quantitativa e 

qualitativa o atendimento aos agricultores familiares, com redução de custos para o 

cliente; proporcionar maior proximidade com os clientes de pequenos 

empreendimentos da área rural; e atender integralmente o cliente, buscando identificar 

as necessidades de serviços financeiros e bancários.  

• Articulação do PRONAF Grupo B e dos Programas de Microcrédito do BNB com o 

PBF - Tendo em vista a realidade do semi-árido brasileiro e as dificuldades 

enfrentadas pelos agricultores familiares do sertão cearense, um grupo coordenado 

pela Casa Civil com representantes do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), Ministério do Trabalho (MTE) e 

Banco do Nordeste (BNB) implementaram um projeto piloto de integração do 

Programa Bolsa Família com o PRONAF Grupo B e os Programas de Microcrédito do 

BNB, por meio do Crediamigo Comunidade (urbano) e do Agroamigo (rural) no 

estado do Ceará. Este piloto, iniciado em setembro de 2006, tem como objetivo o 

desenvolvimento das famílias beneficiárias do PBF, agricultores familiares, por meio 

da inclusão nos programas de microcrédito que estimulam a pequena produção, a 

formatação das cadeias, arranjos produtivos e sua articulação com mercados mais 
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amplos. Essa experiência tem servido como referência para implantação de novos 

projetos e parcerias na redução da desigualdade social no meio rural brasileiro.  

• Programa Nacional Biodiesel - A ação conjunta do MDS e do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA) no âmbito do Programa Nacional do Biodiesel, tem 

por objetivo a estruturação socioeconômica dos agricultores beneficiários do Programa 

Bolsa Família que pertencem ao PRONAF B. Esses agricultores recebem assistência 

técnica, crédito e capacitação para viabilizar sua inserção nos arranjos produtivos da 

cadeia do biodiesel a fim de abastecer as usinas processadoras. A integração contribui 

para aumentar a renda das famílias e fortalecer os pólos de produção de oleaginosas, 

especialmente no nordeste brasileiro. Os recursos disponibilizados vão beneficiar mais 

de 200 mil agricultores familiares que têm contratos de venda de matéria-prima para 

as usinas produtoras de biodiesel. Com a venda obrigatória de biodiesel a partir do ano 

2008, o consumo desse combustível poderá chegar a 820 milhões de litros por ano. 

Com vistas ao atendimento dessa demanda, as empresas vencedoras dos leilões da 

Petrobrás recebem o incentivo do Selo Combustível Social, comprometendo-se a 

comprar, no mínimo, 50% da produção de mamona da agricultura familiar. Ele se 

destina a produtores da agricultura familiar e tem abrangência em quase todos os 

estados (23 das 27 unidades da federação).  

• Programa Luz para Todos - O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome (MDS) firmou convênio com o Ministério de Minas e Energia (MME), 

priorizando as famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família com base nas 

informações do CadÚnico disponibilizados pelo MDS, com o objetivo de levar 

energia elétrica para as famílias no meio rural. Desta forma o programa conta com o 

compartilhamento da expertise das distribuidoras de energia, ministérios, agentes do 

setor e comunidades.  

  

 

3.2 Problemas com a estrutura normativa do Programa 
 

 
3.2.1 Concepção do Programa Bolsa Família 
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O Programa Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda às 

famílias pobres e extremamente pobres que vincula o recebimento do benefício ao 

cumprimento de algumas condicionalidades ligadas a área da saúde e educação. O Programa 

vem com a intenção de racionalizar e fortalecer as ações para o combate à pobreza, unificando 

antigos programas de transferência de renda como Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Auxílio-

Gás, Cartão Alimentação, que se encontravam dispersos e ligados a diferentes órgãos.  

O Decreto nº 5.209, de 17 de setembro de 2004, que regulamenta o Programa 

Bolsa Família, em seu art. 4º, elenca os objetivos básicos deste. 

• Promover o acesso à rede de serviços públicos, em especial, de saúde, 

educação e assistência social;  

• Combater a fome e promover a segurança alimentar e nutricional; 

• Estimular a emancipação sustentada das famílias que vivem em situação 

de pobreza e extrema pobreza; 

• Combater a pobreza; e 

• Promover a intersetorialidade, a complementaridade e a sinergia das ações 

sócias do Poder Público.  

 

A abordagem mais usual de se tratar a pobreza é como sinônimo de renda ou 

privação da renda. O Programa, associa o alívio imediato da pobreza com a distribuição direta 

de renda, utilizando o corte renda para definir a questão da pobreza e extrema pobreza e o 

direito ao benefício, porém isto não significa dizer que o programa trabalha com uma visão 

limitada de pobreza, dado os desdobramentos deste com outras variáveis, que acabam por 

promover uma rede muito mais ampla de proteção social ao indivíduo do que simplesmente 

focada no quesito renda. A pobreza deve ser entendida como a incapacidade que as pessoas 

têm de atingir certos padrões mínimos, ou o não desenvolvimento de suas capacidades, o que 

as impede de viver sem a liberdade para adotar o tipo de vida que elas valorizam. Na análise 

de processos de desenvolvimento das sociedades, é importante considerar os encadeamentos 

empíricos daqueles que se tornam reconhecidos ao se olhar cuidadosamente a realidade em 

questão, que vincula os distintos tipos de liberdades, reforçando sua importância conjunta. 

Amartya Sen (SEN, 2000, p. 10), por exemplo, refere-se à distinção entre 

considerar o sujeito social como Paciente ou como Agente na sociedade em que vive. Em sua 

perspectiva de desenvolvimento como liberdade, as pessoas são Agentes quando dotados de 

oportunidades sociais adequadas, podendo, efetivamente, de forma livre e sustentável, 



 82 

construir seu próprio destino e ajudar uns aos outros. Essa é uma visão que difere 

substancialmente da visão de Paciente, que considera o indivíduo beneficiário passivo de 

engenhosos programas de desenvolvimento. 

Com esses conceitos, demonstra ele as razões pelas quais a liberdade é central 

para o processo de desenvolvimento. Uma delas – a razão avaliatória – refere-se a avaliar esse 

processo verificando o aumento das liberdades das pessoas, e a outra razão – a razão da 

eficácia – refere-se à compreensão de que realizar o desenvolvimento depende inteiramente 

da livre condição de agente das pessoas. 

Esse pesquisador destaca que liberdade política e liberdades civis são 

fundamentais, de forma direta e têm importância instrumental e constitutiva, ao mesmo 

tempo. Não é necessário justificar a necessidade dessas liberdades em função de 

conseqüências na economia, por exemplo, pois a privação dessas, por si só, implica restringir 

a vida política e social da pessoa. A liberdade política reside na oportunidade de os cidadãos 

debaterem sobre valores na escolha das prioridades e de participar da seleção desses valores 

(SEN, 2000, p. 46). 

A concepção de desenvolvimento como liberdade atenta também para a expansão 

das “capacidades” das pessoas no sentido da iniciativa e da escolha, buscando levar o tipo de 

vida que valorizam, sendo a formação e o aproveitamento dessas capacidades influenciados 

pelo real apoio público no fornecimento de facilidades, tais como serviços básicos de saúde e 

educação. Tais capacidades refletem-se dinamicamente na sociedade, pois se uma 

determinada política pública contribui com o desenvolvimento de capacidades humanas, por 

outro lado, capacidades humanas, como a participação, por exemplo, também influenciarão a 

definição das políticas públicas. 

São perspectivas que mudam o foco de pobreza, como ausência de renda para 

pobreza em termos das condições das vidas e liberdades. O desemprego, por exemplo, não é 

uma simples falta de emprego e renda, mas reflete um ônus gravíssimo de exclusão social de 

alguns grupos sociais que provocam, conseqüentemente, perda de autonomia, de 

autoconfiança, de saúde física e psicológica. 

Nesta abordagem do desenvolvimento, outros conceitos importantes apresentados 

por Sen (SEN, 2000, p. 26) são Processo e Oportunidades e suas conexões múltiplas. Sen 

distingue também “resultados de culminância” como aqueles que são focalizados nos 

resultados, e “resultados abrangentes” como aqueles que são focalizados nos processos que 

possibilitam os resultados de culminância, sendo cada um desses processos o próprio 

exercício da liberdade. Esse conjunto de conceitos, inter-relacionados, mostram que não há 
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critério de desenvolvimento único e preciso para, a partir deste, classificar-se e comparar 

diferentes experiências. 

Embora valha a pena ressaltar essas relações entre pobreza de renda e pobreza de 

capacidades, também é importante não perder de vista o fato fundamental de que a redução da 

pobreza de renda não pode, em si, ser a motivação suprema de políticas de combate à pobreza. 

É perigoso ver a pobreza segundo a perspectiva limitada da privação de renda e a partir daí 

justificar investimentos em educação, serviços de saúde etc. (SEN, 2000, p. 114). 

Segundo a pesquisa realizada em junho de 2008, pelo Instituto Brasileiro de 

Análises Sociais e Econômicas (IBASE) sobre a repercussão do Programa Bolsa Família na 

segurança alimentar e nutricional das famílias beneficiadas, há a recomendação de políticas 

públicas no sentido intensificação das políticas sociais como ações complementares que 

possibilitem promover geração de trabalho e renda nas três esferas de governo. 

Apesar de levar em conta a questão da pobreza ligado ao quesito renda, tratado 

pelo Programa Bolsa Família, esta definição por si só não consegue explicar todo o 

encadeamento de apoio ao indivíduo que o programa proporciona, como analisar-se-á logo a 

seguir.  

 

3.2.2 Focalização e distribuição do Programa Bolsa Família 
 

  

O que se pode notar é que desde o surgimento do Programa Bolsa Família houve 

estímulos crescentes para o atingimento da meta de se estar presente em todos os municípios 

brasileiros, como demonstrado no gráfico abaixo. 
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        Fonte: MDS/ IBGE/ IPEA 

 

O Programa tem como foco o atendimento às famílias que se encontram em 

situação de pobreza e extrema pobreza, neste sentido, a sua abrangência acaba por não atingir 

de forma regular todo o território nacional, dado a diversidade econômica de cada região e a 

pobreza nela encontrada.  

O gráfico a seguir mostra a distribuição do Programa nas diferentes regiões: 
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Nota-se que a região Nordeste fica com 50,47% da distribuição total do Programa, 

Sudeste com 25,79%, região Norte 9,79%, região Sul 8,66% e região Centro Oeste 5,29%. 

Segundo o relatório de Gestão do Programa Bolsa Família de 2007, desenvolvido pelo 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, os nove estados nordestinos 

concentram mais de 45% da população pobre do Brasil. 

Quanto ao perfil dos titulares do programa, segundo a pesquisa realizada pelo 

Instituto Brasileiro de Análises Sociais (IBASE) em junho de 2008, sobre as repercussões do 

Programa Bolsa Família na segurança Alimentar e Nutricional das famílias beneficiadas. O 

perfil dos (as) titulares do programa é: 

• composto em sua maioria por mulheres (94%); 

• a maior parte dos titulares são pretos ou pardos (64%); 

• a maior parte dos (as) mulheres titulares tem entre 15 e 49 anos (85%); 

• 78% das famílias residem em área urbana e 22% em áreas rurais, sendo 

que a maior concentração das famílias em áreas rurais se concentram no 

Nordeste (50%)  e 

• 81% dos titulares sabem ler e escrever, sendo que (56%) estudaram até o 

ensino fundamental.   

Ainda segundo a mesma pesquisa, no que se refere ao uso dos recursos 

proporcionados pelo Programa, seus beneficiários chegam a gastar 87% dos recursos com 

alimentação, sendo que no Nordeste chega a 91%, enquanto no Sul chega a 73%.  

O que se pode notar é que um dos objetivos do Programa Bolsa Família, que é 

estar presente nas regiões mais necessitadas, é atingido, na medida em que as famílias mais 

necessitadas se encontram na região Nordeste. O Programa também atinge seu objetivo 

quanto a combater a fome, pois a maioria de seus titulares acabam por utilizar o recurso para a 

compra de alimentos. Isto revela que o programa está focado inicialmente no atendimento das 

necessidades mais urgentes dos indivíduos que dele fazem parte.  

Uma crítica a ser ressaltada é que, ao focalizar as famílias exclusivamente 

baseadas na renda familiar e composição familiar, o Programa acaba por não considerar as 

famílias que se encontram acima do limite demarcado, mas que também permanecem em 

situações de precariedade. Isto acontece devido à rotatividade que se dá em cima da linha de 

pobreza demarcada, como a velhice, doença ou perda de trabalho.  

Outro ponto a ser considerado é que ao se permitir o acesso diferenciado do 

beneficiado a partir do quesito  renda, o Programa, trabalha com a idéia de ter acesso ao 
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benefício não por direito de cidadania, mas pela distinção de que um indivíduo será escolhido 

porque é um mínimo mais pobre do que o outro. Desse modo, ao trabalhar o Programa com 

medidas de focalização e condicionalidades, este acaba por esquecer noções de direito, 

cidadania e universalidade que uma política pública deve ter. 

Nessa perspectiva, o problema dos Programas de Transferência de Renda com 

Condicionalidades, como é o caso do Programa Bolsa Família, é a falta de referência a 

direitos a todos os indivíduos sem distinção. Isso ocorre pelo fato do acesso ao Programa 

Bolsa Família não ser garantido de forma incondicional. Em outros termos, o Programa Bolsa 

Família não assegura o acesso ao benefício a todos os indivíduos, já que existe uma limitação 

da quantidade de famílias a serem beneficiadas em cada município. A partir do momento em 

que a quota do município for preenchida, fica “impossibilitada” a inserção de novas famílias, 

mesmo que sejam extremamente vulneráveis e, portanto, sujeitas desse direito.  

Em virtude disso, o Programa Bolsa Família não adota a concepção universal de 

acesso a todos que do Programa necessitam para garantir pelo menos uma alimentação de 

qualidade. A conseqüência do acesso limitado é que famílias e cidadãos pobres acabam sendo 

excluídas do Programa, mesmo que sejam vulneráveis e tenham a necessidade urgente de 

serem atendidas por programas governamentais. Se fosse baseado em um direito justiciável, 

todos que se enquadrassem nos critérios de seleção deveriam ter a possibilidade de exigir esse 

direito, inclusive pela via judicial.  

Neste sentido, a Renda Básica da Cidadania constitui-se mais facilmente como um 

direito justiciável e, portanto, de fácil distribuição e acessível a todos os cidadãos. Na Renda 

Básica da Cidadania não existe a necessidade de realizar a seleção de beneficiários, sendo o 

único critério de distribuição desse direito o pertencimento a um determinado território. Para 

Van Parijs (VAN PARIJS, 2006, p. 83), a taxa de acesso aos benefícios seria muito mais alta 

em um sistema universal e mais pessoas entre os pobres estariam informadas sobre seus 

direitos e fariam uso dos benefícios a que têm direito. Para essa concepção, a um direito 

humano não pode haver a imposição de condicionalidades e de contrapartidas, uma vez que 

um direito humano tem como base o fato de um indivíduo existir, ou seja, sua condição 

humana.  

Considera-se, nessa acepção, que o Estado não deve punir e, em hipótese alguma, 

excluir os beneficiários do Programa quando do não cumprimento das condicionalidades 

estabelecidas e/ou impostas. Na perspectiva dos direitos, o Poder Público tem a obrigação de 

garantir, especialmente em bairros carentes e zonas rurais, os serviços de escolas e postos de 

saúde. Por outro lado, a Renda Básica de Cidadania tem como princípio atender a todos os 
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cidadãos do país, ou seja, é incondicional e individual, baseada no princípio de que a condição 

de pessoa é o único requisito para a titularidade de direitos.  

Há que se ressaltar a dificuldade de países pobres como o Brasil em criarem 

Programas com tal abragência como a Renda Básica da Cidadania, mas é de ser salientada a 

insuficiência do Programa Bolsa Família no que se refere às garantias da cidadania e da 

universalização de direitos sociais. 

 

 

3.2.3. Controle social e fiscalização das condicionalidades 
 

 

O acompanhamento das condicionalidades do Programa Bolsa Família é realizado 

de forma conjunta pelos Ministérios do Desenvolvimento Social e Combate a Fome (MDS), 

da Saúde e da Educação. Desta forma, cabe às Secretarias Municipais, encarregadas de 

indicar um responsável técnico profissional de saúde para coordenar e acompanhar as famílias 

do Programa, promover a inscrição destas, garantir o apoio técnico e institucional para a 

gestão local do programa, dispor sobre as normas no sentido de promover a oferta do 

Programa, monitorar as condicionalidades do Programa referentes à saúde e capacitar as 

equipes de saúde.  

Neste sentido o gráfico abaixo mostra a evolução do acompanhamento dos 

beneficiários do Programa: 

 

 

Evolução Acompanhamento do PBF na saúde- 1º sem. 2005- 1º sem. 2008 
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                               Fonte: Relatório de Acompanhamento das Condicionalidades da Saúde e Avaliação do 
Estado Nutricional dos Beneficiários do Programa Bolsa-Família- 1º semestre de 2008 
da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde. 

 

 

Segundo o estudo realizado em junho de 2008 pelo Instituto Brasileiro de 

Análises Sociais e Econômicas (IBASE, 2008), denominado Repercussões do Programa 

Bolsa Família na segurança alimentar e nutricional das famílias beneficiadas, existe um 

grande desconhecimento por parte das famílias beneficiadas com relação às regras do 

Programa, o que acaba gerando uma relação de desconfiança e incompreensão por parte dos 

beneficiados, gestores e membros de instâncias de controle social.  

O que se pode notar é que ainda há uma grande parcela das famílias beneficiárias 

que não está sendo acompanhada nas condicionalidades do Programa Bolsa Família no setor 

saúde, o que pode indicar o não acesso destas pessoas ao serviço. Outro fator poderia estar 

relacionado com a falta de capacitação ou conhecimento por parte dos gestores acerca das 

diretrizes e normas do Programa no sentido de se buscar ou trabalhar de forma mais integrada 

através dos canais a disposição, seja pela União, Estado ou Município. Ou seja, faz-se 

necessário buscar alternativas conjuntas, no sentido de estimular ações para a promoção do 

Programa perante as famílias mais necessitadas para que estas passem a ter um melhor 

conhecimento acerca do Programa, melhorando assim seu bem-estar e de sua família.  

No que se refere à freqüência escolar, segundo o Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome, houve um acréscimo na informação de freqüência escolar referente 

ao período de outubro e novembro de 2007. Isto significa um acompanhamento de 13,1 
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milhões do total de 15,5 milhões de crianças e adolescentes. Foi a primeira vez que a 

informação sobre a freqüência escolar dos beneficiários do Bolsa Família foi de 84%14. 

Segundo relatório divulgado pelo Ministério da Educação (MEC), as principais 

causas que levaram os alunos beneficiários pelo Programa Bolsa Família a faltar a escola no 

bimestre de fevereiro/março de ano de 2008, foram: doenças dos alunos, negligência dos pais, 

gravidez precoce, mendicância, trabalho infantil e violência doméstica.  

O governo federal vem monitorando a freqüência escolar das crianças e 

adolescentes beneficiados pelo Programa Bolsa Família. Em 2007, o Ministério adicionou um 

controle cujos resultados ainda são inéditos: toda vez que um aluno cadastrado no programa 

registra presença inferior a 85%, a escola tem que apontar o motivo dessa falta. Nesse último 

relatório, mais da metade desses registros são classificados como "sem motivo identificado". 

Isso configura um problema a ser solucionado, pois fica a dúvida se a escola não sabe por que 

o aluno está faltando ou se ela não se interessa em informar15. 

Segundo a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade 

(SECAD), do Ministério da Educação em 2008 (out/nov) foram registrados 84,82% de 

beneficiários com registro de informação de freqüência, do total de alunos acompanhados, 

não tendo sido informada a freqüência escolar de apenas 2% de alunos no BFA (6 a 15 anos) 

e de 4,3% no BVJ (16 e 17 anos), sendo que apenas 0,32% dos municípios (18) deixaram de 

efetuar registro16.  

Considerando os avanços no que se refere a dados da freqüência escolar, ainda são 

encontradas dificuldades no que se refere ao controle e acompanhamento da presença escolar. 

Segundo o estudo realizado em junho de 2008 pelo Instituto Brasileiro de Análises Sociais e 

Econômicas (IBASE, 2008), os órgãos municipais responsáveis pelo acompanhamento 

relatam uma série de dificuldades como: problemas resultantes das transferências de alunos e 

alunas para outras escolas, acompanhamento de crianças que estudam nos municípios 

                                                           
14MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME. Acompanhamento da 
Freqüência Escolar dos Beneficiários do Bolsa Família supera 84% de informação. Disponível em: 
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/noticias/acompanhamento-da-frequeencia-escolar-dos-beneficiarios-do-
bolsa-familia-supera-84-de-informacao/?searchterm=cumpriram. Acesso em: 15 de jan. 2009. 
15INSTITUTO DE ESTUDOS SOCIOECONOMICOS. Bolsa Família: Mais de 170.000 Crianças com Baixa 
Freqüência Escolar. Disponível em: http://www.inesc.org.br/noticias/noticias- gerais/2008/agosto/bolsa-familia-
mais-de-170-mil-criancas-com-baixa-frequencia-escolar/. Acesso em 19 de Janeiro de 2009. 
16MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade. 
Orientações Opercionais nº 1- SECAD/MEC, de 01 de setembro de 2008. Disponível em: 
http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&q=bfa+secad&meta=&aq=f&oq=. Acessado em 19 de janeiro de 
2009. 
 



 90 

vizinhos e das que estudam em escolas particulares, falta de interesse e capacidade dos 

responsáveis das escolas em preparar e enviar os relatórios de freqüência etc.  

O que se pode notar é que ainda falta compromisso por parte de todos os  

responsáveis que fazem parte da estrutura estratégica do Programa Bolsa Família, tanto no 

que diz respeito a monitorar as condicionalidades, como no envio dos dados de freqüência 

escolar. No que se refere às condicionalidades, o tema passa a ser controverso no sentido de 

que o direito básico à alimentação que todo cidadão deve ter e que o Programa ajudaria a 

realizar, passa a estar condicionado primeiro a quem recebe o benefício, que se rege por 

critérios de elegibilidade segundo a renda. Isso acaba por deixar de fora indivíduos tão 

necessitados quanto aqueles que entram no Programa. 

Uma questão controversa é que para aqueles que estão inseridos no Programa, o 

sistema das condicionalidades parte da noção de que se deve exigir uma contrapartida, 

podendo ser entendido que estes beneficiados por si só não acessam os programas de saúde e 

educação porque não se interessam ou não querem, o que não é verdade, pois muitas vezes as 

famílias beneficiadas não possuem um posto de atendimento médico ou uma escola próxima 

de onde moram. Neste sentido, o Estado ao dar um direito que já é do cidadão, acaba também 

por onerá-lo, ou seja, para se cumprirem as condicionalidades exigidas, o indivíduo muitas 

vezes precisa gastar o dinheiro com transporte, para que seu filho esteja na escola a 20km de 

casa, de modo que a família não venha a perder o benefício.  

As noções com as quais o Programa opera são, de certa forma, equivocadas, já 

que estas são pensadas como relações contratuais e não como direitos da cidadania. Neste 

sentido, o ônus pelo cumprimento das condicionalidades acaba por incidir em cima da família 

e não do Poder Público, que se encontra incapaz de atender as demandas pelos serviços.  

Naquilo que pertine ao controle social e fiscalização, é premissa básica do 

Programa Bolsa Família do Governo Federal, a participação de Estados e municípios no 

desenvolvimento e controle das ações necessárias para o bom desempenho do Programa. De 

acordo com estas diretrizes, a Instrução Normativa nº 1, de 20 de maio de 2005, divulga em 

seu artigo 4º que o município é responsável pela definição e ampla divulgação pelos meios de 

comunicação o processo de escolha dos membros da instância de controle social.   

De acordo com a pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Análises Sociais e 

Econômicas (IBASE, 2008), em junho de 2008, intitulado Repercussões do Programa Bolsa 

Família na Segurança Alimentar e Nutricional das Famílias Beneficiadas, constatou-se que a 

maioria dos beneficiários do Programa (68%) não sabe como fazer denúncias de 
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irregularidades, enquanto 90% não conhecem em seu município algum conselho ou forma de 

participação da comunidade no programa.  

As instâncias de controle social assumem um caráter fiscalizador do programa, 

sendo que em muitos municípios, os Conselhos de Assistência Social assumem as 

responsabilidades de controle social do Programa Bolsa Família, não sendo tão eficaz devido 

à sobrecarga de atribuições que estes já possuem. Desta forma, os municípios, preocupados 

com os procedimentos operacionais do programa, como o cadastramento e acompanhamento 

das condicionalidades, acabam por inviabilizar a execução de atividades voltadas para a 

participação da população e principalmente dos beneficiários. Junte-se a isso o fato de que 

grande parte desses beneficiários não sabe ou desconhece em seus municípios as instâncias de 

controle social, ou seja, não a reconhecem como um locus de participação, o que acentua, 

assim, a pouca participação dos beneficiários, tanto na implementação quanto na 

operacionalização do Programa.  

Como é uma das atribuições do Conselho do Programa promover a integração e 

oferta de outras políticas públicas sociais para as famílias beneficiarias, ao não envolver a 

população  no controle social do programa, este perde substância, no sentido de não promoção 

de um maior e mais amplo debate acerca das demandas e carências da população local, 

podendo neste sentido acarretar um maior nível de exclusão e enfraquecimento das diretrizes 

do programa. 

 

 

4 ELEMENTOS TEÓRICOS DA DISTRIBUIÇÃO JUSTA DAS RIQU EZAS SOCIAIS 
 

 

4.1 O acordo equitável de John Rawls 
 

Neste item apresentam-se as idéias básicas que servem como ponto de partida 

para a concepção de John Rawls17. Sua proposta baseia-se na idéia de justiça como a primeira 

                                                           
17 John Bordley Rawls nasceu em 21 de fevereiro de 1921 em Baltimore, estado de Maryland nos Estados 
Unidos. Foi o segundo dos cinco filhos de um pai advogado e especialista em direito constitucional. Sua mãe, de 
origem germânica, era presidente da liga local do eleitorado das mulheres e considerada uma feminista atuante. 
Quando ainda jovem, teve trágicas perdas em sua família. Dois de seus irmãos morreram ainda na infância. Sua 
origem puritana e as dificuldades que enfrentou com injustiças e contingências da vida natural, o tornaram um 
homem recluso, embora rigoroso e reflexivo em suas meticulosas produções teóricas. 
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virtude das instituições sociais, integradas na liberdade e igualdade em que todos aceitam o 

mesmo principio de justiça, dentro de uma sociedade de cooperação social composta por 

diferentes interesses: 

 

A justiça é a virtude primeira das instituições sociais, assim como a verdade o é dos sistemas 
de pensamento. (RAWLS, 2008, p. 4). 
 
 

Por entender que as doutrinas tradicionais, especialmente o utilitarismo, não são 

capazes de assegurar os direitos fundamentais aos cidadãos como pessoas livres e iguais, sua 

doutrina, priorizando as liberdades fundamentais, vem dar resposta a diversas questões 

contemporâneas ao tentar compreender as sociedades liberais e democráticas, no intuito de 

dar fortalecimento a uma democracia constitucional. Segundo o autor, os direitos 

fundamentais devem ser garantidos a todos os cidadãos indistintamente. Desta forma, sua 

teoria tenta conciliar direitos iguais em uma sociedade desigual, ou seja, como tornar possível 

uma sociedade justa. 

Rawls debruçou-se sobre um dos temas mais polêmicos das sociedades 

democráticas modernas. Sua tarefa era homérica. Como conciliar direitos iguais em uma 

sociedade desigual, como tornar possível uma sociedade justa? Como, através de princípios 

pré-estabelecidos, se chegar a uma sociedade bem-ordenada? Como regular as desigualdades 

socioeconômicas e transformá-las em uma sociedade liberal com justiça distributiva ou justiça 

com eqüidade? Como fazer para que em uma sociedade o Estado seja razoavelmente justo 

com seus cidadãos? Este é o tema de Rawls. 

                                                                                                                                                                                     
Após alguns anos de escola pública, freqüentou um tradicional colégio episcopal em Connecticut. Com 18 anos 
de idade, ingressou na Universidade de Princeton, onde foi encaminhado por seu professor para o curso de 
Filosofia. 
No final da Segunda Guerra Mundial, Rawls retorna a Princeton e começa a trabalhar com filosofia moral 
visando sua tese de doutorado. Em 1952-53, fez seu pós-doutorado em Oxford. Inicia aqui, suas reflexões mais 
profundas em teoria política onde podemos identificar o começo da pavimentação de uma longa estrada, que vai 
se estender até a publicação de sua mais importante obra em 1971, Uma teoria da justiça. Rawls foi sempre 
muito comedido em suas aparições públicas. Sua carreira sempre foi marcada pela discrição e pelo 
profissionalismo. 
Sua justiça como eqüidade, por um lado, veio dar um novo alento aos social democratas americanos. Por outro 
lado, apresentou-se como uma teoria política que veio preencher uma carência no entendimento e compreensão 
das sociedades liberais e democráticas. 
Respondia às mais diversas questões e dificuldades enfrentadas pela sociedade contemporânea. Sua obra atuou 
no sentido de reagrupar e fortalecer todos aqueles que defendiam uma democracia constitucional. 
A obra Uma teoria da justiça, serve como inspiração para uma boa parte dos reformadores sociais. Deixou um 
legado inquestionável à filosofia moral e política. Rawls faleceu aos 81 anos, em 2002. Seu grande tratado 
jurídico-político de 1971 o colocou em um patamar mais elevado, transformando-o em um dos grandes 
pensadores sociais do século XX. Uma teoria da justiça é herdeira da tradição liberal e Rawls constitui-se como 
um legítimo sucessor de uma linhagem ideológica que se originou em Locke, passando por Rousseau, Kant, 
Hobbes e Stuart Mill. Muitos temas que hoje provocam polêmica principalmente nas chamadas políticas 
públicas, podem se socorrer do seu pensamento. 
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4.1.1. A crítica do pensamento utilitarista 
 

A análise de Rawls propõe a insuficiência do utilitarismo para resolver as 

questões básicas que envolvem o desenvolvimento econômico equilibrado das sociedades. 

O utilitarismo, de uma maneira geral, defende que os arranjos sociais sejam tais 

que levem à maximização da felicidade de seus membros, porém não leva em conta como os 

benefícios e as desvantagens serão distribuídos. John Stuart Mill, originário da escola do 

radicalismo filosófico de Bentham, define o utilitarismo e sua relação com a justiça como: 

 

O credo que aceita como fundamento da moral a utilidade ou o princípio da maior felicidade, 
sustenta que as ações são justas na medida em que tendem a promover a felicidade, e injustas 
enquanto tendem a produzir o contrario da felicidade. Por felicidade entende-se o prazer e a 
ausência de dor; por infelicidade a dor e a ausência de prazer” (MILL,  2000, p. 21). 

 

Em sua defesa do utilitarismo, Mill introduziu uma hierarquização qualitativa. 

Sustentou que determinados prazeres, os prazeres intelectuais, por exemplo, só acessíveis aos 

seres humanos, são em si mesmos melhores que outros, independentemente de sua 

quantidade. Segundo Mill, seria melhor ser um homem insatisfeito do que um animal 

satisfeito. Ou ainda, seria melhor ser um Sócrates insatisfeito do que um ignorante satisfeito. 

É claro que sua proposta de hierarquização qualitativa dos prazeres não resistiu às críticas dos 

adversários. 

Em sua origem, o utilitarismo é uma teoria que trata do valor moral das ações 

individuais e se caracteriza pelo que alguns autores chamam de conseqüencialismo. Conforme 

o utilitarismo, o valor moral de uma ação é uma função das conseqüências boas ou más, mais 

exatamente, da felicidade ou infelicidade que ela produz ou tende a produzir. O utilitarismo é 

uma doutrina que admite o princípio da utilidade como fundamento da moralidade. Sustenta-

se que a justiça das ações humanas deve ser apurada de acordo com a capacidade que 

possuam para promover a felicidade.  

Desta forma, a felicidade é entendida como prazer ou ausência de dor. Governar 

significaria viabilizar o melhor estado de felicidade para os homens. O bem está colocado 

enquanto princípio de utilidade, exatamente como nas formas clássicas. Se aplicado à teoria 

política, o princípio utilitarista propõe que a limitação coercitiva das liberdades individuais 

por parte do Estado pode ser considerada como justificada na medida em que suas 

conseqüências são úteis. Trata-se do Estado promovendo o maior bem-estar ou felicidade da 
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coletividade a ele submetida. Ou seja, ainda que a restrição coercitiva das liberdades seja em 

si mesma um mal necessário, ela estará justificada na medida em que for compensada por um 

máximo de bem-estar ou felicidade que vai proporcionar à coletividade. Desta forma, para o 

utilitarista, a única razão plausível para justificar a restrição das liberdades, cobrar obediência 

às leis e sancionar coerções diante de sua desobediência está em mostrar que isso é mais 

vantajoso e útil porque torna a coletividade mais feliz. 

Rawls afirma que há muitas formas de utilitarismos, as quais continuam a se  

desenvolver com destaque nas sociedades atuais. A forma utilitarista demonstra que: 

 
A idéia principal é que a sociedade está ordenada de forma correta e, portanto, justa, quando 
suas principais instituições estão organizadas de modo a alcançar o maior saldo líquido de 
satisfação, calculado com base na satisfação de todos os indivíduos que a ela pertencem 
(RAWLS, 2008, p. 27). 

 

O pensador critica esta formulação e, em sua obra Uma teoria da justiça, 

considera o utilitarismo insuficiente para responder às demandas do atual estágio de 

desenvolvimento das sociedades. Para ele o utilitarismo desconsidera, por exemplo, toda a 

reflexão em torno das questões relativas à justiça distributiva no conjunto de uma determinada 

coletividade. É razoável destacar que as éticas utilitaristas são insensíveis às questões 

relacionadas a uma mínima distribuição de renda eqüitativa. Isto acontece como conseqüência 

de sua preocupação excessiva com o bem-estar do indivíduo, a satisfação de cada um e seus 

interesses pessoais (RAWLS, 2008, p. 31). 

O pensamento utilitarista é maximizador das satisfações, sendo que as instituições 

sociais canalizam suas energias em torno desses objetivos. Justamente esta maximização, 

quando levada ao extremo, como critério absoluto, leva os utilitaristas a crerem que assim 

chegariam a alcançar a felicidade suprema. Uma sociedade originária desta estrutura ou 

decorrente dessa estrutura mental se pretende bem organizada quando maximiza o saldo das 

satisfações. Como conseqüência, temos que no utilitarismo, para almejar uma sociedade 

melhor, deveria ser otimizada a média de bem-estar dos cidadãos, as condições de conjunto 

dos indivíduos, a satisfação global das necessidades e o saldo das satisfações. 

A este princípio o utilitarismo subordina expectativas, ideais e até mesmo a justiça 

para com determinados indivíduos ou grupos. Não se preocupa com os que não atingem a 

média. Em nome da maximização da média geral de bens materiais e da segurança social, é 

capaz de sacrificar a liberdade e outros direitos humanos. Não exclui eventuais instituições 

injustas (v.g., a escravidão), descumprimento de compromissos, punição de inocentes, 
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negação de direitos a minorias – desde que para o maior bem-estar do maior número de 

pessoas. 

Esta concepção moral tem grandes restrições no que se refere aos princípios 

básicos de uma justiça como eqüidade. A meta básica do utilitarismo estaria fixada na 

preocupação com o maior bem-estar do todo e não de todos, levando-se em conta o justo 

sobre o bem. Essa visão de cooperação social tem como conseqüência estender à sociedade o 

princípio da escolha para um único ser humano e, após isto, fazer com que se encaixe ou 

funcione para todos como se fossem juntar todas as pessoas em uma só. Rawls nos coloca, até 

mesmo com uma certa dose de humor, que o utilitarismo não leva a sério as diferenças entre 

as pessoas (RAWLS, 2008, p. 33). 

O autor menciona, ainda, uma crítica de princípio ao utilitarismo quando afirma 

que este fracassa enquanto teoria moral. Critica no utilitarismo o fato de sua teoria de 

justificação estar centrada na maximização do bem-estar coletivo, às expensas dos direitos de 

cada indivíduo, gerando uma situação que classifica como injusta. O utilitarismo estaria 

exclusivamente voltado para a maximização da felicidade coletiva, sem se preocupar com o 

modo como esta é distribuída. Defende Rawls que, por princípio, o utilitarismo não poderia 

dar conta da justiça na distribuição da felicidade e, sendo assim, fracassaria como teoria da 

justificação moral do Estado (RAWLS, 2008, p. 37). 

Na visão utilitarista reside o fato de que não importa, exceto indiretamente, o 

modo como a soma de satisfações se distribui entre os indivíduos assim como não importa, 

exceto indiretamente, o modo como um homem distribui suas satisfações ao longo do tempo. 

Seria razoável aceitar que um indivíduo maximizasse a realização de seu sistema de desejos. 

Também seria racional e minimamente justo que uma sociedade maximizasse o saldo líquido 

da satisfação obtida entre todos os seus membros. O problema verificado aqui é que neste 

sistema não são levadas em conta desigualdades sociais, desequilíbrios econômicos e outras 

conseqüências em relação à justiça distributiva. 

As restrições ao utilitarismo são evidentes no projeto de uma sociedade 

igualitária, no pensamento de John Rawls. A questão de se obter o maior saldo líquido de 

satisfação não vai se apresentar na justiça como eqüidade. O princípio da maximização não é 

utilizado de forma alguma. Os ganhos de alguns não deveriam provocar desvantagens aos 

ganhos dos demais, a não ser que o ganho dos primeiros traga como conseqüência uma 

melhoria no padrão de vida de todos. Conforme Rawls o utilitarismo passa por cima do fato 

de que cada pessoa possui uma inviolabilidade fundada na justiça, que nem mesmo o bem-

estar da sociedade como um todo pode ignorar (RAWLS, 2008, p. 4). 
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Ao enaltecer a maximização da felicidade como sendo aquilo cuja promoção o 

Estado deve garantir, o utilitarismo deixa em aberto a possibilidade de ter de considerar 

legitima até mesmo uma ditadura militar, desde que a mesma fosse capaz de promover um 

máximo de bem-estar para toda a coletividade, em comparação com outros ordenamentos 

políticos alternativos, ainda que para isso estivesse passando por cima dos direitos e 

liberdades individuais. O problema é que o utilitarismo toma a felicidade como bem supremo 

e incondicionado, em nome da qual tudo mais poderia ser negociado e sacrificado. 

Na concepção de justiça de Rawls a liberdade, incondicional e irredutível, é o bem 

maior. Em uma sociedade justa como a rawlsiana as liberdades da cidadania igual são 

consideradas invioláveis. Os direitos assegurados pela justiça não estão sujeitos à negociação 

política ou ao cálculo dos interesses sociais. O utilitarismo preocupa-se com a distribuição da 

felicidade, tornando-se insensível às questões da justiça igualitária. A sociedade de Rawls, ao 

contrário, é regulada por princípios de justiça. Princípios estes que, colocados em prática na 

estrutura básica da sociedade, vão conferir um ordenamento que encaminha uma sociedade 

bem-ordenada. Sociedade esta que, a despeito de respeitar os méritos de cada um, será 

regulada no sentido de distribuir direitos e deveres iguais a todos, conferindo dignidade ao ser 

humano indistintamente (RAWLS, 2008, p. 8). 

 

 

4.1.2. A concepção rawlsiana da justiça 
 

 

Para Rawls as instituições da sociedade acabam por favorecer mais certos pontos 

de partida que outros, ou seja, a estrutura básica da sociedade é composta por distintas 

posições sociais, e algumas pessoas nascidas dentro de certa posição vantajosa possuem 

expectativa de vida diferente daqueles que nasceram em posição não tão vantajosa. Em outras 

palavras, certa posição social acaba por influenciar a perspectiva de vida de uma pessoa, o que 

pode vir a gerar desigualdades, e são estas desigualdades, justamente, que os princípios de 

justiça devem tratar.  

O autor propõe que as instituições sociais e políticas ou a estrutura básica da 

sociedade devem garantir a inviolabilidade na justiça, ou seja, a justiça não aceita que a perda 

de liberdade de alguns seja aceitável pelo bem maior de outros. Desse modo, numa sociedade 

justa, as liberdades de cidadania iguais para todos são consideradas invioláveis, não sujeitas à 
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negociação política ou outros interesses, e é através destas instituições sociais e políticas que 

esses direitos devem ser garantidos.  

 

Cada pessoa possui uma inviolabilidade fundada na justiça que nem o bem-estar de toda a 
sociedade pode desconsiderar. Por isso, a justiça nega que a perda da liberdade de alguns se 
justifique por um bem maior desfrutado por outros. Não permite que os sacrifícios impostos a 
poucos sejam contrabalançados pelo número maior de vantagens de que desfrutam muitos. 
Por conseguinte, na sociedade justa as liberdades da cidadania igual são consideradas 
irrevogáveis; os direitos garantidos pela justiça não estão sujeitos a negociações políticas nem 
ao cálculo de interesses sociais.  ((RRAAWWLLSS,,  22000088,,  pp..  44))..  

 

Na concepção de Rawls, uma sociedade é uma associação mais ou menos 

autosuficiente de pessoas que em suas relações mútuas, reconhecem certas regras de conduta 

como obrigatórias, e que, na maioria das vezes, agem de acordo com elas. Estas regras 

especificam um sistema de cooperação que irá promover o bem dos que fazem parte dela. 

Quanto a esta sociedade, com raiz cooperativa e de interesses mútuos, é bom caracterizar que 

também é marcada por conflitos e por identidade de interesses. Esta identidade de interesses 

ocorre devido à cooperação social, que proporciona que todos tenham uma vida melhor. Já o 

conflito de interesses acontece porque as pessoas não são indiferentes no que se refere à forma 

de como os benefícios maiores produzidos pela colaboração mútua são distribuídos. Isto é 

natural, pois para perseguir seus fins, cada um prefere uma participação maior a uma menor. 

Para haver uma ordenação social segundo a concepção rawlsiana, será necessário 

a implementação de um conjunto de princípios de justiça social, que irão determinar a divisão 

de vantagens. Esta seria a melhor forma de selar um acordo sobre as partes distributivas 

adequadas. Os princípios vão proporcionar a atribuição de direitos e deveres às instituições 

básicas da sociedade, definindo assim, a distribuição apropriada dos benefícios e encargos da 

cooperação social. 

Uma sociedade é bem-ordenada quando promove o bem dos seus membros e, 

principalmente, quando é efetivamente regulada por uma concepção pública de justiça. Trata-

se de uma sociedade na qual todos aceitam e sabem que os outros aceitam os mesmos 

princípios de justiça e onde as instituições sociais básicas proporcionam a total satisfação 

desses princípios. É, sem dúvidas, uma concepção de justiça partilhada, sobre a qual se 

estabelece o vínculo de uma convivência cívica. Trata-se de uma concepção de justiça que 

constitui a carta fundamental de uma associação humana bem-ordenada (RAWLS, 2008, p. 5-

6). 
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Nas sociedades concretas, conforme Rawls, fica difícil estabelecer as questões da 

justiça e da injustiça. Elas raramente são bem-ordenadas. O que é justo para uns pode não sê-

lo para outros. Deste modo também outras pessoas defendem diferentes concepções de 

justiça. Mas o importante aqui é o consenso de que as instituições são justas quando não se 

fazem distinções arbitrárias entre as pessoas na atribuição de direitos e deveres básicos e 

quando as regras determinam um equilíbrio adequado entre reivindicações concorrentes das 

vantagens da vida social. 

A justiça como equidade começa com a escolha dos princípios de uma concepção 

pública de justiça, estrutura fundada em uma concepção de justiça social considerada como 

uma medida em que devem ser levados em conta os aspectos distributivos da estrutura 

fundamental da sociedade.  

 

Acredito que o conceito de justiça é definido, então, pelo papel de seus princípios na 
atribuição de direitos e deveres e na definição da divisão apropriada das vantagens sociais. A 
concepção da justiça é uma interpretação desse papel. (RAWLS, 2008, p. 12). 

 
Para uma comunidade humana viável, não é suficiente apenas o consenso nas 

concepções de justiça. Outros problemas sociais fundamentais devem ser abordados como os 

de coordenação, eficiência e estabilidade. Os planos para os indivíduos devem estar 

conectados de forma que as expectativas de cada um sejam alcançadas. A execução desses 

planos deveria ter sempre como objetivo a consecução de fins sociais, de formas eficientes e 

sempre coerentes com a justiça. Quando ocorressem infrações, forças estáveis impediriam 

maiores violações e restaurariam a ordem social. 

A principal preocupação de Rawls é com a justiça distributiva. Em seu 

entendimento, a natureza e os objetivos de uma sociedade perfeitamente justa são as partes 

fundamentais da teoria da justiça. Para ele, o objeto primeiro da justiça é a estrutura básica da 

sociedade. Estrutura esta que possibilitaria às instituições sociais mais importantes, 

distribuírem direitos e deveres fundamentais determinando a divisão de vantagens 

provenientes da cooperação social. As instituições importantes seriam a própria constituição 

política e os principais acordos econômicos e sociais. Nelas, estariam incluídas a proteção 

jurídica da liberdade de pensamento e de consciência, os mercados competitivos, a 

propriedade particular dos meios de produção e a família monogâmica. Em seu conjunto, as 

instituições sociais mais importantes definiriam os direitos e deveres de todos os indivíduos, 

influenciando sobremaneira seus projetos de vida almejados no curto e longo prazo (RAWLS, 

2008, p. 8). 
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Assim, Rawls salientou a necessidade de delimitar o alcance de sua investigação. 

Embora o conceito de justiça possa ser aplicado em situações que envolvam a repartição de 

algo considerado como benefício ou desvantagem, o autor deixa claro que seu interesse estava 

em um caso particular de justiça, ou seja, em formular princípios de justiça para a estrutura 

básica da sociedade, pois entende que, ao tratar desta estrutura primária, outros problemas 

restantes relacionados à justiça se tornarão mais fáceis de administrar.  

Como idéia principal da sua teoria da justiça, Rawls vai sugerir que, para a 

realização de uma sociedade minimamente justa, será indispensável a apresentação de certos 

princípios que irão regular a nova sociedade com características de cooperação social. Para 

ele a idéia norteadora é que os princípios da justiça para a estrutura básica da sociedade são 

o objeto do acordo original (RAWLS, 1997, p. 13). São esses princípios que pessoas livres e 

racionais, preocupadas em promover seus próprios interesses, aceitariam numa posição inicial 

de igualdade como definidores dos termos fundamentais de sua associação. Os princípios da 

justiça vão regular todos os acordos subseqüentes e especificarão os tipos de cooperação 

social que serão assumidos. Definirão também as formas de governo que serão estabelecidas. 

A essa maneira de considerar os princípios da justiça é que Rawls chama de justiça como 

eqüidade. 

Para acompanhar seu raciocínio, vamos imaginar que aqueles que se 

comprometem na cooperação social escolhem, juntos, os princípios que devem atribuir os 

direitos e deveres básicos e determinar a divisão de benefícios sociais: 

 

Os homens devem decidir de antemão como devem regular suas reivindicações mútuas e 
qual deve ser a carta fundacional de sua sociedade. Assim como cada pessoa deve decidir por 
meio de reflexão racional o que constitui o seu bem, isto é, o sistema de fins que lhe é racional 
procurar, também um grupo de pessoas deve decidir, de uma vez por todas, o que entre elas 
será considerado justo ou injusto. A escolha que seres racionais fariam nessa situação 
hipotética de igual liberdade, presumindo-se, por ora, que esse problema de escolha tem 
solução, define os princípios da justiça (RAWLS, 2008, p. 14). 

 

A teoria de Rawls foi buscar na alusão ao contratualismo a sua justificação. Em 

sua concepção de justiça, a sociedade é uma associação bem ordenada composta por cidadãos 

livres e iguais que, baseada em um acordo hipotético reconhece como válidas certas regras de 

conduta e tem como objetivo formar um sistema de cooperação promovendo o bem de todos 

que dela fazem parte.  

Estes termos eqüitativos, objeto do acordo originário, são alcançados quando as 

partes contratantes, formada por pessoas livres e racionais, se encontram em uma posição de 
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igualdade e, sob o véu da ignorância, decidem e escolhem os princípios de justiça social que 

determinarão a divisão de vantagens ou não para seus contratantes.  

Em uma justiça como eqüidade, a posição original de igualdade é correspondente 

ao estado de natureza na teoria tradicional do contrato social. É oportuno esclarecer que a 

posição original não é uma situação histórica real ou até mesmo uma condição primitiva de 

cultura. A posição original, situação puramente hipotética, conduz a certa concepção da 

justiça. Conforme Rawls 

 

Entre as características essenciais dessa situação está o fato de ninguém conhece seu lugar na 
sociedade, sua classe ou seu status social; e ninguém conhece sua sorte na distribuição dos 
recursos e das habilidades naturais, sua inteligência, forças e coisas do gênero. Presumirei até 
mesmo que as partes não conhecem suas concepções do bem nem suas propensões 
psicológicas especiais. Os princípios da justiça são escolhidos por trás de um véu da 
ignorância. Isso garante que ninguém seja favorecido ou desfavorecido na escolha dos 
princípios pelo resultado do acaso natural ou pela contingência de circunstâncias sociais. Já 
que todos estão em situação semelhante e ninguém pode propor princípios que favoreçam sua 
própria situação, os princípios da justiça são resultantes de um acordo ou pacto justo 
(RAWLS, 2008, p. 14-15). 

 

A situação original é tomada como eqüitativa quando todos os indivíduos 

fundadores são considerados pessoas éticas, seres racionais com objetivos próprios e 

profundamente comprometidos com o senso de justiça. A posição original seria o status quo 

inicial, onde os consensos fundamentais alcançados seriam eqüitativos (RAWLS, 2008, p. 

15). 

A justiça como eqüidade começa com a escolha dos princípios de uma concepção 

de justiça que deve regular todas as críticas e reformas das instituições. Após a escolha de 

uma concepção de justiça bem determinada, as pessoas envolvidas deverão em uma etapa 

posterior, escolher uma constituição e uma legislatura para elaborar as leis. Todas as 

conseqüências advindas desta tomada de posição inicial deverão estar em consonância com os 

princípios da justiça. São estes sistemas hipotéticos de regras bem definidas que vão nos 

encaminhar para uma sociedade justa (RAWLS, 2008, p. 15). 

Desse modo, deve-se imaginar uma situação hipotética em que os princípios de 

justiça para a estrutura básica da sociedade tornam-se objeto de um consenso original, e na 

qual os indivíduos agindo racionalmente – ou seja, com vistas na finalidade que este acordo 

resultaria para seu próprio bem –, decidem originariamente quais são os princípios que 

regerão a sua sociedade, isto é, como se dará a atribuição de direitos, deveres e distribuição 

das benesses resultantes da cooperação social: 
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A idéia norteadora é que os princípios da justiça para a estrutura básica da sociedade 
constituem o objeto do consenso original. São eles os princípios que pessoas livres e 
racionais, interessadas em promover seus próprios interesses, aceitariam em uma situação 
inicial de igualdade como definidores das condições fundamentais de sua associação. Esses 
princípios devem reger todos os acordos subseqüentes; especificam os tipos de cooperação 
social que se podem realizar e as formas de governo que se podem instituir. Chamarei de 
justiça como equidade essa maneira de encarar os princípios de justiça. (RAWLS, 2008, p. 
13-14). 

 
Tudo leva a crer que os indivíduos participantes, por estarem comprometidos com 

um conjunto de princípios bem elaborados, estarão extremamente envolvidos para que nas 

instituições tudo ocorra da melhor maneira possível. Este é o princípio da cooperação entre 

pessoas livres e iguais, cujas relações mútuas vão desencadear uma sociedade com perfil 

igualitário. Faz sentido destacar que nas sociedades não ocorre de maneira voluntária um 

sistema de cooperação. Toda pessoa encontra-se, ao nascer, em uma posição particular dentro 

de alguma sociedade específica, e a natureza dessa posição afeta substancialmente suas 

perspectivas de vida. Mas é em uma sociedade que satisfaça os princípios da justiça como 

eqüidade que vai ocorrer a aproximação de um possível modelo de justiça distributiva. Isto 

ocorre porque vai ao encontro das perspectivas e dos princípios que pessoas livres e iguais 

aceitariam em circunstâncias eqüitativas. Seus membros são autônomos e as obrigações que 

eles irão reconhecer são auto-impostas. 

Uma especial característica da justiça como eqüidade é a de que na situação inicial 

as partes concebidas sejam racionais e mutuamente desinteressadas. Isto é, as pessoas são 

concebidas como pessoas que não têm interesse nos interesses alheios (RAWLS, 2008, p. 16). 

Estas pessoas na posição original devem estar preparadas para sofrerem oposição no seu 

padrão próprio de ver as coisas. Seus objetivos pessoais e até mesmo espirituais poderão 

sofrer oposição do grupo. Fica claro que na situação inicial, os acordos devem seguir um 

padrão de racionalidade e serem totalmente aceitos. Uma vez que os princípios da justiça são 

considerados como conseqüência de um consenso original hipotético em uma situação de 

igualdade, isto leva a crer que estão estabelecidas as regras para a construção de uma nova 

sociedade. 

A concepção pública de justiça acertada por todos acaba por eliminar a 

irregularidade de um acordo em que uma das partes pudesse capturar interesses em benefícios 

próprios ou de poucos, em detrimento dos demais, gerando desta forma uma confiança mutua 

entre as partes ao delimitar os pressupostos da justiça, o que acabam por assegurar a crença 

entre as partes e a obediência aos princípios que elas mesmas acertaram racionalmente. 
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Um dos pressupostos para a sua concepção de justiça é a idéia de uma sociedade 

como um sistema eqüitativo de cooperação social18.   

 

Essa idéia central é elaborada em conjunção com duas outras idéias fundamentais a ela 
associadas que são: a idéia de cidadãos (os que cooperam) como pessoas livres e iguais; e a 
idéia de uma sociedade bem ordenada, ou seja, uma sociedade efetivamente regulada por uma 
concepção pública de justiça. (RAWLS, 2003, p. 7). 
 
 

Para Rawls, a sociedade é um sistema cooperativo19 de vantagens mútuas, no qual 

pessoas reconhecem e aceitam seguir certas regras de conduta, publicamente reconhecidas. 

Seus cooperadores aceitam razoavelmente estes termos na medida em que os outros também 

os aceitem, numa relação de reciprocidade, em que todos que dela participam são 

beneficiados.  

Para Rawls cada participante do acordo possui seus próprios objetivos de vida e 

seus próprios interesses (fins próprios), os quais, de acordo com a razão que os norteiam, 

devem buscar. Dessa forma, os termos eqüitativos acordados proporcionam que todos tenham 

uma vida melhor. De acordo com essa noção de reciprocidade, cada um, ao cumprir a sua 

parte na sociedade, acaba por beneficiar-se a si mesmo, bem como a todos que com ela 

cooperam.   

A ação destes termos eqüitativos, representados pelos princípios de justiça, gera 

na sociedade um senso mútuo de cooperação social, limitando a concepção de bem do 

                                                           
18 “Constata-se que uma sociedade democrática é tida como um sistema de cooperação social pelo fato de que, 
de um ponto de vista político e no contexto da discussão pública das questões básicas de justiça política, seus 
cidadãos não consideram sua ordem social uma ordem natural fixa, ou uma estrutura institucional justificada por 
doutrinas religiosas ou princípios hierárquicos que expressam valores aristocráticos. Eles tampouco acham que 
um partido político possa, de boa-fé, propor em seu programa a negação dos direitos e liberdades básicos de 
qualquer classe ou grupo reconhecido”. (RAWLS, 2003, p. 8). 
19 “A idéia de cooperação contém a idéia de termos equitativos de cooperação: são termos que cada participante 
pode razoavelmente aceitar, e às vezes deveria aceitar, desde que os outros os aceitem.  
(...) A idéia de cooperação também contém a idéia da vantagem ou bem racional de cada participante. A idéia de 
vantagem racional especifica o que os que cooperam procuram promover do ponto de vista de seu próprio bem. 
 (...) pessoas razoáveis são aquelas dispostas a propor, ou a reconhecer quando outros os propõem, os princípios 
necessários para especificar o que se pode ser considerado por todos como termos eqüitativos de cooperação. 
Pessoas razoáveis também entendem que devem honrar esses princípios, mesmo à custa de seus próprios 
interesses se as circunstâncias o exigirem, desde que os outros também devem honrá-los. É insensato não estar 
disposto a propor tais princípios, ou não honrar termos eqüitativos de cooperação que, espera-se, os outros 
possam razoavelmente aceitar; é pior que insensato quando a pessoa apenas parece ou finge propô-los ou honrá-
los, mas está disposta a violá-los em benefício próprio assim que a ocasião o permitir.  
No entanto, embora não seja razoável, fazer isso não é em geral, irracional. Pois pode acontecer que alguns 
detenham um poder político maior ou que se encontrem em circunstância mais afortunadas; e, embora essas 
condições sejam irrelevantes para distinguir essas pessoas no que se refere à condição de igualdade, pode ser 
racional para elas tirarem vantagem de sua situação. Nós pressupomos essa distinção na vida cotidiana, por 
exemplo, quando dizemos de certas pessoas que, em vista de sua posição superior de negociação, o que propõem 
é perfeitamente racional, mas nem por isso é razoável. O senso comum considera o razoável mas, em geral, não 
o racional como uma idéia moral que envolve sensibilidade moral”. (RAWLS, 2003, p. 8-10). 
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individuo, de modo a se adequar à concepção pública de justiça proposta, o que garante, desta 

forma, a vida em sociedade. Não é possível capturar interesses isolados dentro de uma 

negociação, ou seja, o senso de justiça mantém sua identidade de cooperação: 

 
A função dos princípios de justiça (como parte de uma concepção política de justiça) é definir 
os termos eqüitativos de cooperação social. Esses princípios especificam os direitos e deveres 
básicos que devem ser garantidos pelas principais instituições políticas e sociais, regulam a 
divisão dos benefícios provenientes da cooperação social e distribuem os encargos 
necessários para mantê-la. Já que, do ponto de vista da concepção política, os cidadãos de 
uma sociedade democrática são considerados pessoas livres e iguais, os princípios de uma 
concepção democrática de justiça têm de especificar os termos eqüitativos de cooperação 
entre cidadãos assim concebidos. (RAWLS, 2003, p. 10) 
 
 

Na concepção rawlsiana, cada qual acredita e contribui através da cooperação 

social, se incluído aí a idéia de reciprocidade, ou seja, de que isso se dá para o bem e 

vantagem de todos.  

Porém, a sociedade seria marcada não somente por identidade, mas também por 

conflitos de interesses. A identidade surge na medida em que todos, ao cooperarem entre si, 

passam a ter uma vida melhor do que teriam se sozinhos fossem. Já os conflitos de interesses 

surgiriam quando os benefícios advindos como resultado da cooperação social fossem 

distribuídos, já que as pessoas não são indiferentes à distribuição das benesses, na medida em 

que cada qual prefere uma participação maior a uma menor dos benefícios. Sendo a sociedade 

formada tanto por identidade como por conflito de interesses, surge a necessidade de 

estabelecer princípios que regularão a divisão dessas vantagens. 

Desse modo, para se administrar estes conflitos de modo a estabelecer uma 

ordenação social, seria necessária uma concepção pública de justiça, acertada por todos, de 

modo a garantir a distribuição justa de direitos, deveres, benefícios e encargos sociais, o que 

viria a dar maior estabilidade a uma ordenação social.  

Segundo a concepção rawlsiana, sendo a sociedade composta por um sistema de 

cooperação social regido por regras publicamente aceitas e reconhecidas, com o objetivo de 

promover o bem de cada membro que dela faz parte, e na qual cada indivíduo se sinta 

motivado a cumprir a sua parte na cooperação social, faz-se necessário a idéia de uma 

sociedade bem-ordenada, de modo a dar resposta à problemática da estabilidade social. 

 
4.1.3. A sociedade bem ordenada 
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Para haver uma ordenação social, será necessário estabelecer um conjunto de 

princípios públicos de justiça social, que irá determinar a distribuição de direitos, deveres, 

benesses e encargos da cooperação social. Mas, para haver uma sociedade bem ordenada e em 

que os indivíduos se sintam ligados a ela, é necessário que seus membros aceitem e saibam 

que os outros também aceitam os mesmos princípios de justiça, de modo tal que as 

instituições sociais básicas acabem por promover a total satisfação desses princípios.   

A idéia de uma sociedade bem-ordenada, regulada por uma concepção política e 

pública de justiça está ligada a uma justiça como eqüidade. Para Rawls 

 

 

Dizer que uma sociedade que a política é bem ordenada significa três coisas: primeiro, e 
implícito na idéia de uma concepção pública de justiça, trata-se de uma sociedade na qual 
cada um aceita, e sabe que os demais também aceitam, a mesma concepção política de justiça 
(e portanto os mesmos princípios de justiça política). Ademais este conhecimento é 
mutuamente reconhecido (...) Segundo, e implícito na idéia de regulação efetiva por uma 
concepção pública de justiça, todos sabem, ou por bons motivos acreditam, que a estrutura 
básica da sociedade (...) respeita esses princípios de justiça. Terceiro, e também implícito na 
idéia de regulação efetiva, os cidadãos têm um senso normalmente efetivo de justiça. 
(RAWLS, 2003, p. 11-12). 

 

Para Rawls, este é um conceito puramente idealizado, mas viável do ponto de 

vista prático. Para ele, qualquer concepção de justiça que não conseguir ordenar a contento 

uma democracia constitucional será imprópria enquanto concepção democrática. Uma 

sociedade democrática caracteriza-se por seu pluralismo razoável e pela participação 

incondicional de cidadãos razoáveis que professam doutrinas abrangentes e razoáveis, 

conquistando assim o apoio de um consenso sobreposto indispensável para uma concepção 

política de justiça.  

Dentro desta visão, ocorre que a cultura política de uma sociedade democrática 

caracteriza-se por alguns fatores que devem ser levados em conta. O primeiro é que a 

diversidade de doutrinas religiosas, filosóficas e morais abrangentes e razoáveis, não é uma 

simples condição histórica que desaparece logo. É, isto sim, um traço permanente da cultura 

pública da democracia. Sob condições políticas e sociais asseguradas pelos direitos e 

liberdades básicas de instituições livres, a diversidade de doutrinas abrangentes conflitantes e 

irreconciliáveis surgirá e persistirá. Com este pluralismo razoável estabelecido, instituições 

livres tendem a gerar uma grande variedade de doutrinas e visões de mundo abrangentes. 

Entre estas visões que se desenvolvem, existe uma diversidade de doutrinas abrangentes e 

razoáveis que cidadãos razoáveis professam e com as quais o liberalismo político tem de 

saber lidar. São os produtos da razão prática livre no contexto de instituições livres. Articula-
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se a concepção política, para que num segundo estágio venha conquistar o apoio de doutrinas 

abrangentes e razoáveis como produto inevitável de uma razão humana livre (RAWLS, 2003, 

p. 57). 

Um segundo fator, que não deixa de estar ligado ao primeiro, se faz no 

entendimento compartilhado que tem como objetivo uma única doutrina religiosa, filosófica 

ou moral abrangente, podendo manter-se somente com o uso opressivo do poder estatal. Se 

for considerada, na sociedade política, uma comunidade unida pela aceitação de uma única 

doutrina abrangente, então o uso opressivo do Estado faz-se necessário para uma possível 

comunhão política. 

E por último, um terceiro elemento deve ser considerado. O de que um regime 

democrático duradouro, seguro e estável, deve ser apoiado voluntariamente, por uma maioria 

substancial de seus cidadãos politicamente ativos. Uma concepção política de justiça, para 

servir de base pública e como justificação de um regime constitucional, deve ser uma 

concepção política que venha a ser endossada por doutrinas abrangentes e razoáveis diferentes 

e opostas: 

 

O ponto que precisamos enfatizar aqui é que, como já disse, são os próprios cidadãos que 
decidem, individualmente, de que maneira a concepção política pública que todos endossam 
está relacionada com suas visões mais abrangentes. (RAWLS, 2000, p. 82). 

 

Desta maneira, vamos formando um conceito de como uma sociedade 

democrática e bem-ordenada deve ser encaminhada. Deseja-se uma sociedade que satisfaça as 

condições necessárias, do ponto de vista do realismo e da estabilidade aos seus cooperadores. 

Tal sociedade pode e deve ser bem-ordenada, assim como deve conter uma concepção política 

de justiça, que faça com que seus cidadãos que professem doutrinas abrangentes e razoáveis, 

porém opostas, façam parte de um consenso sobreposto. Este consenso deve levá-los a 

concordar, em termos gerais, com a concepção de justiça que determina o conteúdo de seus 

julgamentos políticos sobre as instituições básicas.  

Por outro lado, doutrinas abrangentes que não sejam razoáveis, não devem ser 

aceitas, para não prejudicar a justiça essencial da sociedade. O importante, neste contexto do 

liberalismo político, é que todos os cidadãos adotem a mesma concepção pública de justiça.  

No que se refere ao consenso sobreposto, Rawls não se refere a ele como aquele 

que ocorre na política cotidiana, sendo seu significado aqui é mais abrangente e eficaz. 

Supõe-se que um regime democrático constitucional seja razoavelmente justo e viável, o que 

torna fácil defendê-lo. A questão é que existe o fato do pluralismo razoável. O segredo é 
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como se faria para articular a sua defesa para conquistar apoio suficientemente amplo visando 

sua estabilidade. O procedimento político de forma correta em uma justiça como eqüidade, 

apresenta uma concepção enquanto visão que se sustenta por si mesma. Com a idéia 

fundamental de uma sociedade como um sistema eqüitativo de cooperação e com idéias 

associadas a esse contexto, proporcione as bases para o acordo. Dessa forma, levando-se em 

conta a concretização de uma lista de bens primários já idealizados, pode-se chegar, ou 

melhor, construir as bases de um consenso sobreposto:  

 

Deixamos de lado as doutrinas abrangentes que existem hoje, que já existiram ou que podem 
vir a existir. A idéia não é que os bens primários são eqüitativos em relação às concepções 
abrangentes do bem associadas a essas doutrinas, por determinarem um equilíbrio eqüitativo 
entre elas, mas sim que são eqüitativas em relação a cidadãos livres e iguais, enquanto pessoas 
que tem essas concepções  (RAWLS, 2000, p. 83-84). 

 

Deve-se fazer o possível para articular uma concepção de justiça em um regime 

constitucional, de tal maneira que aqueles que o apóiam ou virão apoiá-lo, possam endossar 

esta concepção política desde que não conflite com suas posições abrangentes. Esta é uma 

concepção política de justiça auto-sustentada. Acontece pelos próprios autores e é apoiada em 

si mesma. Viabiliza-se com o apoio de um consenso sobreposto razoável e duradouro. 

 

 

4.1.4. Os princípios da justiça 
 

 

A concepção de uma sociedade bem ordenada, nos termos da proposta de Rawls, 

inicia-se com um acordo original sobre os princípios da justiça para a estrutura básica da 

sociedade. Estes princípios são os que as pessoas livres e racionais, interessadas em promover 

seus próprios interesses aceitariam, em uma posição original de igualdade como definidores 

dos termos fundamentais de sua associação. São esses princípios que vão regular as formas de 

governo e os tipos de cooperação social. Os princípios permitem estabelecer a justiça como 

imparcialidade: 

 
É óbvio que a finalidade dessas condições é representar a igualdade entre os seres humanos 
como pessoas morais, como criaturas que têm uma concepção do próprio bem e que estão 
capacitadas a ter um senso de justiça. (...) e presume-se que cada pessoa tem a capacidade 
necessária para entender quaisquer princípios que sejam adotados e agir em conformidade 
com eles. Junto com o véu da ignorância, essas condições definem os princípios da justiça 
como aqueles que pessoas racionais interessadas em promover seus interesses aceitariam em 
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condições de igualdade, quando não há ninguém que esteja em vantagem ou desvantagem em 
razão de contingências naturais ou sociais. (RAWLS, 2008, p. 23). 
 
 

Ao escolher os princípios de justiça, as partes não conhecem certos fatos 

particulares que os põem em oposição, mas conhecem os dados genéricos sobre a sociedade 

humana, ou seja, leis e teorias gerais. Em outras palavras, as partes conhecem os fatos 

genéricos que possam afetar as escolhas dos princípios de justiça por ela acertados. No que  

que se refere à psicologia moral, pressupõe-se que os homens tenham o desejo de agir 

conforme a justiça e este desejo acabam por dar estabilidade no sentido da cooperação social.  

Rawls propõe que a posição original deve ser interpretada de modo atemporal, ou 

seja, suas perspectivas podem ser adotadas a qualquer tempo, e que ao se basear nas suas 

restrições, propostas pelo véu da ignorância, os mesmos princípios serão sempre escolhidos. 

Conclui o autor que o véu se faz necessário no sentido em que, sem o reconhecimento das 

particularidades, o resultado não será influenciado por interesses particulares, e que, para ser 

justo um acordo, as partes devem estar em uma posição eqüitativa.  

Segundo Rawls, as pessoas na posição original possuem um plano racional de 

vida e, embora não possuam os detalhes particulares deste plano, assim como não conheçam a 

totalidade de seus objetivos ou que tipo de interesses particulares ele busca promover, as 

pessoas racionais20 sabem que, de modo geral, tal plano deve garantir as suas liberdades, de 

maneira a ampliar ao máximo os meios necessários para garantir o cumprimento de seus 

objetivos, quaisquer que sejam estes.  

Rawls supõe que as pessoas prefiram ter uma quantidade de bens sociais 

primários maior do que uma quantidade menor. Deste modo, as pessoas racionais passam a ter 

acesso ao mínimo necessário, de modo a garantir a maior quantidade de bens primário na 

intenção de promover as suas concepções de bens.  

Outra questão que o autor expõe é que as partes não são movidas pela inveja, o 

que pode significar uma objeção este argumento, pois na vida prática as pessoas são 

acometidas por este tipo de sentimento. Ao enfrentar tal questão o autor propõe dois 

argumentos. No primeiro, os princípios derivam da suposição de que a inveja não existe, 

enquanto no segundo, consideramos se a concepção resultante é aplicável em vista das 

circunstâncias da vida humana. 

 

                                                           
20 Assim, de forma genérica, considera-se que uma pessoa racional tem um conjunto de preferências entre as 
opções que estão a seu dispor. Ele classifica essas opções de acordo com a sua efetividade em promover seus 
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Presumir a sua ausência resulta na suposição de que na escolha dos princípios, os homens 
deveriam considerar a si próprios como pessoas que têm cada uma, seu próprio plano de vida, 
e que esse plano é auto-suficiente. Elas têm um senso seguro de seu próprio valor, de modo 
que não desejam abandonar nenhum de seus objetivos para que outros tenham menos meios 
de promover os seus.(...) Há uma outra suposição para garantir uma obediência estrita aos 
princípios. Presume-se que as partes são capazes de um senso de justiça, e esse fato é de 
conhecimento público entre elas. Essa condição tem por objetivo assegurar a integridade do 
acordo feito na posição original. Não significa que, em suas deliberações, as partes apliquem 
alguma concepção particular da justiça, pois isso derrubaria o argumento da suposição 
motivacional. Ao contrário, significa que as partes podem confiar umas nas outras no sentido 
de que todas entendem e agem de acordo com os princípios acordados, quaisquer que sejam 
eles. Uma vez reconhecido os princípios, as partes podem ter uma confiança mútua quanto à 
sua obediência. (...) a sua capacidade para um senso de justiça assegura que os princípios 
escolhidos serão respeitados. (RAWLS, 2008, p. 155-156). 
 

Assim, as partes são racionais no sentido de que celebrarão o acordo quando neste 

estiver embutida a idéia de que poderão mantê-lo ou que poderão mantê-lo sem grande 

dificuldade. Desta forma, ao estabelecerem o acordo, as pessoas suporão que as escolhas 

feitas deverão ser obedecidas.  

A posição original lembra o conceito de estado de natureza, originário das teorias 

tradicionais do contrato social. As escolhas que os homens e mulheres racionais fariam nessa 

situação hipotética de igual liberdade determinam os princípios da justiça. Para viabilizar sua 

fórmula, Rawls se socorre do método do véu da ignorância, que tem como propósito 

determinar os princípios básicos da justiça. Nele se supõe que ninguém sabe qual é o seu lugar 

na sociedade, sua posição, classe ou status social, e que ninguém conhece qual será sua sorte 

com respeito à distribuição de vantagens e capacidades naturais. Os princípios da justiça serão 

o resultado de um acordo ou de um convênio justo, pois a situação inicial é eqüitativa entre as 

pessoas enquanto seres morais, isto é, enquanto seres racionais com seus próprios fins, 

aqueles que se supõem capazes de oferecer um sentido à justiça. 

A concepção de justiça começa com um acordo original sobre os princípios de 

justiça, sendo seu objeto a estrutura básica da sociedade, ou seja, a ordenação das principais 

instituições sociais baseada em um sistema de cooperação. Esses princípios devem determinar 

a atribuição de direitos e deveres para estas instituições21 e determinar a distribuição de forma 

adequada dos benefícios e encargos da vida social.   

Os dois princípios de justiça são os seguintes: 

 

                                                                                                                                                                                     
propósitos; segue o plano que satisfará uma quantidade maior de seus desejos, e que tem as maiores 
probabilidades de ser implementado com sucesso. (RAWLS, 2008, p. 16).   
21 Por instituição entendo um sistema público de regras que define cargos e posições com seus direitos e deveres, 
poderes e imunidades, etc. (RAWLS, 1997, p. 58) 
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Primeiro: cada pessoa deve ter um direito igual ao sistema mais extenso de iguais liberdades 
fundamentais que seja compatível com um sistema similar de liberdades para as outras 
pessoas.  
 
Segundo: as desigualdades sociais e econômicas devem estar dispostas de tal modo que tanto 
(a) se possa razoavelmente esperar que se estabeleçam em benefício de todos como (b) 
estejam vinculadas a cargos e posições acessíveis a todos. (RAWLS, 2008, p. 73). 

 

O autor faz um alerta no sentido de que estes princípios não devem ser 

confundidos com os princípios que se aplicam aos indivíduos e suas ações particulares, e que 

estes devem ser discutidos separadamente.  

Juntos, os dois princípios regulam as instituições básicas que realizam esses 

valores, conferindo-se ao primeiro prioridade sobre o segundo. Rawls enumera, em seguida, 

as normas de prioridade que vão sustentar sua concepção geral de justiça: a primeira norma de 

prioridade é a prioridade da igualdade. Os princípios da justiça serão classificados em uma 

ordem lexicográfica, e, portanto, as liberdades básicas só podem ser restringidas em favor da 

liberdade em si mesma. Existem dois casos: 

 

a) uma liberdade menos extensa deve reforçar o sistema total de liberdades 

compartihado por todos; 

b) uma liberdade menor que a liberdade igual deve ser aceita por aqueles que 

detêm uma liberdade menor.  

 

A segunda norma da prioridade trata da prioridade da justiça sobre a eficácia e o 

bem-estar. O segundo princípio da justiça é lexicograficamente anterior ao princípio da 

eficiência e maximiza a soma de vantagens; e igualdade de oportunidades é anterior ao 

princípio da diferença. Existem dois casos: 

 

a) a desigualdade de oportunidades deve aumentar as oportunidades daqueles 

que tem menos; 

b) uma quantidade excessiva de poupança deve, de acordo com um exame prévio, 

mitigar o peso daqueles que suportam esta carga. 

 

No que diz respeito ao primeiro princípio, as liberdades básicas iguais, encontram-

se entre essas a liberdade política, a liberdade de reunião, de expressão, de pensamento, de 
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consciência, as liberdades da pessoa que incluem a proteção contra a agressão física, 

psicológica, direito à propriedade privada, proteção contra a detenção e prisão arbitrárias.  

Essas liberdades básicas devem ser concebidas como um sistema único de 

liberdades iguais, que se encontram asseguradas pelo primeiro princípio, sendo que liberdades 

que não constam na lista, como o direito a certos tipos de propriedade e liberdade contratual, 

por exemplo, não são consideradas básicas, portanto não estão asseguradas pelo primeiro 

princípio.  

Em um regime democrático, a noção de liberdades iguais significa uma igual 

participação entre os cidadãos no que se refere a seus direitos garantidos, estando a noção de 

liberdade ligada ao que consideramos ser a Constituição escrita ou não.  

A noção de liberdade, na segunda parte da Teoria da Justiça, está sempre ligada às 

limitações legais ou constitucionais, pois, para o filósofo, a liberdade corresponde a um 

sistema de normas públicas que definem tanto os direitos quanto os deveres. A liberdade, de 

início, vincula-se à idéia de justiça formal, isto é, à aplicação imparcial e consistente da lei. 

As liberdades básicas, como a liberdade de pensamento, de consciência, de expressão, 

individual, civil e política, entre outras, são concebidas como um sistema único de liberdades 

básicas iguais, asseguradas pelo primeiro princípio.  

Para entendermos melhor o primeiro principio, faz-se necessário atentar para o 

modo como Rawls define o conceito de liberdade: 

 (...) simplesmente presumirei que qualquer liberdade pode ser explicada mediante uma 
referência a três itens: os agentes que são livres, as restrições ou limitações de que eles estão 
livres, e aquilo que eles estão livres para fazer ou não fazer. (...) A descrição geral de uma 
liberdade, então, assume a seguinte forma: esta ou aquela pessoa (ou pessoas) está (ou não 
está) livre para fazer (ou não fazer) isto ou aquilo. As associações assim como as pessoas 
físicas podem ou não estar livres, e as restrições podem variar desde deveres e proibições 
definidos por lei até as influências coercitivas causadas pela opinião pública e pela pressão 
social. Nesses casos, a liberdade é uma certa estrutura de instituições, um certo sistema de 
normas públicas que definem direitos e deveres. Colocadas nesse contexto, as pessoas têm 
liberdade para fazer alguma coisa quando estão livres de certas restrições que levam a fazê-la 
ou a não fazê-la, e quando sua ação ou ausência de ação está protegida contra a interferência 
de outras pessoas. (RAWLS, 2008, p. 219). 
 

Desta forma, deve ser permitido que os indivíduos façam ou deixem de fazer 

alguma coisa que está livre de alguma restrição, assim como também o governo ou pessoas 

não devem criar obstáculos para a execução desta ação.  

O autor atenta para a questão da diferença entre restrição e regulação para as 

liberdades básicas. Por exemplo, em uma debate ou discussão, certos regulamentos de ordem 

devem ser aceitos para uma melhor ordenação das discussões, diferente de uma restrição que 
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pode proibir, por exemplo o conteúdo ou aceitação de determinada defesa, seja de uma 

concepção religiosa, moral, política, etc.  

Rawls discutiu a liberdade de acordo com a noção de Estado de Direito, sendo 

este aquele que protege o direito à liberdade de expressão, liberdades da pessoa, liberdade de 

reunião, liberdades políticas, ou seja, o conjunto de liberdades como um sistema único. 

Segundo o autor, estas liberdades só poderão ser restringidas em favor da liberdade em si 

mesma, ou seja, uma liberdade poderá ser limitada apenas para assegurar que uma outra 

liberdade ou a mesma seja protegida, ajustando desta forma o sistema único de liberdades de 

uma melhor forma (RAWLS, 2008, p. 273).  

Sobre a relação entre liberdade e igualdade preceitua Rawls: 

 

(...) em vez disso, quero pensar que essas coisas afetam o valor da liberdade, o valor para os 
indivíduos cujos direitos são definidos pelo primeiro princípio. Com esse entendimento, (...) 
podemos notar que a estrutura básica bipartida permite reconciliar a liberdade com a 
igualdade. Assim, a liberdade e o valor da liberdade se distinguem da seguinte maneira: a 
liberdade é representada por um sistema completo das liberdades de cidadania igual, enquanto 
o valor da liberdade para pessoas e grupos depende de sua capacidade de promover seus fins 
dentro da estrutura definida pelo sistema. A noção de liberdade como liberdade igual é a 
mesma para todos; não surge o problema de se compensar uma liberdade que não atinja o 
requisito mínimo de igualdade. Mas o valor da liberdade não é o mesmo para todos. Alguns 
têm mais autoridade e riqueza, e portanto maiores meios de atingir seus objetivos. O valor 
menor da liberdade é, todavia, compensado, uma vez que a capacidade dos membros menos 
afortunados da sociedade para conseguir seus objetivos seria ainda menor caso eles não 
aceitassem as desigualdades existente sempre que o principio da diferença fosse respeitado. 
Mas não se deve confundir a compensação do valor menor da liberdade com a afirmação de 
uma liberdade desigual. Juntando-se os dois princípios, a estrutura básica deve ser ordenada 
para maximizar o valor para os menos favorecidos, no sistema completo de liberdade igual 
partilhada por todos. Isso é o que define o fim da justiça social. (RAWLS, 2008, p. 221-222).  
 

 

Rawls conclui que todos os bens sociais primários, tais como liberdade, igualdade 

de oportunidades, renda, riqueza, e as bases de respeito mútuo, deverão ser distribuídos de um 

modo igual, a menos que uma distribuição desigual de um ou de todos esses bens resulte em 

beneficio aos menos avantajados. 

O segundo princípio da justiça permite dois princípios complementares: o 

princípio da eficácia e o princípio da diferença. O princípio da eficácia sugere que uma 

instituição é eficiente sempre que pode ser trocada por outra que beneficie a algumas pessoas, 

ou ao menos uma, sem que ao mesmo tempo cause prejuízo a outras pessoas, nem que seja a 

só uma pessoa. O princípio da diferença determina uma atitude particular e, a partir dessa 

atitude, terão que ser julgadas as desigualdades econômicas e sociais da estrutura básica. As 

desigualdades econômicas e sociais terão que se dispor de tal modo que operem tanto para 
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proporcionar a maior expectativa de beneficio aos menos favorecidos, como para estar ligadas 

com cargos e posições acessíveis a todos sob condições de uma justa igualdade de 

oportunidades.  

O princípio da diferença trata das desigualdades imerecidas, exigindo uma 

compensação. A sociedade deverá ajudar aqueles que têm menos dons naturais e aqueles 

nascidos nas posições sociais menos favoráveis. O objetivo seria compensar as desvantagens 

contingentes para uma maior igualdade.  

Os princípios de justiça se aplicam à estrutura básica da sociedade, administrando 

a atribuição de direitos e deveres e regulando todas as vantagens econômicas e sociais. O 

primeiro princípio também contempla a aplicação das liberdades fundamentais dos indivíduos 

Estas liberdades são imparciais e seguem uma lista de liberdades básicas iguais organizadas 

pelas partes envolvidas. As liberdades políticas têm fundamental importância e talvez sejam 

as mais importantes dentre todas as liberdades. Aqui podemos colocar o direito de votar, ser 

votado e ocupar um determinado cargo público. Logo a seguir estão a liberdade de expressão 

e reunião, a liberdade de pensamento e de consciência; as liberdades da pessoa, que incluem a 

integridade pessoal e a proteção contra agressões físicas ou psicológicas; o direito à 

propriedade privada; e a proteção contra a detenção e prisão arbitrária. 

O segundo princípio vem ao encontro do tema proposto para esta investigação. 

Assegurar vantagens a todos é um desafio às democracias liberais no que diz respeito à justiça 

distributiva. Esta é uma proposta determinante na teoria da justiça de John Rawls, que coloca 

que em uma sociedade bem-ordenada e razoavelmente justa com seus cidadãos, a ordem 

social não deve assegurar as perspectivas mais atraentes aos que estão em melhores condições 

a não ser que, ao fazer isso, proporcione vantagens para os menos favorecidos na escala 

social. Rawls deixa claro que a distribuição das riquezas é sempre impulsionada ou até mesmo 

afetada pelos arranjos institucionais como proventos, riquezas, e oportunidades educacionais e 

ocupacionais. A chave para Rawls consiste em fazer das desigualdades um subcaso das 

igualdades. Ou seja, se há desigualdades, estas se inserem na esfera maior das igualdades, 

sendo aceitáveis do ponto de vista moral. Se todos possuem os mesmos direitos e deveres, as 

desigualdades passam a ser aceitáveis e justas. São eqüitativas na medida em que promovem 

benefícios para todos, principalmente para os menos privilegiados. Resulta que as 

distribuições dos bens sociais não necessitam ser iguais, pois não se trata de uma sociedade de 

regime comunista (RAWLS, 2008, p. 91-97). 

O que possibilitaria a implementação desse sistema seria o véu da ignorância. Na 

posição original seriam deliberadas todas as ações e escolhas dos princípios. Por exemplo, 
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possivelmente não seriam levados em conta concepções particulares do bem, a posição social, 

os talentos e habilidades das partes e dos cidadãos que estariam representados. Garante-se aí, 

a imparcialidade e a neutralidade procedimental e, como conseqüência, os participantes não 

poderão prever de antemão quais seriam os resultados particulares obtidos por todos. Expõe-

se aqui a “regra de maximin”, recurso usado por Rawls no segundo princípio, significando 

que se deve “maximizar o mínimo”. Equivale a dizer que os envolvidos devem optar pelos 

princípios que favoreçam até quem estiver na pior posição. Ou seja, o melhor resultado dentre 

os menos favorecidos em uma escolha realizada na posição original. 

A justiça como eqüidade é uma justiça procedimental pura. A justiça é 

procedimental pura quando não há outro critério para avaliar moralmente seus resultados que 

pelo fato de terem sido gerados por procedimentos considerados justos. 

Em Rawls, na justiça procedimental pura, não é necessário controlar a infindável 

variedade de circunstâncias nem as posições relativas mutáveis de pessoas particulares. São 

consideradas as necessidades de tipo padrão dos cidadãos que irão cumprir sua parte em um 

esquema de cooperação social bem ordenado. Ele abre um lugar substancial para a 

“ responsabilidade individual” que se apóia na capacidade das pessoas assumirem as 

conseqüências das próprias ações e de moderarem as exigências que fazem às instituições 

sociais de acordo com o emprego dos bens primários. 

O segundo principio de Rawls, abarca dois princípios complementares, sendo eles 

o principio da eficiência e o principio da diferença.  

Rawls, ao elaborar a justiça como equidade, adota a interpretação de uma 

igualdade democrática, referindo-se a um sistema de liberdade natural. Neste sentido, a 

primeira parte do segundo princípio passa a ser entendido como principio da eficiência 

ajustado que passa a se referir à estrutura básica da sociedade e à segunda parte do segundo 

principio passa a ser entendida como um sistema social aberto onde as carreiras estão 

abertas ao talento. 

 

O sistema de liberdade natural afirma, então, que uma estrutura básica que satisfaz o principio 
da eficiência, e na qual as posições estão abertas àquelas capazes de lutar por elas e dispostos 
a isso, levará a uma distribuição justa.( RAWLS, 2008, p. 70). 

 

O principio da eficiência nada mais é que o Ótimo de Pareto, ajustado para a 

estrutura básica da sociedade. O principio apregoa que determinada configuração é eficiente 

sempre que seja impossível mudá-la, ou seja, sempre que, ao mudá-la, algumas pessoas ou 

pelo menos uma, possa ou possam melhorar a sua situação, piorando a de outras ou de pelo 
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menos uma. Desse modo não existe redistribuição melhor para aquela configuração 

considerada eficiente. 

Rawls pressupõe que os contraentes encontrados na posição original julgam a 

eficiência das organizações sociais e econômicas com base neste princípio, constituindo em 

uma injustiça se esta não beneficiar a todos. Para uma melhor explicação deste fato, o autor 

supõe que a estrutura básica distribua alguns bens primários, ou seja, aquilo que indivíduos 

racionais desejam, não importando a particularidade de um plano racional de vida deste. Desta 

forma, bens sociais primários se tornam uma expectativa que indivíduos representativos 

podem querer, e, de maneira geral, estas expectativas dependem da distribuição em toda a 

estrutura básica da sociedade de direitos e deveres. Ao aplicar o principio da eficiência à 

estrutura básica, pode-se dizer que uma organização de direitos e deveres é eficiente quando 

não se pode mudar as regras, redefinindo esses direitos e obrigações sem que se possa 

aumentar a expectativa dos homens representativos ou de pelo menos um sem diminuir a de 

outros ou de pelo menos um. Rawls sustenta que se o sistema social é eficiente, não haverá 

preocupação com a distribuição, suposto que esta será justa (RAWLS, 2008, p. 82-90, 

passim).  

Para o autor, não há motivos para se permitir que a distribuição de renda e riqueza 

siga a regra da distribuição por dotes naturais, no qual os mais beneficiados pela loteria 

natural e fatores sócio-históricos teriam mais vantagens em relação aos demais. Desta forma, 

do ponto de vista da posição original, a distribuição feita pelas organizações, cuja idéia está 

implícita na de “carreiras abertas a talentos”, pressupõe uma igualdade eqüitativa de 

oportunidades, em que todos possuem os mesmos direitos no sentido de atingi-las, ficando 

mitigadas, desta forma, as contingências sociais. Um exemplo seria quando pessoas com 

habilidades e talentos semelhantes possuíssem as mesmas chances de oportunidades nas suas 

vidas, ou seja, não dependessem da posição de classe que ocupam.  

O principio da diferença oferece bases objetivas para o julgamento na estrutura 

básica das desigualdades sociais e econômicas, tentando estabelecer uma comparação 

interpessoal que se dá da seguinte forma.  

 

Em primeiro lugar, na medida em que podemos identificar o homem representativo menos 
favorecido, daí por diante só se exigem julgamentos ordinais do bem-estar. Sabemos de que 
posição o sistema social deve ser julgado. Não importa o quanto esse indivíduo representativo 
é menos favorecido em relação aos outros. (...) Em segundo lugar, o principio da diferença 
introduz uma simplificação para a base de comparações interpessoais. Essas comparações são 
feitas em termos de expectativa de bens sociais primários. Na verdade, defino essas 
expectativas simplesmente como a lista ordenada desses bens que um indivíduo 
representativo pode almejar. As expectativas de um homem são maiores que a de um outro se 
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essa lista para alguém em sua posição for maior.Os bens primários, como já observei, são 
coisas que se supõe que um homem racional deseja, não importa o que mais ele deseje. 
(RAWLS, 2008, p. 102). 

 
Um homem deseja ter mais de várias coisas, independente do seu plano racional 

de vida, o que significa que, tendo uma maior quantidade destas coisas, poderá ele obter 

maior êxito na realização de quaisquer que sejam seus planos de vida. Assim, os dois 

princípios de justiça atuam no intuito de regular as desigualdades que podem acontecer na 

estrutura básica da sociedade, dando prioridade a um indivíduo ou a um grupo – no sentido de 

favorecer alguns pontos de partida em detrimento de outros –, no que se refere à divisão dos 

benefícios sociais. 

Segundo Rawls, cada pessoa ocupa duas posições relevantes, sendo elas a da 

cidadania igual e a que se refere à distribuição de renda e riqueza. Desta forma, ao julgar a 

estrutura básica, deve-se partir da idéia de uma posição de igualdade de cidadania. 

 

Essa posição é definida pelos direitos e liberdades exigidos pelo principio de liberdade igual e 
pelo principio da igualdade eqüitativa de oportunidades. Quando os dois princípios são 
satisfeitos, todos são cidadãos iguais, e portanto todos ocupam esta posição. Nesse sentido, a 
cidadania igual define um ponto de vista comum. (RAWLS, 2008, p. 102). 

  

Rawls nota que muitas das questões de políticas sociais são entendidas neste 

sentido, podendo-se aplicar o “principio do interesse comum”, segundo o qual as instituições 

passam a ser classificadas segundo a sua eficácia ou segundo a sua eficiência. Ou seja, 

instituições garantem as condições necessárias para que todos alcancem seus objetivos ou 

segundo a sua eficiência, caso em que as instituições promovem objetivos que sejam 

partilhados e que beneficiarão a todos de forma semelhante. Desta forma, ao promover regras 

para o setor de saúde, previdência social e segurança, por exemplo, elas devem promover o 

interesse público na corrente de pensamento de uma cidadania igual.  

Neste sentido, as desigualdades econômicas e sociais deverão dispor-se de tal 

forma que atuem no sentido de proporcionar o aumento da expectativa aos menos 

favorecidos, adotando desta forma, nas decisões, o ponto de vista dos menos favorecidos. A 

estrutura básica de um sistema justo será formada quando a expectativa dos mais favorecidos 

aumentar, implicando também um aumento das expectativas dos menos favorecidos, 

buscando-se compensar as desvantagens contingentes para uma maior igualdade.  

 
A idéia intuitiva é de que a ordem social não deve estabelecer e assegurar as perspectivas mais 
atraentes dos que estão em melhores condições a não ser que, fazendo isso traga também 
vantagens para os menos afortunados. (RAWLS, 2008, p. 82). 
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Rawls supõe que as desigualdades nas expectativas encontram-se ligadas em 

forma de cadeia, na qual todas as expectativas se entrelaçam, sendo que ao se elevarem as 

expectativas dos menos favorecidos, conseqüentemente, também se tenderá a elevar as 

expectativas de todas as camadas intermediárias. Desta forma, quando o principio da 

diferença é satisfeito, dentro de uma ordenação perfeitamente justa, todos se beneficiam.   

Desta forma, segundo Rawls o segundo princípio se interpreta da seguinte forma: 

 

as desigualdades sociais e econômicas devem estar dispostas de tal modo que tanto (a) se 
possa razoavelmente esperar que se estabeleçam em benefício de todos como (b) estejam 
vinculadas a cargos e posições acessíveis a todos. (RAWLS, 2008, p. 73). 
 
 
 

O autor abre a questão de que os economistas podem se referir ao principio da 

diferença como o critério maximin, mas Rawls tenta evitá-lo, pois, geralmente, se entende que 

este critério é tido como uma regra para situações de escolha sob uma perspectiva de grande 

incerteza, sendo que o principio da diferença é um critério especial, um principio da justiça. 

Desta forma, o autor atenta para que não usemos o mesmo nome para coisas diferentes, dado 

que se pode entender erroneamente que na posição original o argumento principal para se usar 

tal principio seja o de aversão muito alta ao risco.  

Rawls trata a questão das parcelas distributivas como uma justiça procedimental 

pura, de modo que os resultados alcançados sejam justos desde que estiverem dentro de certos 

regras, havendo um critério a seguir e que se encontra antes do processo acontecer. Desta 

forma, ao seguir o procedimento se alcançará o resultado desejado. 

 

A justiça procedimental pura se verifica quando não há critério independente para o resultado 
correto: em vez disso, existe um procedimento correto ou justo, qualquer que seja ele, 
contanto que o procedimento tenha sido corretamente aplicado.(...) Portanto, a fim de se 
aplicar a noção de justiça procedimental pura às partes distributivas , é necessário construir e 
administrar imparcialmente um sistema justo de instituições. (...) A vantagem prática da 
justiça procedimental pura é que não é mais necessário controlar a infindável variedade de 
circunstâncias nem as posições relativas mutáveis de pessoas particulares. (RAWLS, 2008, p. 
106).  

 
Dessa forma, a distribuição dos bens produzidos segue um sistema público de 

regras, e esse sistema determina o que, quando e por que meios é produzido, determinando 

também reivindicações que são legítimas. Nesta forma de justiça procedimental pura é 

necessária a criação e a administração de instituições que sejam justas e regidas de modo 

imparcial; tendo como objetivo o principio da igualdade eqüitativa de oportunidades, que 
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assegura que este sistema de cooperação mútua se torne um sistema de justiça procedimental 

pura.  

Assim, os princípios de justiça distributiva não são um tipo de justiça alocativa, 

ou seja, divididos entre os indivíduos concretos que apresentam necessidades e desejos que 

sejam conhecidos, mas um tipo de justiça procedimental pura, que se aplica às instituições 

sociais e suas parcelas distributivas por meio do principio de igualdade eqüitativa de 

oportunidade.  

No que se refere à estrutura básica, Rawls não se preocupa em julgar as posições 

sociais relevantes, pois supõe ele que na maioria dos casos cada individuo ocupara duas 

posições relevantes, sendo elas a da cidadania igual e a posição que esta pessoa ocupa no que 

se refere à distribuição de renda e riqueza. 

Os homens representativos relevantes são, portanto, o cidadão representativo e os 

representantes daqueles que têm diferentes expectativas em relação aos bens primários 

distribuídos de forma desigual (RAWLS, 2008, p. 108-113, passim).  

 

 

 

 

 

4.1.5. O consenso sobreposto 
 

 

A teoria de Rawls tem como objetivo gerar uma concepção de justiça 

compartilhada por todas as pessoas que fazem parte de uma determinada sociedade 

democrática. É assim que pretende adquirir o apoio ponderado de cidadãos reais juntamente 

com suas doutrinas do bem. O consenso sobreposto sugere um artifício de representação que 

simboliza a aprovação de uma concepção de justiça idealmente modelada. Requer a 

disposição de indivíduos reais em acatar os princípios de justiça. Representa, assim, o 

momento em que cidadãos livres, através de suas vontades, identificam a equivalência do 

conteúdo dos princípios de justiça, juntamente com o conteúdo do senso de justiça que 

possuem. Assim, reconhecendo a sua validade, expressam o seu apoio à concepção de justiça 

formulada. Está presente nesta idéia do consenso sobreposto a possibilidade de uma sociedade 

pluralista, estável, justa e garantidora da unidade democrática (RAWLS, 2000, p. 190). 
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A idéia do consenso sobreposto em Rawls é introduzida para explicar como é 

possível que um tipo de sociedade recomendada pela teoria da justiça como eqüidade resista e 

que suas instituições, que devem ser livres, encontrem a sustentação necessária para se 

estabelecer e durar. O consenso sobreposto procura garantir e dar sustentação à sociedade 

democrática desejada pela teoria da justiça como eqüidade. As instituições básicas da 

sociedade vão encontrar apoio necessário para alcançar seus objetivos. O consenso sobreposto 

apresentado por Rawls pode ser uma resposta aos desafios do mundo moderno. 

Argumentar em termos de um consenso político fundamentado em uma 

concepção neutra de justiça, sem pretensão de verdade absoluta, garante aos cidadãos 

liberdades fundamentais. Liberdades estas que vão abrir caminho para o campo da cooperação 

dos membros da sociedade em condições livres e iguais. Podemos advertir que a questão 

principal no momento seria fazer com que as democracias pluralistas contemporâneas 

chegassem a um acordo sobre os princípios que deveriam regular as instituições políticas e 

sociais básicas da sociedade. Ou seja, como poderiam fazer para legitimar um fundamento 

ético para a vida coletiva. 

Em uma sociedade democrática e estável, segundo Rawls, é necessário encontrar 

um termo de consenso que possa garantir a estabilidade. Este termo deve ser estabelecido em 

torno de uma concepção política. Os membros da sociedade que são politicamente ativos 

devem aceitar as doutrinas que envolvem o consenso e as exigências da justiça envolvidas na 

negociação. Desacordos razoáveis são considerados normais. Nem sempre os acordos serão 

unânimes. O principal é que a discussão seja razoável e que encaminhe uma solução através 

de um acordo razoável. Buscar o entendimento e evitar acusações pessoais ou até mesmo em 

grupo é o melhor caminho. Neste sentido é importante ficar distante das discussões 

ideológicas. Acusações desse tipo impedem uma solução para as questões pontuais. A idéia de 

um consenso sobreposto consagra e garante unidade ao liberalismo político. O pluralismo 

garante os direitos e as liberdades básicas dos cidadãos. A diversidade de doutrinas encontra 

sua unidade ao aprovar a mesma concepção política entendida como justiça como eqüidade. 

(RAWLS, 2000, p. 194). 

A garantia da estabilidade e a unidade das instituições democrático-

representativas perfazem as grandes preocupações dessa concepção de justiça. As condições 

para a preservação de um sistema dependem do estabelecimento de um consenso em torno de 

determinadas questões fundamentais. O consenso se dá no campo da política e recebe o 

respaldo das principais instituições. Especial destaque deverão ter os valores políticos 

fundamentais que estão expressos nos princípios e ideais dos membros da sociedade. Em 



 119 

torno dos valores políticos devem ser formulados os acordos, pois neles se manifestam as 

divergentes doutrinas compartilhadas no interior da sociedade. É preciso ressaltar que, para o 

liberalismo político, é inconcebível o uso do poder político para impor doutrinas abrangentes 

próprias, sejam elas de natureza religiosa, filosófica ou moral. 

A construção do consenso sobreposto em uma sociedade de cidadãos livres é fruto 

da razão humana. A diversidade e o pluralismo são condições indispensáveis da vida humana 

que carrega em si fatores positivos e negativos. Concepções razoáveis podem ser 

acompanhadas de atitudes irracionais e intempestivas por parte das pessoas. Por isso a 

superação através do uso da razão, viabilizando um consenso que proporcione o 

desenvolvimento de uma democracia constitucional. A profundidade de um consenso 

sobreposto requer que seus princípios e ideais políticos tenham por base uma concepção 

política de justiça que utilize idéias fundamentais da sociedade e da pessoa já colocada em 

evidência pela justiça como eqüidade. Sua extensão vai além dos princípios políticos que 

instituem os procedimentos democráticos. Incluem os princípios que englobam a estrutura 

básica como um todo. Por isso seus princípios estabelecem certos direitos substantivos, como 

a liberdade de consciência e pensamento, a igualdade eqüitativa de oportunidades e de 

princípios que atendam a certas necessidades essenciais (RAWLS, 2000, p. 200). 

Viabilizar um consenso pode significar a redução dos conflitos entre valores em 

uma sociedade, o que pode acarretar uma nova forma de igualdade política. Como 

conseqüência de um consenso, ocorrerão novas oportunidades aos cidadãos que terão 

dignidade, respeito mútuo e garantia de reciprocidade econômica. Uma sociedade bem 

ordenada e organizada é fruto de uma teoria da justiça como eqüidade. Teoria esta que 

permite doutrinas abrangentes e razoáveis aos seus cidadãos. O recurso do consenso 

sobreposto vai possibilitar os acordos necessários para o melhor funcionamento das 

sociedades democráticas, as quais têm como características divisões religiosas, políticas e 

morais. Tais divisões que desembocam em constantes conflitos, o que se constitui um grande 

desafio para a construção de acordos plurais, com o objetivo de assegurar a estabilidade 

social. 

Na visão de Rawls o sucesso de todos os sistemas políticos liberais depende da 

existência de um consenso social acerca de determinadas questões. O fundamentalismo e a 

intolerância religiosa são um exemplo do que não deve prosperar. É este consenso que vai 

assegurar a convivência pacifica entre as diferentes concepções (RAWLS, 2000, p. 200-204, 

passim). 
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A questão que se coloca é como garantir a estabilidade das instituições 

democráticas quando sabemos que as divergências normalmente são consideráveis na 

sociedade? Rawls soube perceber muito bem esta dificuldade e a sua preocupação sempre foi 

superar este desafio. Por isso a sua idéia de um consenso sobreposto. 

 

 

 

 

4.2 A vertente capacitária da distribuição justa de riquezas em Amartya Sen 
 
 
4.2.1. Bem-estar e escolhas sociais 
 

 

Amartya Sen faz uma crítica às abordagens tradicionais do desenvolvimento que 

desconsideram as inúmeras variáveis que afetam a pobreza, pois para ele a pobreza não é 

apenas a privação das necessidades básicas, mas do uso das capacidades de realizar 

funcionamentos. Ou seja, trata-se de uma abordagem mais ampla que trata não apenas da 

realização, mas também da liberdade para realizar.  

Segundo Amartya Sen, existem três aspectos pelos quais os economistas analisam 

a pobreza. O primeiro é a questão da renda igualitária, que tem relação com a idéia de renda e 

pobreza, o segundo é o argumento do utilitarismo, que mede o prazer e a felicidade e o 

terceiro é a qualidade de vida, que se relaciona com o tipo de vida que se quer levar. E é sobre 

este último ponto que Sen fundamenta a sua teoria.  

A teoria de Amartya Sen tem como princípio a idéia de que o bem-estar social 

será composto pelo bem-estar de cada um dos participantes da sociedade. Devido a isso, ele 

considera que faz parte da tarefa do economista gerar uma definição operacional do bem-estar 

individual e de sua agregação. Para tanto, ele inicia sua teoria avaliando e comparando as 

vantagens individuais entre os indivíduos, focalizando diretamente os estados e ações que um 

indivíduo realiza em sua vida. Amartya Sen chama essas realizações de funcionamentos 

(functionings)22:   

                                                           
22 Funcionamentos são definidos como estados e ações que uma pessoa consegue realizar vivendo de algum 
modo. (SEN, 2001, p. 16). A noção de funcionamentos como os objetos de valor na avaliação das condições de 
vida dos indivíduos em uma sociedade encontra precursores em Aristóteles, William Petty, Adam Smith, 
Lagrange e uma vasta tradição da economia política moderna. O objeto de investigação parece localizar-se nas 
condições e tipos de vida que o acesso a diferenciados meios, econômicos mas não exclusivamente, seria capaz 
de proporcionar. Esta investigação requer ir além dos indicadores estritamente econômicos, como os do 
crescimento do produto e da renda. De fato, Sen reconhece em análises recentes uma ênfase crescente na 
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Não há como escolher entre medidas de desigualdade (para diferentes contextos de 
avaliação) sem ao mesmo tempo escolher, ainda que implicitamente, alguma 
concepção do que é bom ou vantajoso para o ser humano. (SEN, 2001, p. 12).  

 
Dada a diversidade existente entre os seres humanos, como sexo, idade, renda, 

habilidades gerais, propensão à doença e assim por diante, o autor, busca julgar a igualdade 

em cima de alguma medida de parâmetro, pois o que pode ser considerado como igualdade 

para um, pode não coincidir como igualdade para outro, medido em diferente escala.    

                                                                                                                                                                                                                                                                      

Uma idéia fundamental de Sen é que na vida de qualquer pessoa, certas coisas são valiosas 
por si mesmas. Exemplo delas: estar livre doenças que podem ser evitadas, poder escapar da 
morte prematura, estar bem alimentado, ser capaz agir como membro de uma comunidade, 
agir livremente e não ser dominado pelas circunstâncias, ter oportunidade para desenvolver 
potencialidades. Esses funcionamento são supostamente mais importantes que outros, no 
sentido de que qualquer vida digna de ser vivida só se realiza se eles se realizam (são 
constituintes da vida boa, ainda que sejam também meios de ampliar escolhas e liberdades). 
(..) O que deve ser igualado com mais urgência são os funcionamentos básicos. (SEN, 2001, 
p. 16-17). 
 

A teoria tem como foco o desenvolvimento da capacidade de realizar 

funcionamentos que os indivíduos consideram valiosos, fornecendo desta forma uma maneira 

de se desenvolver parâmetros para avaliar os ordenamentos sociais e o que seja considerado 

igualdade e desigualdade, entendida esta como uma igualdade de oportunidades, que tenha 

como preocupação a liberdade que as pessoas têm para desenvolver seus planos de vida.  

O autor tem como idéia principal a concepção de que os indivíduos só terão uma 

“boa vida” quando esta se constituir em escolhas, em uma situação em que ninguém será 

forçado a viver de determinada forma especifica, mesmo que esta seja considerada como uma 

forma de vida rica em algum aspecto.  

A idéia da capacidade proposta por Amartya Sen difere da “igualdade de 

oportunidades”,pois, para ele, a capacidade significa que os indivíduos tenham oportunidades 

para buscarem seus objetivos de vida, e que, dada a diversidade entre os seres humanos,  um 

modo de igualar as oportunidades entre eles deve ser dado através de suas capacidades, o que 

a  “igualdade de oportunidades” não realiza. 

 

                                                                                                                                                                                     
avaliação das necessidades básicas, incluindo renda, saúde, educação, expectativa de vida, e na construção de 
indicadores sociais que transcendem o indicador de renda. Temos aqui o deslocamento valorativo do espaço do 
ter para o do fazer e, mais abrangentemente, o do ser. A questão central é a qualidade da vida que podemos levar. 
A necessidade de possuir mercadorias para que se alcance um determinado patamar de condições de vida varia 
grandemente segundo características fisiológicas, sociais e culturais, além de outras igualmente contingentes O 
valor do padrão de vida repousa na vida, e não na possessão de mercadorias, a qual tem relevância derivada e 
variável.  
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Mas o conceito de “igualdade de oportunidades” tem seu uso padronizado mais 
restritivamente na literatura sobre políticas (policy literature), sendo definido em termos de 
igual disponibilidade de algum meio em particular, ou com referência à igual aplicabilidade 
(ou igual não-aplicabilidade) de algumas barreiras ou restrições específicas. Assim 
caracterizada, a “igualdade de oportunidades” não equivale a algo como igualdade de 
liberdades abrangentes. (SEN, 2001, p. 37). 

 
 

Embora Amartya Sen tenha se baseado na teoria de John Rawls, ele desenvolve 

uma abordagem diferenciada desta. A teoria de Rawls focaliza sua abordagem na questão do 

acesso de todos aos “bens primários”. Para Sen, dada a diversidade entre os seres humanos, 

ter como foco os bens primários acaba por desconsiderar algumas questões como, por 

exemplo, o caso de duas pessoas terem o mesmo acesso aos bens primários, mas apresentarem 

diferentes liberdades para buscar sua concepção de bem. 

Este autor sustenta sua tese nos três níveis de objetivos das pessoas: seu padrão de 

vida (standard of living), seu bem-estar pessoal (well-being) e seus objetivos como agência 

(agency). O indivíduo pode ser visto multidimensionalmente como alguém que possui 

ambições que dizem respeito às suas condições pessoais de vida e que não envolvem 

expectativas quanto às condições de vida de outros (por exemplo, respirar o ar puro da 

montanha nos fins de semana); que possui ambições que podem envolver as condições de 

vida ou o bem-estar de outras pessoas, a simpatia podendo ser incluída como um aspecto de 

seu bem-estar pessoal (por exemplo, levar a família para respirar o ar puro da montanha nos 

fins de semana); e, finalmente, como alguém que possui compromissos que envolveriam a 

realização de objetivos que devem ser perseguidos independentemente de seus efeitos sobre 

seu bem-estar pessoal (por exemplo, em suas horas de lazer, militar em movimento em defesa 

da preservação do meio ambiente em uma poluída megalópole). Correspondentemente, 

podemos pensar estes diferentes aspectos e objetivos em termos de funcionamentos e 

capacidades. 

As capacidades, por sua vez, refletiriam as oportunidades de escolha por 

diferentes conjuntos de funcionamentos que estariam abertas aos indivíduos, representando a 

extensão de sua liberdade efetiva, e não apenas, como no índice rawlsiano dos bens sociais 

primários, os meios para a liberdade que, em princípio, seriam insensíveis à variabilidade 

interpessoal de carências, à sua duração e intensidade. Esta abordagem procura transformar os 

pobres de “sujeitos passivos” em “sujeitos ativos”, beneficiários de planos sociais e 

protagonista da mudança social, envolvendo o desenvolvimento de capacidades estratégicas. 

Desta forma, para Sen, o que deve ser igualado são as capacidades para que cada um possa ter 

a oportunidade de buscar seus objetivos (SEN, 2001, p. 37). 
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4.2.2. Análise de capacidades e superação da pobreza 
 

 
Amartya Sen parte assim da reflexão sobre a igualdade, necessidades básicas e 

renda. Desta forma ele busca um parâmetro de comparação entre os indivíduos, estendendo 

sua análise para a pobreza e a desigualdade entre eles. 

Os seres humanos diferem de modo significativo uns dos outros. Essas diferenças 

podem ser tanto por características externas como pelas circunstâncias nas quais cada um se 

encontra. Uns nascem com maior riqueza, outros não; alguns herdam certas responsabilidades 

que fazem parte de seu encargo, outros não; alguns nascem em ambientes mais hostis 

podendo afetar sua saúde e bem-estar, outros também não. Divergimos também, além das 

características externas (ou seja, de acordo com os ambientes natural e social que cada um se 

encontra), em nossas características pessoais como sexo, idade, aptidão física e mental e 

características internas como propensão à doença e assim por diante.  

Isto significa que nossas características físicas e sociais nos fazem pessoas 

extremamente diferentes, fazemos parte de uma sociedade diversificada e a sociedade a qual 

pertencemos nos oferecerá oportunidades diferentes quanto ao que podemos ou não fazer.  

Um problema que o autor coloca é o fato de que a maioria das discussões sobre a 

desigualdade se concentra em torno da desigualdade de renda, o que acaba por não explicar 

toda a extensão da desigualdade real de oportunidades. Aquilo que as pessoas podem ou não 

fazer ou realizar não depende exclusivamente de suas rendas, mas também de inúmeras 

características físicas e sociais que acabam por afetar suas vidas.  

Para Amartya Sen os homens apresentam necessidades diferentes e a simples 

igualdade de renda ou de bens primários falha ao tratar a variação destas necessidades como 

iguais. Ao tentar buscar uma explicação sobre as inúmeras variáveis que afetam a nossa 

igualdade de bem-estar ou satisfação de necessidades, o autor vai além da idéia de renda e 

busca mostrar como estas variáveis afetam a vida que podemos levar e a liberdade que 

podemos desfrutar. 

Embora níveis de salário e remuneração façam parte da análise da desigualdade, 

eles não esgotam toda a questão. Um exemplo disso são as diferenças entre as liberdades 

desfrutadas por ambos os sexos em diferentes regiões, ou seja, na divisão de atividades 

desenvolvidas dentro das famílias, educação recebida, e liberdades permitidas dentre os 

diferentes membros componentes da mesma família.  
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Amartya Sen nos mostra que é a incapacidade de adquirir bens e não os bens em 

si mesmos que contribuem para a fome e a desigualdade. Neste sentido, a explicação em torno 

da diferença de funcionamentos e da desigualdade de capacidades (por exemplo, escapar de 

doenças, evitar mutilações no corpo, ser livre para buscar carreiras independentes etc.), deve 

ser apreciada fugindo da questão da discussão em torno de renda recebida, bens primários e 

recurso recebidos por integrantes de uma mesma família:  

 

Quando deslocamos nossa atenção de mercadorias e rendas para funcionamentos e 
capacidades, o quadro relativo pode mudar radicalmente. A diferença parece relacionar-se, 
em grande medida, com as diferenças nas condições sociais, educacionais e epidemiológicas. 
(...) Portanto, esta distinção entre privação de renda e de capacidade para realizar 
funcionamentos elementares tem relevância também para a política pública - tanto para o 
desenvolvimento quanto para a erradicação da pobreza e da desigualdade (SEN, 2001, p. 
194). 
 

O autor não nega que uma renda diminuta acaba por dificultar o desenvolvimento 

das capacidades de um indivíduo, mas essa variável, embora importante, se mostra como um 

valor fundamentalmente instrumental, por facilitar o acesso a um conjunto de funcionamentos 

e o desenvolvimento de capacidades:  

 

O que a perspectiva da capacidade faz na análise da pobreza é melhorar o entendimento da 
natureza e das causas da pobreza e privação desviando a atenção principal dos meios (e de um 
meio específico que geralmente recebe atenção exclusiva, ou seja, a renda) para os fins que as 
pessoas têm razão para buscar e, correspondentemente, para as liberdades de poder alcançar 
esses fins. (SEN, 2000, p. 112). 

 

Portanto, há que se compreender a pobreza de um ponto de vista também 

sociológico. Eric Hobsbawn desenvolve a existência de três significados de pobreza: pobreza 

social, pauperismo e pobreza moral. Pobreza social é a que engloba tanto a desigualdade 

econômica quanto a desigualdade social. Pauperismo seria o conjunto de pessoas incapazes 

de, por si mesmas, alcançarem mínimos níveis de subsistência. A pobreza moral, por sua vez, 

está intimamente relacionada com as anteriores, sendo uma espécie de averiguação sobre se a 

pobreza é aceitável e qual a posição social ou qual a privação em que se encontra o pobre. 

Hobsbawn reconhece que a coexistência espacial implica nas distinções entre ricos e pobres 

não apenas por critérios quantitativos, mas também por critérios qualitativos: 

 

Em quase todo lugar, pobreza é raramente o único critério de estratificação como visto. O 
critério é combinado com números (democracia aristotélica); muito comumente com trabalho 
(o "trabalhador pobre"), ou com um conceito complexo de "povo" ou de "comunidade", 
como talvez a expressão "os pobres comuns” familiarizado no inglês usual na Alta Idade 
Média. (HOBSBAWN, 1968, p. 399). 
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A dimensão sociológica da pobreza é analisada por Monirul Islam Khan em seu 

artigo Alterações na construção do conceito sociológico de pobreza23. Khan contrapõe o que 

entende ser o conceito sociológico ao conceito econômico de pobreza, identificando núcleos 

distintos entre estes. Assim, enquanto o conceito econômico traria em sua composição idéias 

como produção ou distribuição, o conceito sociológico traria consigo noções como a de 

cultura e estrutura social. Segundo Khan: 

 

A diferença entre as abordagens sociológicas e econômicas para compreensão da questão da 
pobreza, por isso, tem outras implicações. Por exemplo, alguém poderá obter uma mais 
compreensiva aproximação sobre a questão da pobreza olhando para ela a a partir de uma 
posição estrutural. O perfil da pobreza não é uma fotografia, mas também a parte de um 
processo. (KHAN, 2005, p. 2). 

 

A abordagem da pobreza referenciada à privação das capacidades gira assim em 

torno da idéia de igualdade de oportunidades e liberdade substantiva, que os indivíduos têm 

para viver. Desta forma, a pobreza, para Sen, é algo objetivo, comprometido com a 

exeqüibilidade, levando-se em conta a sociedade na qual ela se encontra inserida, pois o que 

deve ser considerado como uma terrível privação varia de sociedade para sociedade.  

 

É possível defender a concepção de pobreza como uma deficiência de capacidades básicas 
para alcançar certos níveis minimamente aceitáveis. Os funcionamentos relevantes para esta 
análise podem variar desde os físicos elementares como estar bem nutrido, adequadamente 
vestido e abrigado, evitar doenças que podem ser prevenidas etc., até realizações sociais mais 
complexas tais como tomar parte na vida da comunidade, ser capaz de aparecer em público 
sem envergonhar-se, e assim por diante. (SEN, 2000, p. 172-173). 

 
Para Sen, a variação de funcionamentos está ligada diretamente com a diversidade 

humana, como características pessoais, fatores sociais etc, desta forma deve haver uma 

ponderação no que se refere a funcionamentos e valoração de vantagens individuais e sociais 

para os indivíduos.   

A noção de bem-estar se liga à noção de funcionamentos. A idéia de uma pessoa 

estar bem nutrida é importante para o bem-estar dela, ou seja, dependente de ser ou estar de 

uma pessoa.  

Na mesma medida a noção de bem-estar também se encontra ligada à idéia de 

capacidades, pois estas permitirão a um indivíduo, dentro de um conjunto de funcionamentos 

                                                           
23 KHAN, Monirul Islam. Challenges in constructing the sociological concept of poverty. In: Bangladesh e-
Journal of Sociology. v. 2. nº.1. January 2005. Disponível em: http://www.bangladeshsociology.org/BEJS%20-
%202.1.6%20-%20Monir.pdf  Acesso em: 26.04.2009. 
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possíveis, escolher qual delas lhe proporcionará uma melhor qualidade de vida. Assim, esta 

liberdade reflete as oportunidades de bem-estar de um indivíduo. 

Outro ponto importante é o fato de que o bem-estar realizado depende da 

capacidade para realizar funcionamentos e, com isto, a vida de qualquer pessoa pode ser mais 

rica, pois esta se constituirá de oportunidades de escolhas genuínas. 

Para o autor, um ponto que deve ser considerado na perspectiva de rendas em 

relação ao conceito de pobreza é a sua inadequação, ou seja, sua inaptidão para gerar 

capacidades que sejam minimamente aceitáveis para o ser humano. Para Amartya Sen, 

abordar pobreza sem falar das características individuais dos indivíduos, constitui uma 

maneira incompleta de avaliar o problema. 

Para Sen na sua análise da pobreza, a questão mais importante está na capacidade 

das pessoas em realizar funcionamentos. Um exemplo que é o de uma pessoa X muito doente 

e que tenha mais renda que a pessoa Y, encontra mais dificuldade em converter renda e 

recurso em funcionamentos em detrimento da pessoa Y. Ou outro caso em que uma pessoa 

escolhe jejuar por livre vontade em detrimento de outra que tende a passar fome devido à falta 

de meios, ou seja, ambas vão passar fome, ao passo que a pessoa que não se alimenta por 

faltarem-lhe os meios é pobre ao passo que a outra não. Outro exemplo é de duas pessoas 

terem o mesmo nível de renda, dado que uma delas possui uma doença que a impeça de 

absorver nutrientes no que se refere à alimentação, esta pessoa pode ser considerada mais 

pobre que outra dada a esta possuir maior insuficiência de capacidade.  

 
Capacidades são poderes para fazer ou deixar de fazer (incluindo “formar”, 
“escolher”, “buscar”, “ revisar” e “abandonar” objetivos), sem os quais não há 
escolha genuína. Também envolvem algo que poderíamos chamar de 
“acessibilidade” a recursos, que depende muito das habilidades e talentos que cada 
pessoa tem pra usar alternativamente recursos. Não dispor de recursos limita não só 
as alternativas de meios que de fato se tem e de objetivos que deles dependem, como 
também os próprios objetivos e preferências que se formam durante a vida. Ser 
carente de habilidades e talentos consiste numa limitação da liberdade de ter e fazer 
escolhas. Oportunidades reais não são parâmetros medidos por recursos 
disponibilizados às pessoas, mas funções cujos valores são determinados por uma 
série de fatores: recursos, talentos, condicionamentos, direitos, expectativas, 
escolhas anteriores, conseqüências controláveis ou não de ações individuais ou 
coletivas, auto-estima, poder de iniciativa, voz na comunidade, processos decisórios 
etc. (SEN, 2001, p. 13). 

 

Neste sentido, para o autor, rendas e recursos não podem ser julgados 

separadamente da capacidade de realizar funcionamentos. Desta forma, a insuficiência básica 

da pobreza diz respeito a possuir capacidades minimamente adequadas de fazer esta 

conversão. Para o autor, analisar a pobreza independentemente das características individuais 
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não trata a base do problema, pois, para ele, ter um nível de renda inadequada não significa 

condizer com uma linha demarcada de pobreza externamente, mas sim ter uma renda abaixo 

do que é adequado para gerar níveis especificados de capacidades para um indivíduo. 

Podemos questionar, a partir do enfoque seniano, a prioridade que o primeiro 

princípio de John Rawls dá às liberdades básicas. Para Sen, a heterogeneidade dos seres 

humanos pode afetar a conversão de bens primários (incluída a renda) em bem-estar. Não 

convém confundir “satisfação pessoal” welfarista (baseada na renda) com “vantagem pessoal” 

(categoria mais abrangente de bem-estar). O acúmulo de renda não parece ser a medida 

suficiente para o alcance de bem-estar. Para Sen, as comparações interpessoais de vantagens 

devem se estruturar com base na liberdade substantiva para se alcançar o bem-estar, ou seja, 

na capacidade de as pessoas escolherem entre diferentes modos de vida que têm razão para 

valorizar. 

Tal divergência entre Sen e Rawls reside no equalisandum adotado. Rawls 

prioriza os bens primários, que devem ser equitativamente distribuídos entre os cidadãos. Esta 

abordagem, segundo Sen, concentra-se nos meios para a liberdade e não na liberdade em si 

mesma. Para Sen, é possível comparar a liberdade substantiva desfrutada pelas pessoas 

independentemente do quinhão de bens primários que possuem e da concepção de bem que 

adotam. O nível de bem-estar, numa sociedade que priorize as capacidades e a liberdade das 

pessoas, é variável com os valores e opções de cada pessoa. Tais variações são ignoradas se 

apenas partimos do fator renda para caracterizarmos o nível de bem-estar das pessoas. 

Portanto, segundo a perspectiva de Sen, a posse de bens primários não é eficaz 

para explicar a liberdade substantiva que as pessoas dispõem, ou seja, características como 

idade, sexo, educação, debilidade física ou psíquica, etc, podem influir na obtenção dos 

resultados valorizados, ainda que as pessoas usufruam de uma mesma cesta de bens primários. 

A questão não deve se restringir à definição dos bens primários em si mesmos, 

mas deve voltar-se para a identificação da capacidade das pessoas, em função das variações 

interpessoais, usufruírem de tais bens. Neste sentido, A pode ter o bem primário X (como a 

renda) e, ainda assim, não ser plenamente livre para viver a vida que deseja (como estar bem 

nutrido). Sen defende que não é o conjunto de bens primários, mas a capacidade para viver do 

modo que se valoriza que se revela o equalisandum mais adequado para uma mais completa 

teoria da justiça.  

O que Sen quer dizer é que a heterogeneidade dos indivíduos deve ser levada em 

conta, pois pessoas com diferentes habilidades e capacidades tendem a transformar renda em 

funcionamentos de maneiras diferentes. Neste sentido, é preciso tomar cuidado na tomada de 
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decisões de políticas públicas, pois os indivíduos possuem necessidades diferentes, sendo 

afetados diferentemente também por elas, ou seja pessoas com deficiências sobre algum 

aspecto não deverão ser tratadas da mesma forma, elas deverão ter auxílio ou acesso a 

mecanismos diferenciados para transformar meios em fins.  

 

 
4.2.3. A liberdade do indivíduo em Amartya Sen 
 

 

Para Amartya Sen uma idéia de desenvolvimento adequado deve ir muito além de 

um acúmulo de riqueza e crescimento do produto nacional bruto. Isto não significa que não se 

deve almejar mais renda ou riqueza, pois é através delas que uma pessoa poderá usufruir uma 

maior liberdade, e levar a vida que ela valoriza. Entretanto, mesmo que a riqueza possa 

permitir uma liberdade a mais, ela não resolve de todo o problema. Isto porque outras 

inúmeras variáveis afetam e interferem na vida das pessoas, influenciando o impacto da 

riqueza na vida destas: 

a visão da liberdade aqui adotada envolve tanto os processos que permitem a liberdade de 
ações e decisões como as oportunidades reais que as pessoas têm, dadas as suas circunstâncias 
pessoais e sociais. A privação de liberdade pode surgir em razão de processos inadequados 
(como a violação do direito ao voto ou de outros direitos políticos ou civis), ou de 
oportunidades inadequadas que algumas pessoas têm para realizar o mínimo do que 
gostariam (incluindo a ausência de oportunidades elementares como a capacidade de escapar 
de morte prematura, morbidez evitável ou fome involuntária). (SEN, 2000, p. 31).   
 
 

Amartya Sen considera a liberdade dos indivíduos a base para o desenvolvimento, 

estabelecendo uma relação entre êxito e fracasso de uma sociedade segundo as liberdades que 

seus membros desfrutam. Para o autor, possuir mais liberdade significa que as pessoas 

poderão cuidar melhor de si mesmas e, assim, podem ter mais influência no mundo.  

A perspectiva de liberdade tem a ver com qualidade de vida, ou seja, não como 

fim, mas como meio. Desta forma, o autor vê a liberdade como um instrumento para que os 

indivíduos possam viver da forma como desejam: 

 

Considerarei em particular os seguintes tipos de liberdades instrumentais: (1) liberdades 
políticas, (2) facilidades econômicas, (3) oportunidades sociais, (4) garantias de transparências 
e (5) segurança protetora. Essas liberdades instrumentais tendem a contribuir para a 
capacidade geral de a pessoa viver mais livremente, mas também têm o efeito de 
complementar umas às outras. (SEN, 2000, p. 55). 
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A base ética que se identifica no conceito de pobreza de Sen reside na idéia de que 

as pessoas devem ter liberdade para escolher a vida que desejam ter, ou seja, a qualidade de 

vida depende de escolhas individuais e não de imposições externas, mesmo se estas 

conduzirem o indivíduo a uma forma de vida tida como “rica”. Deste modo, a escolha 

contrafactual tem papel relevante na ética da pobreza. 

A escolha contrafactual é relevante para a liberdade do agente, pois que lhe 

permite escolher algo desde que efetivamente tenha escolha. Uma pessoa dá valor à vida sem 

pobreza e deseja tal vida, se lhe for dada a escolha. Assim, diz-nos Sen, ser capaz de viver do 

modo que atribuiríamos valor, desejaríamos e escolheríamos é uma contribuição para a 

liberdade de alguém (não somente para a realização da sua condição de agente, embora 

também seja isso) (SEN, 2001, p. 117). Para Sen, a realização da condição de agente de uma 

pessoa não está propriamente relacionada com a busca pelo bem-estar, mas sim à realização 

de objetivos e valores que tal pessoa tem motivos para buscar. 

Uma pessoa pode ter, inclusive, valores outros que não a busca pelo bem-estar. 

Há, portanto, uma diferença entre a “liberdade da condição do agente” e a “liberdade de bem-

estar”. E dizer isto não é o mesmo que dizer que a condição do agente e o bem-estar são 

independentes um do outro; são, em verdade, distintos entre si, mas interdependentes. De tal 

modo, pode a busca do bem-estar ser um objetivo valioso de um agente e a não realização 

deste objetivo lhe poderá acarretar uma frustração significativa. 

A expressão “estar livre de” apenas é decisiva quando ao complementá-la, como 

em “estar livre da pobreza”, a conflitamos com a relação de possibilidades que poderíamos ter 

utilizado. Neste ponto é que está a relevância da liberdade, ou seja, a liberdade para escolher 

e viver do modo que se desejaria (SEN, 2001, p. 117). Para Sen, a liberdade é uma das mais 

influentes idéias sociais e se queremos proceder à análise da justiça e da igualdade não a 

podemos ignorar. 

Uma ética da pobreza baseada na liberdade como valor molda-se numa noção de 

liberdade como “poder efetivo para se realizar o que se escolheria” (SEN, 2001, p. 118). A 

liberdade acompanha a responsabilidade e é tanto uma condição almejada quanto temida 

porque, muitas vezes, pode ser vista em termos de ansiedade e preocupação. Sen, ao focar a 

igualdade como elemento central da perspectiva da liberdade, em geral, está nos legando a 

idéia de desenvolvimento como liberdade. A pobreza é, dentro desta perspectiva, a ausência 

de certas liberdades essenciais. 

O fato de o agente fazer a escolha por uma determinada coisa não torna as demais 

possibilidades (que poderiam ser escolhidas e não o foram) destituídas de importância nem 
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para o agente nem para as outras pessoas da sociedade. Isto é importante porque respalda 

certas análises no uso de comparações interpessoais, fundamentais numa relação entre ética, 

política e economia. Poderá, inclusive, a sociedade ter que arcar com o ônus de auxiliar certas 

pessoas no alcance do bem-estar, especialmente se estas correm riscos por tal situação. 

Todavia, a sociedade pode não ter a mesma responsabilidade sobre a “promoção de outros 

objetivos da condição de agente desta pessoa”. Exemplifica-nos Sen: 

 

(...) a sociedade pode ser vista como tendo uma responsabilidade especial de assegurar que 
ninguém tenha de passar fome, ou deixe de ter atenção médica para uma doença séria, mas 
bastante tratável. Por outro lado, isto não traz qualquer implicação de que a sociedade deva 
assumir uma atitude igualmente protetora da meta – da condição de agente dessa pessoa – de, 
digamos, erigir uma estátua em honra de algum herói que ela admira especialmente (mesmo 
quando a pessoa mesma atribui mais importância a erigir a estátua que a estar bem nutrido e 
ter cobertura médica). (SEN, 2001, p. 120). 

 
Por tudo isto, a avaliação da desigualdade deve ser relacionada com seus 

propósitos e com a escolha do foco informacional. Estabelecer-se, simplesmente, a 

necessidade de se aplicar políticas de redistribuição não é o suficiente para sanar eventuais 

injustiças. Há também que se definir os princípios sobre os quais tais políticas deverão se 

orientar. Neste sentido, quando nos detemos com o estudo da pobreza, a partir das orientações 

já desenvolvidas, podemos traçar duas linhas de pensamento mais usuais acerca de uma 

política redistributiva: 

1) Na linha de pensamento de Rawls, são identificados certos “bens 

primários” como indispensáveis à sobrevivência das pessoas, o que não 

implica na transferência de benefícios de um grupo em favor de outro a 

fim de que não se leve aos beneficiados a se esforçarem menos. 

2) Outra linha é aquela de Amartya Sen, que se orienta a partir de um 

enfoque ético sobre as desigualdades. As medidas a serem adotadas devem 

permitir, além de certa eficácia econômica, melhoria na utilização das 

capacidades dos indivíduos. Deste modo, o argumento econômico por si só 

não seria suficiente para explicar a distribuição de renda em beneficio dos 

mais pobres. 

 

Assim, uma indagação sobre a natureza da pobreza pode receber tanto uma forma 

descritiva quanto uma forma relacionada a políticas (SEN, 2001, p. 170). A primeira 

perspectiva identifica a pobreza como privação, isto é, tem por exercício primordial decidir 

quem está verdadeiramente privado conforme isso é julgado na sociedade em observação. A 
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segunda orientação relaciona-se com a recomendação de políticas que se façam importantes 

para solucionar tais problemas. 

Para Sen, o reconhecimento da pobreza deve ir além da mera recomendação de 

políticas. Isto significa que, inicialmente, temos que diagnosticar a privação para depois 

determinarmos o que deve ser feito com os meios disponíveis. Só após isto é que será possível 

desenvolver as políticas reais a serem aplicadas com os meios de que a sociedade dispõe 

(SEN, 2001, p. 171). 

Variações existem de sociedade para sociedade, mas, ainda assim, é possível 

acordar, em linhas gerais, o que significa privação e pobreza. 

As oportunidades sociais dizem respeito às áreas de educação, saúde, lazer, 

cultura, etc., ou seja tudo aquilo que a sociedade coloca à disposição dos indivíduos, no 

sentido de lhes proporcionar uma melhor qualidade de vida. Os indivíduos que têm acesso a 

serviços de educação, por exemplo, têm maior facilidade de se empregar, ler jornais, estar 

mais bem informados e participar de forma politicamente  mais ativa.  

No ambiente social, os indivíduos possuem a expectativa de que suas relações de 

interação, uns com os outros, tenham como pressuposto a confiança, ou seja, o que está sendo 

oferecido a eles e o que podem esperar desta relação.  

Ao longo de suas vidas, em algum momento, as pessoas podem sofrer grandes 

perdas materiais e passar a se encontrar em uma situação de vulnerabilidade. Desta forma, a 

segurança protetora sob a forma de seguro desemprego, de distribuição de alimentos em 

tempos de crise, de fome coletiva, por exemplo, se faz necessária para garantir uma rede de 

proteção social, no sentido de dar suporte à população para que esta escape da miséria: 

 

Nessa perspectiva, a pobreza deve ser vista como privação de capacidades básicas em vez de 
meramente como baixo nível de renda, que é o critério tradicional de identificação da 
pobreza. A perspectiva da pobreza como privação de capacidades não envolve nenhuma  
negação da idéia sensata de que a renda baixa é claramente uma das causas principais da 
pobreza, pois a falta de renda pode ser uma razão primordial da privação de capacidades de 
uma pessoa. ( SEN, 2000, p. 109).  

 

Desta forma, ao se julgar o processo de desenvolvimento é preciso levar em conta 

a eliminação das privações que os indivíduos sofrem. Este é o papel instrumental da 

liberdade, possibilitar a capacidade geral das pessoas de viver como desejam, proporcionando 

a estas a verdadeira oportunidade de escolhas.  

Persistem ainda hoje, como avalia Sen, problemas antigos como a pobreza, fomes 

e intolerância. Cada um destes problemas é produto da privação de determinada espécie de 
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liberdade sofrida por um indivíduo. Assim, o alcance do desenvolvimento exige que sejam 

removidas as principais fontes de privação, dentre as quais se encontra a pobreza. 

Para Sen, a liberdade assume um papel relevante para o desenvolvimento por duas 

razões: avaliatória e da eficácia. A razão avaliatória mede o progresso havido em relação ao 

aumento da liberdade das pessoas, ou seja, se foi atingido um certo estágio de 

desenvolvimento. A razão da eficácia traz em seu bojo relações empíricas apoiadas na idéia 

de que a realização do desenvolvimento depende da livre condição de agente das pessoas, ou 

seja, procura verificar se houve um aumento no potencial das pessoas para cuidarem de si 

mesmas e para influenciarem na mudança do mundo. 

As liberdades instrumentais básicas são fundamentais para que as pessoas possam 

efetivamente exercer suas capacidades e, conseqüentemente, não serem atingidas por 

determinadas espécies de privação. A privação da liberdade decorre ou de processos 

inadequados ou de oportunidades inadequadas. O desenvolvimento demanda um processo de 

expansão das liberdades reais que as pessoas desfrutam. Buscar a qualidade de vida para os 

indivíduos que dela carecem é indispensável. E isto apenas será possível com a melhoria dos 

serviços básicos oferecidos, independentemente dos baixos níveis de renda. Diz Sen: 

 

A qualidade de vida pode ser muito melhorada, a despeito dos baixos níveis de renda, 
mediante um programa adequado de serviços sociais. O fato de a educação e os serviços de 
saúde também serem produtivos para o aumento do crescimento econômico corrobora o 
argumento em favor de dar-se mais ênfase a essas disposições sociais nas economias pobres, 
sem ter de esperar “ficar rico” primeiro. (SEN, 2000, p. 66). 

 
A expressão “exclusão social” abarca tanto problemas sociais quanto econômicos 

e a identificação dos excluídos não é tarefa das mais fáceis. Sen, ao investigar o alcance da 

exclusão social, busca saber se este contribui efetivamente para compreender a natureza da 

pobreza, suas causas, e se esta influi no implemento de ações para combater a pobreza. Será 

que a exclusão social influi na compreensão da pobreza ou será que esta abordagem deve ser 

abandonada? 

A principal importância da aproximação entre os conceitos de exclusão social e 

pobreza, segundo Sen, deve-se ao fato de que o primeiro enfatiza as relações entre as 

diferentes manifestações de privações de capacidades e, com isto, se relaciona também às 

experiências de pobreza. Uma perspectiva da pobreza como privação de capacidades é 

multidimensional, visto haver inúmeras possibilidades de capacidades e funcionamentos que 

os indivíduos têm razão para valorizar. Por isto, Sen nos sugere uma aproximação da análise 

da pobreza com o estudo da exclusão social. 
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O primeiro ponto relevante nesta aproximação entre pobreza e exclusão social é 

considerar que as pessoas têm boas razões para não quererem ser excluídas da vida social. Os 

indivíduos vivem inescapavelmente uma vida em sociedade. Portanto, a exclusão social, sob 

este prisma, pode ser tomada como constitutiva da pobreza como privação de capacidades. 

Outro item importante da aproximação entre pobreza e exclusão social decorre da 

consideração de que os indivíduos excluídos das relações sociais tendem a sofrer outros tipos 

de privações que os limitarão nas oportunidades que se lhes serão oferecidas.  

Há que se considerar, portanto, a liberdade que a pessoa têm para fazer suas 

escolhas. A referida diferenciação entre relevância constitutiva e importância instrumental é 

apenas uma das distinções possíveis para a compreensão do conceito e alcance da noção de 

exclusão social. 

 

 

 

4.2.4. Igualdade e critérios de distribuição 

 

 

As diferenças entre as pessoas influenciam nas oportunidades a elas oferecidas. 

Tais variações decorrem tanto de influências externas (ambiente natural e social) como de 

características pessoais (idade, aptidões físicas e mentais) e ambas são valiosas numa 

avaliação sobre a desigualdade. Como nos diz Sen, uma das conseqüências da “diversidade 

humana” é que a igualdade num espaço tende a andar, de fato, com a desigualdade em outro 

(SEN, 2001, p. 51). Os principais problemas do igualitarismo tendem a concentrarem-se na 

fixação dos espaços de igualdade. Uma ética da igualdade deve partir da heterogeneidade 

humana a fim de considerar as relações entre os diversos espaços. 

A referida abordagem é estrategicamente importante para justificar a desigualdade 

pela igualdade, ou seja, defendendo a desigualdade em algum espaço relevante, teremos que 

assumir que esta desigualdade é conseqüência da igualdade num outro espaço, via de regra até 

mais importante. Tal ‘consenso’ sobre a validade de se ter a igualdade na ‘base’ é relevante 

para desenvolver não apenas a questão ‘Igualdade de quê’ mas também ‘Qual é o espaço 

correto para a igualdade?’. Neste momento, torna-se importante, inclusive, abordar a relação 

entre liberdade e igualdade. 

Por mais que muitos teóricos tentem contrastar igualdade e liberdade, Sen defende 

que ambas são complementares. Não há, segundo ele, como defender uma proposta libertária 
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sem considerar a distribuição de direitos entre os indivíduos participantes do processo, ou 

seja, se partimos da liberdade não podemos ignorar “a quem, quanta, distribuída como, quão 

igual?”. Daí, defender Sen uma espécie de ‘liberdade igual’, conforme se segue: 

 

A crença de que a liberdade é importante não pode, portanto, estar em conflito com a visão de 
que é importante que os ordenamentos sociais sejam dispostos para promover a igualdade de 
liberdades que as pessoas têm. Pode haver, é claro, um conflito entre uma pessoa que defende 
a igualdade de alguma variável outra que a liberdade (tal como a renda ou riqueza ou bem-
estar) e alguém que quer somente liberdade igual. Mas esta é uma disputa sobre a questão 
“Igualdade de quê?” (SEN, 2001, p. 53). 

 

Sen procura demonstrar que a própria idéia de desenvolvimento deve ser vista 

como um processo das liberdades reais que as pessoas desfrutam, isto é, o desenvolvimento 

deve ser encarado como a extirpação de privações de liberdade que impeçam o indivíduo de, 

por si mesmo, fazer escolhas e exercer a sua condição de agente. A eliminação das privações 

de liberdades substanciais é, portanto, integrante do próprio desenvolvimento. 

Este enfoque nas liberdades substantivas contrasta com abordagens baseadas em 

liberdades simplesmente instrumentais, como as alicerçadas no aumento de renda pessoal. Há 

inúmeros fatores determinantes (meios) para a expansão das liberdades substantivas (reais) de 

uma pessoa e o aumento de renda pessoal é apenas um deles. Nem sempre a privação de 

liberdades substantivas se relaciona apenas com a pobreza econômica, podendo, em outras 

situações, se relacionar com a carência de serviços públicos e assistência social ou até mesmo 

com a negação de liberdades políticas e civis. 

Se promovemos a igualdade, independentemente de distribuição, pode ser que 

esta conflite com a igualdade de outra variável, como a renda. Todavia, isto é, para Sen, “um 

conflito entre concentrar-se na liberdade e nas rendas” e “um conflito entre um interesse por 

padrões distributivos e considerações agregativas não distributivas”, mas não propriamente 

um conflito da liberdade versus igualdade. Para Sen, ao passo que a liberdade pode estar entre 

as possibilidades dos ”campos de aplicação” da igualdade, a igualdade está entre as 

possibilidades dos ”padrões de distribuição” da liberdade. Não há, portanto, como deixarmos 

de lado a indagação ‘Igualdade de quê?’. 

O enfoque de Sen está inclinado às múltiplas exigências de igualdade relativas 

tanto às realizações propriamente ditas quanto às liberdades para realizar. Sen não postula 

que a tese que permite diversas interpretações de igualdade seja completamente vazia de 

conteúdo. Para ele, a escolha da igualdade num espaço é imprescindível, de forma que não 

configura uma exigência vazia. E, após a fixação do espaço, a igualdade se desdobrará num 
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rol de padrões (possibilidades), ainda que sequer haja especificação sobre um índice de 

igualdade a ser adotado. Ao avaliar, por exemplo, a justiça, o exercício de fixação do espaço 

não é meramente formal, mas sim de discriminação substantiva. Deste modo, mesmo 

escolhido o espaço, poder-se-á questionar as exigências da igualdade em cada contexto. E, 

ainda assim, Sen não acredita ser este um empecilho intransponível à delimitação do conceito.  

Sen parte da reflexão sobre a fome endêmica para questionar a abordagem 

baseada nas basic needs e na renda como fundamentos para o bem-estar dos indivíduos. Esta 

análise se estende às suas observações sobre as desigualdades sociais e à pobreza. Como 

vimos, Sen nos mostra que é a incapacidade de adquirir os bens (e não os bens em si mesmos) 

a principal responsável pela pobreza e pela fome (SEN, 2001, p. 71). 

A pobreza não é, portanto, apenas carência de necessidades básicas, mas o uso 

indevido (ou até o não uso) das capacidades para realizar certos funcionamentos essenciais. 

Trata-se de uma abordagem qualitativa que enfatiza não apenas a realização, mas também a 

liberdade para realizar. Os chamados funcionamentos são, em linhas gerais, o modo como um 

indivíduo leva a vida, quais as capacidades que dispõe, que oportunidades se lhes serão 

apresentadas e quais poderá efetivamente escolher. 

A abordagem da pobreza como privação de capacidades passa, portanto, o plano 

da chamada igualdade das oportunidades, enfatizando as liberdades substantivas que as 

pessoas têm para viverem. Esta concepção não despreza a baixa renda como uma das causas 

da pobreza. A renda continua sendo um meio importante para a obtenção de capacidades. No 

entanto, é apenas um dos meios para ela. O enfoque nas capacidades se distancia do 

utilitarismo, dos “bens primários” de Rawls. 

Ao abordar a desigualdade pelo prisma das capacidades, Sen permite que as 

discussões em torno do confronto liberdade versus igualdades sejam superadas. Seu enfoque 

nos permite uma nova perspectiva para os problemas oriundos das questões sobre 

igualdade/desigualdade nas sociedades. Além disto, nos permite ampliar o enfoque 

econômico habitualmente enfatizado quando nos defrontamos com as questões do mundo 

globalizado. 

A expressão “capacidades” por si só não demanda grandes atrativos. Apenas 

quando a analisamos sob o prisma da desigualdade é que podemos empregá-la para uma 

análise sobre a pobreza. Desenvolver a capacidade humana é um pressuposto para que o 

indivíduo desfrute de uma vida digna, mais livre e menos desigual. O principal benefício 

desta análise da pobreza em função das capacidades da pessoa é que com ela temos uma 

maior clareza para as naturezas e causas da pobreza e privação, deixando-nos de nos ater aos 
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meios para atentarmos para os fins que as pessoas têm razão de buscar e, conseqüentemente, 

para as liberdades reais destas rumo ao alcance de tais fins (SEN, 2000, p. 71). Em favor desta 

abordagem de pobreza (que chamaremos de “pobreza real”), Sen nos apresenta três 

argumentos: 

 

i) as privações são intrinsecamente importantes (ao passo que a renda baixa é apenas 
instrumentalmente importante); 
ii) a renda não é o único instrumento de geração de capacidades (e, portanto, de privação de 
capacidades); 
iii) o impacto da renda sobre as capacidades é contingente e condicional (variável entre 
comunidades, famílias e indivíduos) (SEN, 2000, p. 110). 
 
 

A noção básica desta perspectiva centrada na capacidade é, como vimos, a de 

funcionamentos. As capacidades são definidas a partir das mesmas variáveis focais dos 

funcionamentos. Deste modo, quanto ao espaço, tanto faz focalizarmos funcionamentos ou 

capacidades: uma combinação de funcionamentos é um ponto em tal espaço, enquanto a 

capacidade é um conjunto de tais pontos (SEN, 2001, p. 91). Podemos entender o termo 

funcionamentos como “as coisas que [uma pessoa] espera fazer ou ser ao viver”. A 

capacidade de uma pessoa é o que a permite, dentro de um conjunto de funcionamentos 

possíveis, escolher qual lhe proporcionará melhor qualidade de vida. Deste modo, os 

funcionamentos podem ser de ordem elementar, como estar bem nutrido, ou mais complexos, 

como alcançar a autodignidade. 

A variação de funcionamentos é inerente à própria diversidade humana. Assim, 

deve haver uma ponderação na observância de funcionamentos e na valoração de vantagens 

individuais e sociais. A combinação de fatores como características pessoais, meio e 

circunstâncias econômicas (renda) influencia o modo como uma pessoa irá valorar 

determinado objeto de referência. Diz-nos Sen que o bem-estar de uma pessoa é dependente 

dos funcionamentos realizados: Se uma pessoa é bem nutrida, está em boa saúde, etc, deve 

ser intrinsecamente importante a ‘bem-dade’ (wellness) do estado dessa pessoa (SEN, 2001, 

p. 79). Mas, como os funcionamentos realizados se aproximam da idéia de bem-estar? 

Primeiramente, sendo os funcionamentos realizados constitutivos do bem-estar de 

uma pessoa, a capacidade desta pessoa para realizar funcionamentos é a própria liberdade da 

pessoa para ter bem-estar (oportunidades reais). Outra possibilidade de relação entre bem-

estar e capacidades reside no fato de o “bem-estar realizado depender da capacidade para 

realizar funcionamentos” e, com isto, a vida de uma pessoa pode ser mais afortunada de 

oportunidades de escolha refletida. Seja qual for o enfoque nas capacidades, este se distancia 
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das abordagens tradicionais baseadas nos bens primários, recursos ou renda real visto serem 

estes apenas meios para a liberdade. 

O rol dos funcionamentos relevantes não é de difícil seleção quando o 

determinamos pela descrição das capacidades correspondentes. No tocante à pobreza extrema 

em economias em desenvolvimento, por exemplo, Sen nos mostra que podemos arrolar certos 

funcionamentos importantes, como a capacidade para estar bem nutrido e abrigado, a 

capacidade para estar livre de doenças e da morte prematura, dentre outras. Dependendo do 

contexto, o rol poderá ser maior e mais diversificado.  

Sen observa que o grau de importância atribuído a alguns tipos de capacidades 

não é uma dificuldade conceitual. As capacidades são fundamentais tanto para o nível do 

bem-estar realizado quanto para a liberdade para realizar o bem-estar. Além disto, a 

necessidade de ponderar e selecionar capacidades é um dos fundamentos da própria 

abordagem nas capacidades, como podemos depreender dos esclarecimentos de Sen que se 

seguem: 

A importância variada de diferentes capacidades é uma parte da estrutura das capacidades 
tanto quanto o valor variado de diferentes mercadorias é uma parte da estrutura das rendas 
reais. Uma igual valoração de todos os elementos constitutivos não é necessária em nenhuma 
delas. Não podemos criticar a avaliação centrada em mercadorias pela razão de que 
mercadorias diferentes são ponderadas diferentemente. Exatamente o mesmo se aplica aos 
funcionamentos e capacidades. A abordagem da capacidade começa com a identificação de 
um espaço relevante para a avaliação, em vez de sustentar que tudo pode ser colocado no 
formato desse espaço deve, por essa razão, ser importante, para não dizer igualmente 
significativo (SEN, 2001, p. 85). 

 

Pierre Salama e Blandine Destremau analisam com acuidade que a abordagem de 

Amartya Sen da questão da pobreza traduz-se em um enfoque qualitativo que 

 

sem descuidar do fazer material, situa em primeiro lugar os valores de realização e da de 
liberdade, os funcionamentos que representam uma forma de governar sua existência, e as 
capacidades que representam as diversas oportunidades que se oferecem a uma pessoa e entre 
as quais ela escolhe. No enfoque, em termos de capacidade, nem a utilidade, nem os 
rendimentos podem ser  identificados com o bem-estar; a definição da pobreza não pode, 
portanto, basear-se no baixo nível de um ou outro, senão mais propriamente, na inadequação 
dos meios econômicos com respeito à propensão das pessoas a convertê-los em capacidades 
de funcionar e fazê-lo em um particular ambiente social, econômico e cultural (SALAMA e 
DESTREMAU, 2002, p. 64). 

 

Portanto, pode-se concluir, com esses fundamentos, que a pobreza e a exclusão 

geram riscos à sobrevivência dos seres humanos. Elas se reproduzem pela inexistência de 

instrumentos eficazes na sua superação. Políticas de transferência de renda são relevantes, 

mas insuficientes para resolver o problema. A interpretação de Amartya Sen é a mais 

abrangente por reconhecer outras carências dos indivíduos. Assim, a falta de liberdade que os 
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pobres têm para escolherem as condições de superação da privação que os atinge deve ser 

observada com mais atenção pelos programas sociais anti-pobreza, o que se tratará a seguir. 

 

 

5 O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E SUA CONSISTÊNCIA COM A  
PERSPECTIVA DO JUSTO 
 
 
 
5.1 A perspectiva de alguns dos gestores do Programa 
 
 
 
5.1.1 A pesquisa de campo e sua análise 

 

 

O Programa Bolsa Família se torna uma realidade em 2003, formulado como um 

programa de transferência de renda com condicionalidades, para atender as famílias pobres e 

extremamente pobres e com uma perspectiva de ter um crescimento de cobertura até o teto da 

estimativa das famílias pobres em 4 anos. A idéia era atingir o teto de cobertura das famílias 

estimadas como pobres (11 milhões de famílias, aproximadamente) em 2007. 

O Programa passou por um processo de evolução, de complementação do desenho 

original. Hoje, então ele atende a 11 milhões de famílias, em todos os municípios brasileiros, 

com corte de renda até R$ 137,00 per capita. 

A primeira fase, em 2003-2004 foi marcada por uma rápida expansão da cobertura 

do Programa,  por processos de  ajustes,  pela migração de programas remanescentes (Auxílio 

Gás, Programa Bolsa Escola, Programa Bolsa Alimentação, Cartão Alimentação, etc.). 

Na segunda fase do Programa, em 2005-2006, ocorreu um processo de mudança 

de gestão de titularidade da Secretaria que gere o programa, um processo de regulamentação e 

aperfeiçoamento da gestão do programa, marcado por uma intensa normatividade voltada para 

a gestão descentralizada do programa. 

Houve nesse período, uma articulação efetiva do governo federal com Estados e 

Municípios, de modo a permitir a gestão descentralizada, a formalização da adesão dos 

municípios ao Programa, o aprimoramento na gestão do cadastro único, que é gerido pelo 

agente operador do cadastro, a Caixa Econômica Federal, etc. 

 Nesse período foram criadas as condições de gestão interna da base de dados, o 

cadastro único, de modo a se aferir a melhoria da qualidade de dados do cadastro;  
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institucionalizou-se uma rede pública de fiscalização e controle social do Programa. Também 

as condicionalidades foram destacadas nessa segunda fase. As condicionalidades de educação 

e saúde foram normatizadas e sistematizou-se o acompanhamento dessas condicionalidades 

em parcerias com o Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Estados e Municípios. 

Além disso, o Programa continuou se expandindo do ponto de vista da cobertura. 

Em 2006 atingiu-se o teto da meta física do Programa, que passou a beneficiar 

cerca de 11 milhões de famílias. Teve início, então, um processo de integração do Programa 

Bolsa Família com a rede de serviços do Sistema Único de Saúde – SUS, com o Serviço 

Único de Assistência Social e com o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Famílias 

com crianças que estavam em situação de trabalho infantil são identificadas e as crianças são 

retiradas do trabalho infantil.  

Nessa época é dada especial ênfase à fiscalização do cumprimento das 

condicionalidades do programa, ou seja, quando a criança não vai a escola ou não cumpre 

aqueles requisitos de atenção à saúde, etc. São identificadas as famílias mais vulneráveis, o 

serviço de assistência social passa a fazer uma busca ativa, uma visita domiciliar, buscando  

acompanhar mais de perto essas famílias, de modo a possibilitar que elas tenham um pleno 

acesso à rede de serviços consolidada do Programa.   

Foram adotadas também medidas para melhorar a focalização do programa, com o 

aprimoramento do cadastro único, com o cruzamento da base de dados do cadastro único com 

outras bases de dados do governo federal para identificar possíveis inconsistências, de modo 

que o Programa, de fato, atendesse necessariamente àqueles mais pobres e extremamente 

pobres. 

Ainda nesse período começou a oferta e intensificação de programas 

complementares ao Programa Bolsa Família, bem como o processo de pagamento dos 

benefícios através do sistema bancário. Deste modo, com a inclusão bancaria dos 

beneficiários, o pagamento dos benefícios passou a ser feito via sistema bancário, via cartão 

bancário. Isso representou um importante passo para o acesso à cidadania, na medida em que 

essas famílias beneficiárias passaram a ter acesso a uma conta bancária, podem movimentá-la, 

tendo, assim, mais facilidade de acesso ao microcrédito, etc. 

Na terceira fase do Programa, em 2007-2008, tem início a discussão do reajuste 

do valor dos benefícios do Programa Bolsa Família, discussão muito importante para manter o 

poder de compra do beneficio e amenizar os efeitos da vulnerabilidade dessas famílias. 

Conclui-se o processo de migração dos beneficiários dos programas remanescentes do 

governo anterior e começa, a partir de março de 2008, o pagamento do benefício variado, a 
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inclusão de jovens de 15 a 17 anos como público-alvo também do Programa Bolsa Família, 

dentro da lógica das condicionalides. Igualmente em 2008 dinamizam-se os programas 

complementares na área de qualificação, com a assinatura de acordos com a Câmara 

Brasileira da Construção Civil, para que os membros adultos das famílias beneficiárias 

possam ter a oportunidade de qualificação profissional. 

Deste modo, dado o desenvolvimento já significativo do Programa Bolsa Família 

e sua evolução no sentido de tornar-se o programa mais abrangente do governo federal de 

sustentabilidade social, justifica-se a análise empírica no presente trabalho, através de uma 

pesquisa de campo com alguns dos gestores do Programa Bolsa Família, de modo a se buscar 

perspectivas e subsídios conceituais para a verificação do escopo do presente trabalho: 

investigar se o Programa Bolsa Família, por sua estrutura atual, permite a superação da 

pobreza através de uma distribuição justa das riquezas sociais e se existem, efetivamente, 

perspectivas dos beneficiários de saída autosustentada do Programa.  

 

 

5.1.2 Premissas metodológicas da pesquisa de campo 
 

 

As premissas metodológicas especificam o método que foi utilizado para o 

alcance dos objetivos do trabalho, além de apresentar o tipo de pesquisa que foi utilizado e 

como ocorreu a coleta de dados. Desta forma, a presente pesquisa se deu através da aplicação 

de um questionário composto por perguntas direcionadas a diferentes gestores envolvidos no 

processo de gestão do Programa Bolsa Família.  

O questionário apresenta perguntas fechadas, tendo sido aplicado nos meses de 

fevereiro e março de 2009, realizados via telefone ou em entrevistas pessoais, e tendo por 

finalidade a análise qualitativa do Programa Bolsa Família.  

O método de pesquisa utilizado foi a análise de conteúdo, visando a identificar o 

que está sendo dito a respeito de determinado tema. Segundo Vergara a análise presta-se tanto 

aos fins exploratórios, de descoberta, quanto aos de verificação, confirmando ou não hipóteses 

ou suposições preestabelecidas (VERGARA, 2006, p. 15-16). A análise de conteúdo é uma 

técnica de base quantitativa que permite analisar documentos escritos e não escritos a partir 

do agrupamento de significações. Por exemplo, conta-se o número de vezes que certas 

palavras aparecem num texto. Para efetuar a análise de conteúdo é preciso primeiro 

determinar categorias pertinentes que permitam a classificação e a quantificação de 
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informações; ou seja, estabelece-se tópicos de análise, itens gerais que serão relacionados com 

as partes correspondentes do documento. Ao analisar as significações, a análise de conteúdo 

permite captar informações explicitamente apresentadas no documento, mas também idéias 

envolvidas no documento de modo implícito. A análise de conteúdo pode ser utilizada 

isoladamente ou em conjunto com outras técnicas. Por exemplo, é frequente utilizá-la para 

analisar as significações das respostas abertas dos inquéritos por questionário. 

Optou-se por trabalhar com uma grade fechada, correlacionando as entrevistas 

com o marco teórico definido, e a partir da relação entre elas, buscou-se a correlação com a 

hipótese do trabalho. Vale lembrar que esta análise não pretende esgotar a discussão em torno 

da questão.  

As entrevistas convergiram para determinadas dimensões como o 

desenvolvimento do Programa, sistema de controle, totalidade de beneficiários e perspectiva 

por parte dos beneficiários de saída do programa.  

As entrevistas tiveram como objetivo identificar como está sendo tratado o 

Programa Bolsa Família por parte dos que estão trabalhando diretamente com a gestão do 

Programa e como estes identificam e enfrentam os problemas e perspectivas do Programa 

para o futuro.  

Desta forma, foram entrevistados a Coordenadora do Programa de Cadastro Único 

– Bolsa Família do Município de João Pessoa, Dra. Maria Lúcia Enéas de Souza, o 

Coordenador de Gestão de Condicionalidades do Programa Bolsa Família do Ministério de 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Dr. Cleyton Moura e a Assessora do Gabinete da 

Secretaria Nacional de Renda da Cidadania do Ministério de Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome, Dra. Teresa Cristina Silva Cotta. Os entrevistados foram escolhidos dado o 

seu envolvimento com a gestão do programa e pelo critério de acessibilidade.  

 

 

5.1.3 Análise de conteúdo 
 

 

Analisar pobreza e intervenção estatal no Brasil não é uma tarefa trivial. Primeiro 

porque pobreza diz respeito a muito mais do que indicadores como renda24, pois este conceito 

                                                           
24 É comum a orientação bibliográfica no sentido de tomar como sinônimas as idéias de pobreza, dado que esta 
remete-nos a uma noção de ausência de bem-estar, e desigualdade de renda. Em verdade, a renda, 
desdobramento da igualdade econômica, é apenas um dos meios que geram a pobreza. 
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se encontra diretamente ligado também à vulnerabilidade, desigualdade, falta dos bens 

mínimos básicos, sejam materiais ou não. Assim, diz respeito a uma série de múltiplas 

variáveis que incidem e afetam esta questão. Segundo, porque dado o histórico, as 

peculiaridades e as intempéries econômicas que assolaram o país, as questões do 

desenvolvimento e pobreza no Brasil se mostraram bem mais complexas e interligadas, e, 

deste modo, uma análise, por mais detalhada que seja, não esgota todas essas questões.  

Segundo Rawls, a justiça é a primeira virtude das instituições sociais 

 
Cada pessoa possui uma inviolabilidade fundada na justiça que nem o bem-estar de toda a 
sociedade pode desconsiderar. Por isso, a justiça nega que a perda de liberdade de alguns se 
justifique por um bem maior desfrutado por outros (RAWLS, 2008, p. 4) 
 

Neste sentido, pensando em um Brasil rico, injusto e devedor de investimentos 

sociais, o Programa Bolsa Família tenta fornecer uma base moral aceitável no que se refere a 

distribuição de bens no Brasil. 

O governo Luiz Inácio Lula da Silva constitui um programa de transferência 

direta de renda com condicionalidades, que tem o intuito de beneficiar famílias que vivem em 

uma situação de vulnerabilidade social, como os pobres e os extremamente pobres. Desta 

forma, a transferência de renda tem um objetivo inicial de promover o acesso à segurança 

alimentar e nutricional para o indivíduo, numa forma de aliviar de forma imediata o acesso à 

alimentação.  

De acordo com a Assessora do Gabinete da Secretaria Nacional de Renda da 

Cidadania do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Dra. Teresa Cristina 

Silva Cotta, o Programa atinge o objetivo de alívio imediato da pobreza ao permitir o acesso 

às famílias beneficiadas a uma segurança alimentar:   

 

Na primeira questão ainda, a questão do alívio imediato, que seria interpretado aqui como 
melhoria das condições de vida, ele acaba por aumentar o consumo de alimento, o acesso ao 

                                                                                                                                                                                     
Uma abordagem da igualdade econômica adstrita apenas à aquisição de bens materiais (dentre os quais está a 
renda) traz alguns problemas básicos. O primeiro deles reside na determinação destes bens. Quais devem ser 
efetivamente tais bens? E em decorrência disto, quais as necessidades que devem ser atendidas? Tal 
indeterminação é um dos fatores prejudiciais a esta abordagem. Mas, ainda que seja possível determinar a 
natureza dos bens materiais necessários a um indivíduo, restariam outros problemas, tais como os acerca da 
utilização e posse do bem. O indivíduo poderia apenas gozar do bem ou deverá ter para si o domínio sobre o 
mesmo? Basta o uso ou é indispensável a posse? 
A renda, por sua vez, é o uso temporário de um bem durável a ser devolvido ao seu possuidor tão logo finde o 
prazo estipulado para o uso. E a sua distribuição pode ser pessoal ou funcional. Na distribuição pessoal da renda, 
as rendas totais dos indivíduos (ou famílias) são estratificadas, independentemente da procedência dos 
rendimentos. Já na distribuição funcional da renda, o mais importante é o modo como a renda será repartida 
entre as classes sociais. A distribuição pessoal gera problemas quando analisados critérios para se determinar a 
renda, tais como: salário, talento inato, esforço e sorte, sucesso escolar (Teoria da Distinção pela Instrução), 
beleza, etc. Esta abordagem de distribuição pessoal da renda é adequada apenas aos teóricos neoclássicos na 
medida em que acentua o individualismo e ignora as variações inter-sociais. 
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alimento em maior quantidade, então a gente tem várias pesquisas e indicadores que nos 
permitem concluir dessa forma. 
 

O Coordenador de Gestão de Condicionalidades do Programa Bolsa Família do 

Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Dr. Cleyton Moura, também 

acredita que o Programa atinge o objetivo de promover o alívio imediato da pobreza. Porém 

ele não especifica o que seria esse “alívio imediato”: 

 

O primeiro objetivo, com certeza, ele atende. 
É o alívio imediato da pobreza. 
Uma renda, a partir do momento que esta família passa a receber, é importante. Muito embora 
não sejam valores altamente precisos, para aquelas famílias têm um significado muito 
importante, na melhoria da renda e na garantia de uma renda regular.  
Isso todas as pesquisas tem demonstrado. Então o primeiro objetivo é bem atendido. Sempre 
pode ser melhor, por exemplo, pelo aumento do valor do benefício. É um debate aí, já 
presente, mas ele atende certamente o primeiro objetivo.  

 

É importante observar que, apesar do conceito de pobreza se ligar a uma série de 

variáveis como renda, educação, saúde, dentre outros, o Programa tem como preocupação 

inicial o acesso à alimentação das famílias necessitadas. Desta maneira, ao dar uma renda 

mensal aos beneficiários, permite que eles tenham acesso a uma maior quantidade de 

alimentos. De acordo com pesquisa de junho de 2008, realizada pelo Instituto Brasileiro de 

Análises Sociais e Econômicas (IBASE, 2008), para as famílias que já tinham a alimentação 

básica suprida, o Programa possibilitou o aumento na aquisição de alimentos complementares 

como frutas, verduras, legumes e carnes. Já para as famílias que não tinham a alimentação 

básica suprida o Programa possibilitou a estas a compra de alimentos considerados básicos 

como feijão e arroz.  

Apesar do aumento declarado no consumo de alimentos, parcela significativa dos 

beneficiários (21%, representando 2,3 milhões de famílias) encontra-se em situação de 

insegurança alimentar grave (fome entre adultos e/ou crianças da família); outros 34% (ou 3,8 

milhões de famílias) estão em situação de insegurança alimentar moderada (restrição na 

quantidade de alimentos na família). Apresentam insegurança alimentar leve, situação em que 

não há falta de alimentos, mas preocupação em relação ao consumo no futuro, 28% (ou 3,1 

milhões de famílias), e 17% (ou 1,9 milhão de famílias) estão em situação de segurança 

alimentar e nutricional. 

Segundo Mariana Santarelli, Mestre em Políticas de Desenvolvimento Alternativo 

pelo Institute of Social Studies (ISS), Haia, Holanda e pesquisadora do Ibase, o Programa 

Bolsa Família contribui para a segurança alimentar e nutricional dessas famílias porque a  
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pesquisa mostra que os beneficiários fazem uso do recurso para comprar mais alimentos e 

variar sua alimentação. Para muitos, o Programa Bolsa Família é a única renda regular 

garantida, o que permite que, ao menos, o arroz e o feijão estejam garantidos todo mês. Há 

grande impacto também na variedade, passando as famílias a comer mais carne, leite, legumes 

e verduras. Por outro lado, também aumenta o consumo de alimentos não-nutritivos e 

calóricos, como biscoitos e industrializados 

Nos grupos focais, consoante Mariana Santarelli, percebe-se que as titulares, em 

sua maioria mulheres e mães, sabem o que é saudável, mas pela escassez de recursos acabam 

optando por uma alimentação que proporciona saciedade. Tendem também a satisfazer os 

desejos dos filhos, o que é mais do que justificável. O Programa Bolsa Família aumenta, deste 

modo, o poder de escolha e de compra dos alimentos, o que é ótimo, mas não significa, 

necessariamente, uma alimentação mais saudável. Por isso, segundo a pesquisadora, há a 

necessidade de programas direcionados para a educação alimentar, principalmente nas 

escolas; de iniciativas que aumentem a oferta de alimentos adequados e pouco consumidos, 

como legumes, verduras e frutas a preços mais acessíveis; e também de ações de 

regulamentação da propaganda de alimentos25. 

Neste sentido, o programa permite ao indivíduo “estar livre da fome”, ou seja atua 

nas necessidades mais urgentes, no que se refere à alimentação, porém não consegue por si só 

manter a segurança alimentar26 das famílias beneficiadas.  

Segundo Amartya Sen, a concepção de pobreza diz respeito a deficiências de 

capacidades básicas para que os indivíduos possam atingir níveis minimamente aceitáveis. 

Desta forma, os funcionamentos relevantes variam desde estar bem nutrido, adequadamente 

vestido, estar livre de doenças que podem ser evitadas, etc. Até os mais complexos como 

tomar parte na vida em comunidade, etc. E o que deve ser igualado mais urgentemente para 

ele são os funcionamentos básicos.  

Neste sentido, dada a situação de vulnerabilidade destas famílias e situação 

precária, várias das necessidades básicas delas não são atendidas, como saneamento básico, 

                                                           
25 SANTARELLI, Mariana. Fortalezas e desafios do Programa Bolsa Família. Agência IBASE, Rio de Janeiro, 
30 jun. 2008. Entrevista concedida a Flávia Mattar e Jamile Chequer. Disponível em: 
http://www.ibase.br/modules.php?name=Conteudo&pid=2357 Acesso em 01 de maio de 2009. 
 
26 A segurança alimentar é um conceito que foi introduzido na administração pública brasileira na década de 90 e 
segue orientações da Organização das Nações Unidas (ONU) para o combate à pobreza por meio de políticas 
alimentares. Outras políticas recomendadas são de educação e transferência de renda, como o Programa Bolsa 
Família. O conceito de segurança alimentar abrange o apoio do Estado à produção, comercialização e 
abastecimento de alimentos; à utilização sustentável dos recursos naturais; à promoção de práticas de boa 
alimentação por meio de programas educacionais; à distribuição de água e alimentos em situações de crise; e à 
garantia da qualidade biológica e nutricional dos gêneros alimentícios. 
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alimentação, saúde, dentre outros, o que significa que a renda do programa não consegue por 

si só abarcar todas elas. Isto se deve ao fato de que manter a segurança alimentar dos 

beneficiados requer um nível e agregação de políticas públicas muito mais amplas como 

acesso a alimentos mais baratos, etc. Neste sentido pode-se dizer que o Programa Bolsa 

Família consegue atingir o funcionamento “estar livre da fome”, mostrando, desta forma, que 

ele é necessário, porém insuficiente para esta parte da população. 

Outro ponto a ser considerado é que, segundo Sen, dada a diversidade existente, 

como idade, sexo, propensão a doença, etc., os indivíduos diferem em suas características 

externas e internas, o que conseqüentemente ocasiona necessidades diferentes, por exemplo, 

uma pessoa pode gostar de comer doces e outra não, uma família pode necessitar de material 

escolar para seu filho e outra não, outra pode precisar ou querer comprar vestuário e a outra 

não.  

Poder ter a escolha de lograr o consumo dentro de vários pacotes alternativos de 

mercadorias, como melhor se adequar às necessidades de cada qual este é o escopo de uma 

sociedade funcional. Nesse sentido, o Programa Bolsa Família atende apenas de modo 

limitado o objetivo de realizar o projeto de uma sociedade funcional. O que pode ser 

comprovado pela pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Análises Sociais e 

Econômicas (IBASE, 2008), que verificou junto aos titulares quais eram os gastos que eles 

realizavam com o dinheiro recebido pelo programa Bolsa Família. De acordo com as famílias, 

87% era gasto com alimentação, 46% com material escolar, 37% com vestuário, 22% com 

remédios, 10% com gás, 6% com luz, 2% com tratamento médico e 1% com água.  

Não realiza o Programa, senão de forma limitada, a pavimentação do caminho 

para uma sociedade de funcionamentos básicos atendidos, porque, em primeiro lugar, dado o 

valor do benefício, se torna impossível adquirir um pacote de bens necessários aos indivíduos 

de maneira satisfatória. Em segundo lugar porque, ao mudar o foco de realização social do 

espaço de mercadorias para aquilo que um indivíduo pode realmente fazer ou ser, as conexões 

e possibilidades são muito mais numerosas e significativas para o indivíduo, o que não é 

suprido pelo escopo restrito do Programa. 

Mantendo, todavia, a preocupação com os dessasistidos, o Programa Bolsa 

Família tem, como mérito, a articulação com outras dimensões para a superação da pobreza, 

principalmente na área de saúde e educação, o que vem a reforçar alguns dos direitos básicos 

dos individuos. Como preconiza John Rawls: 
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Não podemos, em geral, avaliar a concepção de justiça unicamente por seu papel distributivo, 
por mais útil que seja esse papel na identificação do conceito de justiça. Precisamos levar em 
conta suas relações mais amplas pois, embora a justiça tenha certa prioridade, por ser a mais 
importante virtude das instituições, ainda assim é verdade que, permanecendo constantes as 
demais condições, uma concepção da justiça é preferível a outra quando suas conseqüências 
mais amplas são mais desejáveis. (RAWLS, 2008, p. 7-8) 

 

Para Rawls, os princípios de justiça, assim como as políticas públicas, são 

construções coletivas, concretas, de cidadãos livres e iguais, em que o valor não é individual, 

mas sim ligado à sociedade, objeto de um consenso original.  

Para ele, a sociedade é constituída por uma identidade de interesses, na qual, 

através da cooperação social, cada qual será beneficiado, numa idéia de vantagens mútuas. 

Neste sentido, para Rawls, os homens, na posição original, escolheriam dois princípios: 

O primeiro, a igualdade na atribuição de deveres e direitos básicos. O segundo, a 

idéia que desigualdades econômicas e sociais, só serão justas se resultarem em benefícios 

compensatórios para os demais, e, particularmente, para os membros menos favorecidos da 

sociedade. 

É fácil entender que os homens possam querer, na posição original, que a estrutura 

básica lhes garanta o direito de acesso à saúde e à educação. Neste sentido, o Programa Bolsa 

Família procura realizar uma lógica compensatória para aqueles membros menos favorecidos 

da sociedade, que não tiveram acesso a esses bens, na intenção de lhes garantir esses direitos.  

No que se refere às condicionalidades, o Programa tem procurado se fortalecer 

cada vez mais, ao exigir, com mais rigidez, a freqüência escolar da criança. Um ponto 

importante a ser observado é que, apesar do acesso à educação ser considerado muito 

importante para a oportunidade de um futuro melhor, realisticamente, a maior parte do 

público alvo do Programa é composta não pelos beneficiários diretos do mesmo, mas sim 

pelos seus filhos. Isto é, o Programa trabalha com a idéia de que, ao ter acesso à educação, os 

filhos dos beneficiários poderão quebrar o ciclo intergeracional da pobreza27 e ter uma 

oportunidade melhor no mercado de trabalho, que seus pais não tiveram.   

                                                           
27A pobreza é um fenômeno complexo e intersetorial que mantém a família presa em um círculo vicioso que 
tende a se reproduzir de pais para filhos, conhecido como "ciclo intergeracional da pobreza". Desde o início dos 
anos 90, as Nações Unidas vêm divulgando a idéia de que a eliminação da pobreza se dá através do 
desenvolvimento humano, que pode acontecer mesmo sem crescimento econômico. Na sua essência, o 
desenvolvimento humano permite à família em situação de vulnerabilidade ter oportunidades de escolha. Para 
romper esse ciclo vicioso é necessário quebrar a continuidade dessa situação, abrindo novas oportunidades e 
possibilitando a inclusão social. A forma sustentável de fazer isto é oferecendo oportunidades de geração de 
trabalho e renda e permitindo que todo cidadão tenha acesso à educação de qualidade, no mínimo até a conclusão 
do ensino médio. 
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O relato da Coordenadora do Programa de Cadastro Único – Bolsa Família do 

Município de João Pessoa, Dra. Maria Lúcia Enéas de Souza salienta bem esse aspecto: 

 

Não, no Programa Bolsa Família, eles estão exigindo muito, que haja essa coisa que não 
acontecia como agora, essa questão do cumprimento das condicionalidades, não é?  
O cumprimento das condicionalidades é uma coisa que hoje se reflete no Programa: se a 
criança ou adolescente faltar à escola, se tiver menos de 85% de freqüência, então a família é 
notificada, se continuar sem comparecimento à escola o benefício é bloqueado. Se persistir, se 
não resolver até a quinta advertência, a família pode ter o benefício cancelado. Então, hoje 
isso faz com que as famílias tenham mais cuidado para que as crianças freqüentem a escola. 
A família tem 5 filhos, se um só não cumpre o dever de ir à escola, não cumpre a 
condicionalidade, não vai para a escola, então, quem é prejudicado não é só aquele menino, 
com aqueles R$ 20,00, é toda a família que é penalizada. 
Então existe hoje um cuidado maior da família para que o filho freqüente a escola. O 
importante do Programa Bolsa Família, também, é esta questão de fazer com que as crianças 
permaneçam na escola, não é?  
 
 

Teresa Cristina Silva Cotta (SENARC) vai além disso; para ela, a questão das 

condicionalidades diz respeito a facilitar o acesso das famílias aos serviços básicos como 

educação e saúde:  

 
Então a idéia das condicionalidades no caso do Programa Bolsa Família é muito mais de  
facilitar que as famílias mais vulneráveis tenham condições de ter acesso à rede de serviços de 
educação e saúde.  
(...) então, eu acho que é preciso cada vez mais olhar os relatórios de acompanhamento das 
condicionalidades, os balanços de acompanhamento das condicionalidades do Programa. 
Você tem um número cada vez maior de crianças e escolas que são acompanhadas, então 
você tem realmente um crescimento notável da quantidade de escolas de crianças que estão 
sendo construídas em função do acompanhamento das condicionalidades pelo Programa. Eu 
acho, assim, que isso tem funcionado, ao menos, de 2005 até agora. 
Então a gente tem, na verdade, duas frentes nas quais o Programa atua. A característica desse 
modelo de transferência de renda condicionada é que ele atua ao mesmo tempo sobre os 
sintomas e as causas da situação de pobreza, de privação. Então, na questão do 
desenvolvimento de capacidades destas famílias, quando você induz o acesso dessas famílias 
ou facilita o acesso delas às redes de educação e saúde, é uma aposta no desenvolvimento 
futuro dessas famílias. 
 

Cleyton Moura (MDS) também acredita que os resultados poderão ser melhor 

avaliados a partir das próximas gerações: 

 

O segundo objetivo, que é o de incentivar a ruptura do ciclo geracional de reprodução da 
pobreza, eu avalio que ele também é atendido, muito embora isto só poderá ser verificado, 
comprovado e avaliado, conforme o próprio objetivo preconiza, a partir das próximas 
gerações. 
 

É importante analisar que o custo de permanência na escola para as pessoas 

pobres é mais elevado, pois significa não obter renda no mercado de trabalho enquanto estas 

se dedicam ao estudo. Neste sentido o Programa, ao transferir benefícios diretos 
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condicionados a exigências na educação, consegue reduzir estes custos para a família e 

permitir que a criança dedique mais tempo à escola. 

No discurso dos gestores entrevistados, as condicionalidades tem como intuito 

reforçar o compromisso do Estado com a garantia dos direitos básicos, consubstanciados nos 

serviços de educação e saúde para as famílias.   

Cleyton Moura (MDS) reforça esse argumento, pois, para ele, o modelo de 

condicionalidades proposto pelo Programa, não só responsabiliza a família do beneficiado, 

como também envolve o poder público em um trabalho conjunto: 

 

A gente que trabalha aqui na área de condicionalidades, tem percebido que, dentro do modelo 
de condicionalidades que a gente construiu no Programa Bolsa Família, ele representa não só 
o reforço do compromisso da família no cumprimento daquela agenda de acesso a serviços, 
mas, sobretudo, o reforço do compromisso do Estado na oferta desses serviços de 
monitoramento regular, de modo a garantir que estas famílias estejam efetivamente acessando 
os serviços. Temos verificado que o programa tem provocado mudanças significativas, não só 
no acesso à escola mas, por exemplo, na permanência e outras questões mais simbólicas tipo 
valorização, reconhecimento, demanda pelos serviços por parte das famílias etc. Pelo lado do 
poder público, mais atenção para a educação básica e para a atenção básica de saúde das 
famílias, o que, aliás, é uma diretriz do próprio governo federal.  

 

Esse envolvimento por parte do poder público no cumprimento das 

condicionalidades também foi relatada por Maria Lúcia Enéas de Souza (Programa Bolsa 

Família – João Pessoa-PB): 

Então, para que ele não perca o benefício, a gente aqui faz de tudo, a gente vai à família, vai a 
escola, vai saber o porquê daquele menino estar faltando. Isso porque o que a gente quer não é 
penalizar, a gente quer que as famílias continuem no programa, porque assim garante-se que 
as crianças estudem para que tenham um futuro melhor.  

 

Percebe-se que a visão predominante dos gestores é a de que as condicionalidades 

trabalham como um promotor de acesso a direitos, destacando uma concepção contratual, pois 

tanto as famílias, quanto o Estado, devem desempenhar o seu papel.  

Uma das grandes virtudes das condicionalidades está na promoção intersetorial 

que ela ocasiona, pois são as áreas de educação, saúde, etc., que se unem no sentido de 

promover o andamento do Programa. A prática de articular distintas áreas tem se mostrado 

muito positiva no sentido de fortalecer e complementar políticas públicas, mas isto não quer 

dizer que estas ações compartilhadas se mostrem livres de problemas.  

Neste sentido relata Teresa Cristina Silva Cotta (SENARC): 

 

Qualquer coisa que você tenta fazer de maneira horizontal em qualquer nível de governo é 
difícil porque as máquinas públicas estaduais, municipais e federal funcionam de forma 
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diferente, tem calendários diferentes, estruturas diferentes de cada setor: saúde, educação, 
assistência social, etc.  
Toda vez que você tenta fazer algum tipo de integração, e o Programa Bolsa Família é um  
programa que exige isso, é complicado. De saída o MDS tem que trabalhar em parceria com 
o MEC e o Ministério da Saúde, só para começar. O MDS tem que se integrar também 
internamente, quer dizer, a área aqui de renda de cidadania, a Senarc, a área do Programa 
Bolsa Família, a área de assistência social, a área de segurança alimentar e nutricional, a área 
de articulação e parcerias, etc... 
Então, qualquer processo de articulação na administração pública brasileira, em qualquer 
nível de governo, é complicado, a intersetorialidade é uma coisa complicada, do ponto de 
vista dos procedimentos de gestão. 
Então é neste sentido que eu visualizo essas complexidades, dificuldades, Mas não são 
resistências, isto é, são decorrências da forma como a gente está organizado. Nós termos de 
trabalhar intersetorialmente é uma coisa que todos os estudiosos da pobreza e da desigualdade 
apontam como fenômenos multidimensionais. Para você chegar a resolver este problema 
você tem que atuar em várias frentes. Então esta é uma característica, uma decorrência do tipo 
de problema que nós estamos tentando resolver.   
 

Um dos problemas da intersetorialidade é promover a integração entre diferentes 

setores que não se comunicavam anteriormente. Uma das dificuldades está no problema de 

agenda de cada setor. A segunda questão é que, como esses setores não se relacionavam, cada 

um apresentava um modelo diferente de gestão, o que teve que ser modificado no sentido de 

promover um trabalho mais integrado.  

Outro ponto a ser considerado, de consenso geral, é que, na medida em que cada 

membro da sociedade tem acesso à educação e à saúde, a sociedade estará se beneficiarando  

como um todo. Como bem aduz John Rawls em Uma Teoria da Justiça: 

 
Entretanto, quando as contribuições das posições mais favorecidas se espalham de forma 
geral por toda a sociedade, não ficando confinadas a setores particulares, parece plausível que, 
se os menos favorecidos se beneficiam, o mesmo acontece com os outros das camadas 
intermediárias (RAWLS, 2008, p. 88). 
 
 

Seguindo este raciocínio, podemos dizer que, se a distribuição dos bens sociais 

primários e a realização de políticas públicas melhorar a situação dos menos desfavorecidos, 

consequentemente a situação dos demais também irá melhorar.  

O fato é que Rawls toma como padrão a distribuição social a partir dos menos 

desfavorecidos. Nesse caminho a distribuição de renda, riqueza e a elaboração de políticas 

públicas, inclusive as distributivas, somente serão legítimas se resultarem em maior beneficio 

para esta camada mais desvalida da sociedade: 

 

O principio da diferença é uma concepção relativamente precisa, já que classifica todas as 
combinações de objetivos de acordo com a sua eficácia em promover as perspectivas dos 
menos desfavorecidos (RAWLS, 1997, p. 351). 
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Rawls tem duas preocupações: a primeira é a de garantir a todos uma igualdade de 

oportunidade tal que estabeleça uma prioridade, um equilíbrio entre as pessoas, e a segunda é 

a de garantir em concreto a prioridade aos menos favorecidos da sociedade.  

A segunda preocupação é, de certo modo, uma preocupação com as gerações 

seguintes, no sentido de promover, até certo ponto, a  eqüidade intergeracional. Nesse sentido, 

o cuidado com as gerações futuras diz respeito a uma exigência fundamental dos princípios da 

justiça, pois seguindo seus preceitos, não é possível tratar as gerações futuras de modo 

diferente apenas pelo fato dessas se localizarem à frente na linha do tempo. Deste modo, o 

cuidado com as gerações futuras representa a responsabilidade que nós e os que virão depois 

deverão ter com a sociedade.   

Dadas essas preocupações, o Programa ao focar na educação, principalmente para 

os jovens e crianças, tenta garantir um futuro melhor e mais igualitário para estes, em um 

sentido de igualdade de oportunidades, ao menos, para esses membros da sociedade.  

No entanto, por outro lado, para Amartya Sen, o conceito de “igualdade de 

oportunidades” é algo mais restrito, pois diz respeito a igual disponibilidade de algum meio 

em particular, não equivalendo a uma concepção de liberdade em sentido mais abrangente. 

Para ele, um meio de se chegar à igualdade real de oportunidades seria através da igualdade 

das capacidades ou da eliminação das desigualdades concernentes a estas.  

O Programa Bolsa Família, nesse viés, tem o mérito de trabalhar com um conceito 

de pobreza mais amplo, não atrelado simplesmente ao quesito renda, mas significando 

também o acesso por parte dos beneficiários a serviços básicos como saúde e educação, dentre 

outros. Isso reforça mais ainda a necessidade de se buscar trabalhar com políticas públicas 

interligadas, no sentido de promover o acesso da população a um número cada vez maior de 

serviços de proteção à família.  

É o caso do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) que foi 

integrado ao Programa Bolsa Família, e que se constitui fundamentalmente em ações 

socioeducativas, com foco na família, como relata Teresa Cristina Silva Cotta (SENARC): 

 
O PETI não foi integrado ao Programa Bolsa Família em um primeiro momento. Programas 
que foram integrados em um primeiro momento foram o auxílio gás, o bolsa escola, bolsa 
alimentação e o cartão alimentação, que fazia parte do Programa Fome Zero. 
Num primeiro momento o Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à 
Fome unifica os programas, mas o PETI não foi unificado naquele primeiro momento de 
2005. 
A partir do começo de 2006, você passa a ter um processo de integração dessas famílias do 
PETI ao Programa Bolsa Família. O PETI é gerido pela área de assistência social aqui do 
Ministério. Então você passa a ter uma integração maior do Programa Bolsa Família com a 
rede de assistência social por meio do Programa de atenção integral à família. As famílias do 
PETI, que são famílias atendidas com crianças que estavam em situação de trabalho infantil,  
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são identificadas, as crianças são retiradas do trabalho infantil e as famílias passam a receber a 
bolsa do PETI, com um valor diferenciado rural e urbano. Com o processo de integração, o 
pagamento desse benefício financeiro passa a ser feito por meio do Programa Bolsa Família.  
São mantidas as ações socioeducativas,  de acordo com os critérios do PETI. Essas ações são 
geridas pela área de assistência social dos Municípios e do Estado, principalmente dos 
municípios, e, então, começa aí um processo para todos os beneficiários do Programa de 
integração com a rede de serviços da assistência social para que ela possa fazer o 
acompanhamento dessas famílias atendidas. São identificadas assim, também no PETI, as 
famílias  que não cumprem as condicionalidades do programa, ou seja, quando a criança não 
vai para a escola ou não cumpre aqueles requisitos de atenção à  saúde, do Ministério da 
Saúde. Você identifica, dessa forma, quais são as famílias que tendem a ser mais vulneráveis 
dentre as vulneráveis, o serviço de assistência social passa a fazer uma busca ativa, uma visita 
domiciliar, passa a tentar acompanhar mais de perto essas famílias. O objetivo é que essas 
famílias tenham acesso à rede de serviços, não se buscar usar as condicionalidades apenas 
como um meio de punir essas famílias ou de sancioná-las de alguma forma. 
(...). Então eu acho que essa integração, essa aproximação com a rede de assistência social é 
importante para que você alcance o objetivo do Programa. Então atuamos nesta direção, mas 
é algo que tem que ser aprimorado. 
 

Outro exemplo é o Programa Complementar Luz para Todos28, coordenado pelo 

Ministério de Minas e Energia (MME) que firmou acordo com o Ministério de 

Desenvolvimento Social (MDS) de cooperação com o objetivo de garantir o acesso das 

famílias a energia, como relata Cleyton Moura (MDS):  

 

Então eu vi o Programa Luz para Todos sendo naquele momento implementado lá no sertão 
longínquo e vi claramente os efeitos que isto provoca. você tem acesso a rádio, possibilita-se o 
acesso a mais informação através da televisão, possibilita-se mais conforto para a família e 
segurança através de iluminação. Ainda que seja uma lâmpada incandescente de 60 watts 
simples, é a chegada da energia elétrica para estas famílias que vivem lá nas áreas isoladas, 
sem comunicação e sem informação. Isso representa uma pequena revolução. 
 

O trabalho integrado desses Programas traz um benefício para todos, no sentido de 

promover o fortalecimento do convívio familiar e comunitário e o próprio cuidado por parte 

das famílias no cumprimento das condicionalidades. 

Cumpre esse trabalho integrado à condição proposta por Amartya Sen, qual seja, a 

de que o reconhecimento da pobreza deve ir além da mera recomendação de políticas públicas 

distributivas de renda. Por exemplo, para ele, temos que diagnosticar a privação para depois 

determinarmos o que deve ser feito com os meios disponíveis. 

 

                                                           
28O governo federal iniciou em 2004 o “Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia 
Elétrica - Luz para Todos" com o objetivo de levar energia elétrica para a população do meio rural. O Programa 
é coordenado pelo Ministério de Minas e Energia com participação da Eletrobrás e de suas empresas controladas. 
A ligação da energia elétrica até os domicílios é gratuita. As famílias sem acesso à energia estão 
majoritariamente nas localidades de menor Índice de Desenvolvimento Humano e nas famílias de baixa renda. 
Cerca de 90% destas famílias têm renda inferior a três salários-mínimos e 80% estão no meio rural. Por isso, o 
objetivo do Programa é levar a energia elétrica a estas comunidades para que elas a utilizem como vetor de 
desenvolvimento social e econômico, contribuindo para a redução da pobreza e aumento da renda familiar. Além 
disso, a chegada da energia elétrica facilita a integração de outros programas sociais, como o acesso a serviços 
de saúde, educação, abastecimento de água e saneamento. 
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Num sentido bem básico, a capacidade de uma pessoa para realizar obviamente representa a 
oportunidade para buscar seus objetivos. (...) um modo mais adequado de apreciar a igualdade 
“real” de oportunidades deve ser por intermédio da igualdade de capacidades (ou da 
eliminação das desigualdades claras nas capacidades, pois as comparações de capacidade são 
caracteristicamente incompletas (SEN, 2001, p. 37).  
 

Ainda que múltiplas sejam as variáveis possíveis para se avaliar as vantagens e 

desvantagens relativas entre as pessoas, e inúmeras sejam as diferenças entre elas, é 

importante identificar o tipo de igualdade a ser preconizado, porque as diferenças entre as 

pessoas influenciam as oportunidades a elas oferecidas.  

Neste sentido, o problema da exclusão social diz respeito tanto a problemas 

econômicos quanto a problemas sociais, pois os indivíduos excluídos das relações sociais 

tendem a sofrer vários tipos de privações que os limitarão nas oportunidades que lhes serão 

oferecidas. Para Sen, o bem-estar de uma pessoa está atrelado diretamente à natureza de seu 

estado, ou seja, dos funcionamentos realizados.  

Seguindo esta direção, outro exemplo de Programa Complementar que se destaca 

é o ProJovem29, programa que tem como público prioritário jovens entre 15 e 29 anos de 

famílias carentes que tem como objetivo promover a reintegração desses ao processo 

educacional, oferecendo oportunidade de qualificação profissional e de desenvolvimento 

humano. 

Como bem aduz Cleyton Moura (MDS): 

 

Você pega também, por exemplo, o ProJovem adolescente que é uma ação implementada  
aqui pelo nosso Ministério, que significa prover serviços de oficina, de qualificação, de 
educação, de orientação, de música, teatro, artesanato, capoeira, dança, esportes variados para 
os jovens. Isto significa que estes jovens estão inseridos redes sociais, redes de sociabilidade,  
que possibilita o incentivo para que eles não se envolvam em outras redes, como a violência, 
as drogas etc.  

 

O indivíduo é o resultado de sua interação com o mundo no qual se encontra 

inserido. Neste sentido o Programa ProJovem tenta trabalhar as condições para que isto 

aconteça, ou seja, as condições que permitam, minimamente, a participação social do 

indivíduo como agente participante do coletivo social.   

                                                           
29O Programa Nacional de Inclusão de Jovens (ProJovem) foi criado para enfrentar as altas taxas de abandono 
escolar e desemprego juvenil registradas no Brasil. Ele é o resultado da integração de diversos programas para a 
juventude do Governo Federal e tem como objetivo promover a reintegração desses jovens ao processo 
educacional oferecendo oportunidade de qualificação profissional e de desenvolvimento humano. O ProJovem 
está dividido em quatro modalidades: Adolescente, Urbano, Campo e Trabalhador. A execução e gestão do 
ProJovem é feita em conjunto pela Secretaria-Geral da Presidência da República, Ministérios da Educação, do 
Trabalho e Emprego e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Ele se destina a jovens de famílias com 
renda mensal de até meio salário mínimo, sendo o público prioritário do projeto é composto por jovens com 
idade entre 15 e 29 anos. 
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No que se refere à capacitação, o que se pode notar em primeiro lugar é uma 

preocupação maior por parte do poder público para que os beneficiados possam sair do ciclo 

da pobreza e possam se estabelecer de maneira autônoma. Esta representa a capacidade dos 

indivíduos de formular estratégias para a consecução de seus objetivos e interesses, sendo 

estes conscientemente identificados por eles em uma prática sem opressões.  

Em segundo lugar, ao trabalhar com programas de qualificação profissional e 

redes de assistência social, o poder público passou a entender de forma mais abrangente o 

conceito de pobreza, verificando que a oportunidade de participação do indivíduo envolve um 

grau em que a autonomia pode ser incrementada a partir de novas opções de ações 

socialmente relevantes.  

A questão da justiça social em uma sociedade democrática está profundamente 

ligada às noções de liberdade e igualdade, ou seja, políticas públicas que façam com que esta 

interação aconteça e que gerem condições que permitam a participação social dos indivíduos 

como agentes conscientes e partícipes do coletivo social.  

No que se refere a uma ação mais ativa por parte do poder público em relação à 

preocupação no sentido de oferecer cursos de qualificação profissional, relata Teresa Cristina 

Silva Cotta (SENARC): 

 

Em 2008 também começam as iniciativas de integração do Programa Bolsa Família com as 
áreas de programas complementares, principalmente a área de qualificação. Começam os 
acordos com a Câmara Brasileira da Construção Civil, para que os membros adultos dessas 
famílias possam ter a oportunidade de qualificação profissional. 
As ações desenvolvidas para o desenvolvimento das capacidades destas famílias tem várias 
frentes, tanto de garantia de direitos quanto de acesso às redes de educação e saúde, de acesso 
às ações de elevação da escolaridade como o Programa Brasil Alfabetizado etc. Vários tipos 
de iniciativas são criadas voltadas para esse contingente de beneficiários. As iniciativas de 
qualificação profissional do final de 2008 e agora, de 2009, estão muito em evidência.  
Então eu acredito que sim, acho que os Programas, em graus diferenciados, em ritmos 
diferenciados, estão alcançando seus objetivos. Agora é preciso lembrar que esta questão de 
romper o ciclo intergeracional de pobreza, o nome já diz, é intergeracional, então nos temos 
que fazer o acompanhamento longitudinal dos efeitos dos Programas para fazer este tipo de 
inferência.  
Desde já, o que você pode verificar é que o Programa Bolsa Família está incidindo numa 
melhoria do acesso ao serviço de  educação. Entretanto, para que essa ruptura do ciclo 
intergeracional da pobreza aconteça, no prazo de uma geração ou num prazo um pouquinho 
mais estendido do que  4 anos, deve acontecer um acompanhamento. Não obstante, de uma 
maneira geral, o Programa está atingindo os seus objetivos.  
 

A mesma idéia, é reforçada por Maria Lúcia Enéas de Souza (Programa Bolsa 

Família – João Pessoa-PB): 

 

Hoje concebemos o Programa como uma coisa muito mais ampla. Sabe, principalmente, a 
temos que qualificar as famílias do Programa Bolsa Família. 
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Entrevistadora: Antes não existia essa preocupação? 
 
Entrevistada: Existia, mas em menor proporção. De uns 2 ou 3 anos para cá, isso cresceu 
mais. Há um plano setorial de qualificação para  atender as famílias do Bolsa Família, o 
Ministério do Trabalho vai qualificar agora 351 familias. Esta qualificação é feita através do 
SINE e dos CRAS, que fazem a inscrição e a seleção. São só 381 vagas, mas devem aparecer 
1.000 famílias.  
O Ministério do Trabalho, por meio de uma licitação, escolheu uma OSCIP que vai ministrar 
o curso para capacitar essas pessoas.   
(...) No turismo, há um curso que o MDS está ministrando a nível de Brasil. Deste modo,  
muitos municípios serão contemplados, uns com cursos de construção civil, outros com 
cursos de turismo, e muitos, ainda, com os dois. 
Entrevistadora: Quem foi que notou esta demanda pelo turismo? 
Entrevistada: Essa demanda pelo turismo foi percebida através da Secretaria de Turismo do 
Município de João Pessoa. O turismo aqui está em uma evidencia muito grande e se viu a 
necessidade de pessoas capacitadas nesta área. Então a prioridade foi a capacitação das  
famílias para essa atividade, de modo que essas possam sair desta situação de penúria. 
Entrevistadora: Por parte das famílias há uma preocupação de procurar esses cursos de 
capacitação ou  de se inscrever nesses cursos, de procurar saber?  
Entrevistada: Sim, mas não da parte do responsável pela família. Eles querem  para os filhos, 
entendeu? O que a gente percebe é que eles não querem para os filhos a mesma condição de 
vida que eles têm.  
 

 

É importante observar que há uma ação muito maior por parte do poder público 

em estabelecer parcerias no sentido de dar capacitação para as famílias beneficiadas, o que 

demonstra a preocupação de que o Programa Bolsa Família não se estabeleça apenas como 

um programa de transferência direta de renda, de modo que as famílias possam se sustentar 

autonomamente.  

O importante a ser notado no discurso de Maria Lúcia Enéas de Souza (Programa 

Bolsa Família – João Pessoa-PB) no que se refere à capacitação, é que as famílias 

beneficiadas têm uma preocupação maior de que seus filhos participem dos cursos, numa 

tentativa de melhorar a condição de vida destes para o futuro, não passando pelas mesmas 

privações a que seus pais passaram. É importante observar que essa visão é compartilhada 

pelo Poder Público que, para certas camadas da sociedade, fica difícil a promoção da 

capacidade.  

Como relata Cleyton Moura (MDS): 

 
(...) o desenvolvimento das famílias, ao ponto de que eles saiam definitivamente da condição 
de pobreza, e deixem, por exemplo, de precisar do aporte de transferência de renda 
eventualmente, este é um objetivo mais complexo, mais difícil de ser implementado, e, por 
isso, mais caro de fazer.  Uma parte das famílias não consegue fazer isto. 
Entrevistadora:  Por que? 
Entrevistado: Isso é viável para as próximas gerações. Porque se você pega, por exemplo, um 
casal de pessoas de idade avançada, que tenham pouca ou nenhuma instrução, que não têm 
experiência prévia no mercado de trabalho, você tem muita dificuldade, em boa parte dessas 
situações, de promover processos de qualificação, inclusão no mercado de trabalho, etc. 
(...) Pronto, agora, além disso, e aí é uma coisa que as vezes passa ao largo da avaliação, 
enfim, dos pesquisadores, às vezes até dos próprios analistas, para uma  determinada parcela 
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dessas pessoas, há necessidade de um aporte de renda do governo federal para garantir a 
melhoria nas condições de alimentação. Isso é uma necessidade inescapável, porque para um 
determinado conjunto de pessoas é muito mais difícil você promover a inserção no mercado 
de trabalho formal. É o caso de pessoas de idade mais avançada, com menor escolaridade, 
que não tenham trabalhado no mercado formal, com pouca instrução etc. 
O que significa que essas pessoas precisarão da atenção e do aporte de recursos pelo Estado, 
de forma permanente, para além da questão da aposentadoria e etc. 
Então, para um grupo de famílias, esta questão do desenvolvimento, superação da condição 
de pobreza, é problemática. O Estado precisará continuar ajudando, auxiliando, de forma 
permanente, pelo menos, para uma parte dessas famílias.  
Para outra parte, não! Casal de jovens, com primeiro grau completo ou alguma coisa próxima 
disso, vinte e poucos anos, é possível sim o governo federal fazer um trabalho com o 
Ministério, junto com os governos estaduais. Há que se construir aí um modelo de 
qualificação e inserção. Criado esse sistema público de emprego, esses cidadãos podem 
chegar ao mercado formal, lá trabalhando, sustentando sua família, de modo a não precisar 
mais do Bolsa Família. 
Ele pode acontecer mas não para todos. Então, esse é um ponto fundamental aí nas defesas, 
nas análises, etc.  
 

Esses programas ainda demonstram um caminho muito longo a percorrer, o que é 

normal em qualquer programa público, e isto se deve ao fato de que em primeiro lugar o 

programa tenta enfrentar um problema complexo e multidimensional como a pobreza30. 

Depois existe o fato de que para o sucesso do programa é exigida uma integração entre 

diferentes níveis governamentais e entre diferentes setores, o que torna mais complexo e 

difícil de ser ajustado, e, relacionado a isto, está o fato de existirem agendas especificas, em 

cada nível governamental. Em terceiro, ao longo do desenvolvimento de qualquer política 

pública, é necessário recorrer a ajustes, novas demandas, arranjos com outras políticas 

públicas, no sentido de enfrentar a questão de forma mais ampla possível. Assim, é possível 

afirmar que há um caminho ainda muito grande a se percorrer no Programa Bolsa Família e, é 

claro, não existe uma fórmula pronta que irá abranger de imediato todos os problemas.  

Como relata Cleyton Moura (MDS): 

 

Então, tem um conjunto amplo aí de políticas públicas sendo hoje implementadas pelo 
governo federal em parceria com Estados e Municípios, a maior parte delas direcionadas a 
esta população de baixa renda que tem uma capacidade de mudar determinadas situações, de 
melhorar determinadas condições. Isto é, para estas famílias, para além do aporte de renda do 
Bolsa Família, há um impacto muito importante, na verdade, na minha opinião, esse é o 
principal  tema da agenda para o futuro pensado da pobreza no Brasil. Para além da 

                                                           
30A pobreza, por ser um fenômeno multiface, não pode ser plenamente compreendida através de apenas 
insuficiência de renda. Em muitos casos, as pessoas são pobres por insuficiência de outros fatores. Por exemplo, 
uma pessoa pode ter maior limitação em uma dimensão como ter filhos protegidos se ela residir em um local de 
maior incidência de criminalidade no que na dimensão ter disponibilidade de recursos. Assim, a pobreza precisa 
ser entendida por meio de medidas multidimensionais que considerem o maior número possível de dimensões 
que são importantes para a vida das pessoas pobres. Além disso, uma política pública de combate à pobreza será 
mais efetiva se atender as dimensões corretas. Ou seja, se pensarmos no exemplo em que as pessoas não podem 
realizar o funcionamento ter os filhos protegidos, a política de combate à pobreza passaria por medidas de 
redução da violência. Não adiantaria uma política pautada em distribuição de recursos porque as pessoas 
continuariam pobres na dimensão ter filhos protegidos. 
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transferência do Bolsa Família, o que mais se precisa de fazer de forma consistente é melhorar 
a vida destas pessoas, dar luz para todos, saneamento, habitação, etc. Por exemplo, esta 
questão de habitação popular revela um sistema único social se fortalecendo, nos outros 
campos, o atendimento de assistência social que estas famílias precisam, o próprio 
fortalecimento da atenção básica à saúde, a educação básica, tudo isso fortalece o sistema  
como uma agenda das condicionalidades. Então, no futuro, a questão de combate à pobreza 
vai se consubstanciar numa ampla agenda de coisas que já estão acontecendo mas que 
precisam ser cada vez mais coordenadas e integradas pelo governo. 
 

Isso está em consonância com a doutrina preconizada por John Rawls. Para 

Rawls, as instituições são justas quando não fazem diferença arbitrária entre os indivíduos, 

estabelecendo princípios, no que é chamado de juízo ponderativo, ou seja, que leva em conta 

como este indivíduo irá agir concretamente:  

 
Algum grau de consenso nas concepções de justiça não é, porém, o único pré-requisito para a 
viabilidade de comunidades humanas. Há outros problemas sociais fundamentais, em 
especial os da coordenação,  da eficiência e da estabilidade. Assim, é preciso que os planos 
dos indivíduos se encaixem uns nos outros para que suas atividades sejam compatíveis entre 
si e possam ser todas realizadas sem que as expectativas legítimas de cada um sofram 
frustrações graves. Ademais, a realização desses planos deve levar à realização de objetivos 
sociais de maneira que sejam eficientes e compatíveis com a justiça.  (RAWLS, 2008, p. 7). 

 

 

Enfim, pela análise de conteúdo das entrevistas, percebe-se que, apesar do 

Programa Bolsa família se constituir em um instrumento necessário para a vida dos 

beneficiários, ele ainda não cumpre totalmente o papel de viabilizar a promoção social. A 

busca do desenvolvimento social encaminha-se no sentido de investimentos na área de 

educação, saúde, nutrição etc, mas deve se orientar também pela emancipação e facilitação do 

uso das capacidades pessoais, de modo a efetivamente permitir uma autosustentada superação 

da pobreza.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 O Programa Bolsa Família e sua consistência com a perspectiva do justo 
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5.2.1 O Programa Bolsa Família visto sob a ótica do justo, consoante as teorias da justiça de 
John Rawls e Amartya Sen 

 

 

Uma das principais dimensões da teoria da justiça diz respeito ao fato de que só se 

pode falar em justiça se as necessidades básicas dos homens estão, de alguma forma, 

atendidas. Consoante o entendimento da justiça social (CASTILHO, 2009, p. 37), esta tem 

por fundamento garantir a consecução do bem de todas as pessoas, consideradas não em suas 

individualidades, mas, sim, como membros de um todo social harmônico, voltado à 

cooperação mútua para a realização da felicidade geral. Aí está embutida a firme idéia de 

dignidade inerente a toda humanidade (em substituição à idéia pré-moderna de honra), como 

único parâmetro de avaliação do homem condizente com a igualdade liberal. Partindo da 

premissa de que todos os seres humanos detêm uma valia idêntica perante a lei, todos os 

indivíduos guardam dignidade própria que determina, necessariamente, que sejam dadas a 

eles todas as condições materiais e imateriais indispensáveis para a existência plena.  

Existe um relativo consenso de que não há vida digna, nem auto-respeito, nem 

possibilidade de exercício de capacidades individuais e coletivas sem que determinadas 

condições básicas estejam satisfeitas. A discussão gira em torno de quais condições seriam 

essas. Trata-se apenas de comer, beber, dormir e se abrigar? Sem dúvida que não, pois essas 

satisfações apenas garantem ao homem condições para a sua sobrevivência biológica. Por 

isso, admiti-las como suficientes seria o mesmo que comparar os homens aos animais, que 

certamente também necessitam dessas mesmas coisas para se manterem vivos. As 

necessidades humanas, ao contrário, requerem atendimentos para além da dimensão biológica 

ou natural. Para os homens, as necessidades de comer, beber, dormir, abrigar-se, não 

constituem um fim em si mesmo. Envolvem, entre outros aspectos, a produção de 

instrumentos em um processo que se dá permeado de interações sociais, divisão de tarefas, 

organização do espaço. Com isso se quer dizer que o atendimento às necessidades humanas 

engloba também aspectos psicológicos, culturais e sociais. 

Essas necessidades básicas, segundo Marx, são necessidades comuns a todos os 

homens, e, por outro, essas necessidades são produto do meio e da cultura em que vivem esses 

homens, variáveis, portanto: 

 

A extensão das chamadas necessidades imprescindíveis e o modo de satisfazê-las são 
produtos históricos e dependem, por isso, de diversos fatores, em grande parte do grau de 
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civilização de um país e, particularmente, das condições em que se formou a classe dos 
trabalhadores livres, com seus hábitos e exigências peculiares (MARX, 1988, p. 191). 

 

A distinção entre necessidades básicas e necessidades não-básicas, pode ser 

compreendida em Pereira (PEREIRA, 2000, p. 66-67) que identifica a chave dessa distinção 

como sendo a ocorrência ou não de “sérios prejuízos à vida material dos homens e à atuação 

destes” como sujeitos, caso essas necessidades não sejam satisfeitas. Em outros termos, 

necessidades humanas básicas são aquelas que devem ser satisfeitas como condição 

necessária para evitar sérios e prolongados prejuízos à saúde física e à cidadania, fato que não 

ocorre com a não satisfação de preferências. Em vista da associação entre necessidades 

humanas básicas e sérios prejuízos, cabe definir estes últimos.  

 

Sérios prejuízos são impactos negativos cruciais que impedem ou põem em sério risco a 
possibilidade objetiva dos seres humanos de viver física e socialmente em condições de poder 
expressar a sua capacidade de participação ativa e crítica. São, portanto, danos cujos efeitos 
nocivos independem da vontade de quem os padece e do lugar ou da cultura em que se 
verificam (PEREIRA, 2000, p. 67).  

 

Dessa definição, um aspecto se revela como muito relevante: “sobrevivência”, não 

apenas no sentido físico, mas também social. Assim, chega-se ao significado de necessidades 

como o déficit de condição para a vida e para a ação humana livre e crítica. 

Autonomia é a capacidade dos indivíduos de formular estratégias para a 

consecução de seus objetivos e interesses, conscientemente identificados e, ainda, de colocá-

las em prática sem opressões. Tal significado envolve o reconhecimento, pelo indivíduo e 

pelos outros, de ele ser capaz de realizar algo e responsabilizar-se por essa ação. Nesse 

sentido, três atributos são fundamentais para o exercício pleno da autonomia: habilidade 

cognitiva, saúde mental e oportunidade de participação. 

A habilidade cognitiva refere-se exatamente à capacidade do indivíduo de 

entender o mundo a sua volta e as regras sociais estabelecidas pela cultura a que pertence. A 

saúde mental, por seu turno, significa a condição necessária para que a ação se dê em 

condições racionais, pois um déficit de saúde mental criará inaptidão para lidar com coisas 

particulares e coletivas de forma autônoma e discernida. A loucura seria o extremo desse 

déficit. Já a oportunidade de participação envolve o grau em que a autonomia pode ser 

incrementada a partir de novas opções de ação, socialmente relevantes. Todos os seres 

humanos, em qualquer cultura, são instados a desempenhar papéis sociais comuns, como o de 

pais, donos de casa, trabalhadores e cidadãos. Ampliar esse leque de competências depende 

de oportunidades, ou seja, de disponibilidade de meios objetivos para tanto. 
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A existência de necessidades comuns não significa estratégias iguais para a sua 

satisfação. Habilidade cognitiva, saúde física e mental e autonomia podem ser obtidas de 

diversas formas. Há uma série de bens, serviços e relações sociais, que em maior ou menor 

extensão, são capazes de satisfazer as necessidades básicas. Em vista disso, podemos 

identificar um conjunto de necessidades intermediárias que, se satisfeitas, contribuem para o 

aumento da habilidade cognitiva, saúde física e mental e da autonomia: 1. alimentação 

nutritiva e água potável; 2. habitação adequada; 3. ambiente de trabalho seguro; 4. ambiente 

físico saudável; 5. cuidados apropriados de saúde; 6. proteção à infância; 7. relações primárias 

significativas; 8. segurança física; 9. segurança econômica; 10. educação básica; 11. educação 

para o planejamento familiar, pré e pós natal adequados. 

Não há uma ordem de importância dentre essas necessidades intermediárias. 

Todas são essenciais para a garantia da saúde física e mental e da autonomia. Em alguns, 

como alimentação e moradia, as especificidades culturais e de respostas a eles endereçados 

são fatores importantes; mas o fato é que se eles não forem atendidos causarão sérios danos à 

saúde física e mental das pessoas, prejudicando seu desenvolvimento e participação sociais, 

de forma ativa e crítica. Verificaremos então em que medida o Programa Bolsa Família e seus 

programas complementares contribuem para alcançar essa dimensão do justo social.  

O Programa Bolsa Família assume uma relevância social no momento presente, 

diante dos efeitos no mundo do trabalho da crise mundial e mais do que isso, diante da crise 

da perspectiva de pleno emprego da população e da grande crença no modelo do Welfare 

State. Nesse sentido, a garantia de uma renda dissociada do trabalho começa a ganhar 

novamente espaço como alternativa para assegurar meios adequados para uma vida saudável e 

autônoma. Mais que garantir condições dignas de sobrevivência, o acesso à renda significa 

poder de escolha. Traduz-se em liberdade real para cada indivíduo em oposição à liberdade 

negativa, que muitas vezes é uma falácia. É ainda condição para o incremento de bens sociais, 

proporcionando os meios para a construção de uma sociedade mais igual. Mas é importante 

que se diga que a transferência de renda por si só não é suficiente para a redução das 

desigualdades e da pobreza. Ela deve ser parte de uma estratégia mais ampla de 

desenvolvimento econômico e social. 

O Programa Bolsa Família realiza, em alguma medida, os princípios 

desenvolvidos por John Rawls na obra “Uma teoria da justiça”, em que os ideais de igualdade 

e liberdade são combinados para a existência de uma sociedade justa. Na concepção de 

Rawls, uma sociedade justa é uma sociedade cujas instituições repartem os bens principais 
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sociais de maneira eqüitativa entre seus membros, levando em conta, principalmente, o fato 

de que estes diferem uns dos outros em termos de bens principais.  

Rawls distingue então dois eixos de bens principais para a formulação das 

exigências de justiça. São eles: os bens principais naturais (saúde e talentos) e os bens 

principais sociais, nos quais estão incluídas as liberdades fundamentais e as oportunidades de 

acesso às posições sociais (vantagens socioeconômicas – renda e riqueza, poder e 

prerrogativas ligadas à posição social e bases sociais do respeito próprio). 

Em linhas gerais, a teoria de Rawls, como vimos, baseia-se em dois princípios, 

que, na verdade, se desdobram em três: 

1º Princípio de igual liberdade: o funcionamento das instituições deve ser tal, que 

toda pessoa tenha direito igual ao conjunto mais extenso de liberdades fundamentais iguais, 

que seja compatível com um conjunto semelhante de liberdades para todos. 

2º As eventuais desigualdades sociais e econômicas geradas no quadro dessas 

instituições devem satisfazer duas condições: 

a) Princípio da diferença: elas devem ter por objeto o maior benefício dos 

membros menos favorecidos da sociedade. 

b) Princípio da igualdade eqüitativa das oportunidades: elas devem ser unidas a 

funções e posições às quais todos tenham acesso, considerados os talentos. 

Estes princípios obedecem a uma ordem de prioridade, na qual o primeiro deve 

ser totalmente satisfeito, para que os outros dois possam ser observados. 

Também, o princípio da igualdade eqüitativa tem precedência sobre o princípio da 

diferença. Esse cuidado de Rawls busca evitar a troca de liberdades básicas por ganhos 

econômicos e sociais. Desse modo, o primeiro princípio e o da igualdade eqüitativa de 

oportunidades tornam-se a condição necessária para a justiça social. 

O princípio da igualdade eqüitativa de oportunidades reforça que as mesmas 

oportunidades devem ser asseguradas independentemente da posição social dos indivíduos. 

Isto porque seria injusto que pessoas mais dotadas, mas em piores condições 

socioeconômicas, não tivessem chances semelhantes de melhorar de vida. Para tanto, Rawls 

admite que o papel do Estado em determinado período de tempo é fundamental, tanto na 

provisão de serviços, quanto na distribuição de meios e na intervenção do setor privado, 

estimulando a livre concorrência e o pleno emprego. 

 

Além de manter os tipos usuais de capital social, o governo tenta assegurar oportunidades 
iguais de educação e cultura para pessoas similarmente dotadas e motivadas, seja subsidiando 
escolas privadas ou estabelecendo um sistema de escola pública. Deverá também aplicar e 
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subscrever a igualdade de oportunidades nas atividades econômicas e na livre escolha de 
ocupações. Isso é conseguido através do policiamento da conduta das empresas e das 
associações privadas, e evitando o estabelecimento de restrições e barreiras monopolísticas às 
posições mais desejáveis. Finalmente, o governo garante um mínimo social seja através de 
dotações familiares e pagamentos especiais por doença e desemprego, seja mais 
sistematicamente através de recursos tais como um suplemento de renda (RAWLS, John, 
2008, p. 305). 

 

Mas, a aplicação do princípio da igualdade eqüitativa de oportunidades não 

resolve o problema das dotações diferenciadas de talentos individuais, pois as posições 

vantajosas, ainda que abertas a todos, serão preenchidas pelos mais talentosos. É, portanto, o 

princípio da diferença, formulado no sentido de maximizar a distribuição dos bens sociais 

principais aos menos favorecidos (já que os bens naturais estão a priori determinados) que 

contém o caráter distributivo da teoria de Rawls e que permite garantir as condições e meios 

indispensáveis para que cada um busque realizar a sua concepção de vida boa (renda, riqueza, 

poderes, prerrogativas ou bases sociais do auto-respeito). 

Desse modo, políticas como a do Programa Bolsa Família promovem o 

incremento dos bens sociais que são, em regra, realizados pela via das políticas públicas, 

notadamente as de educação e saúde e de benefícios monetários, previdenciária ou 

assistencial, que alteram as condições iniciais de desigualdade e ampliam as possibilidades de 

participação dos mais pobres na riqueza produzida socialmente. No entanto, a criação e, 

principalmente, a distribuição de bens sociais dependem também de arranjos produtivos 

específicos que busquem incorporar a mão-de-obra ociosa. Note-se que essa intervenção é 

fundamental, já que, deixados à dinâmica comum do mercado, os objetivos de justiça social 

não se concretizam.  

Embora a satisfação de necessidades básicas ou mesmo a garantia de mínimos 

sociais não estejam no escopo dos objetivos do Programa Bolsa Família, nem seja este um 

Programa de Renda Mínima31, ele se traduz em um compromisso com a segurança alimentar e 

                                                           
31 A partir dos anos 1940, ganha corpo a proposta de uma renda mínima garantida a todos aqueles que não 
conseguem prover seu próprio sustento, seja pela impossibilidade de trabalhar, seja pelo desemprego, seja ainda 
pelo salário reduzido. Trata-se de estabelecer o piso monetário que todos deverão perceber. A renda mínima 
garantida é, portanto, um valor complementar entre esse piso estipulado e a soma dos recursos percebidos. 
Normalmente o cálculo é feito em bases familiares, ou seja, o benefício é definido por unidade familiar, bem 
como o montante da renda considerada para a determinação do valor a ser transferido é a soma do que é 
percebido por todos os membros da família. Embora a renda mínima possa assumir características diversas de 
um modelo para o outro, podendo ser mais ou menos restritivas na seleção do seu público alvo, diferir na forma 
do financiamento, no estabelecimento de prazo para o recebimento do benefício, há um núcleo que pode ser 
considerado comum a todas as propostas. Em comum apontam: o caráter universal para todos aqueles que se 
encontram em situação de necessidade, decorrente da insuficiência de renda; concessão feita com base na 
demanda do próprio interessado, configurando-se um direito subjetivo; existência de certas prerrogativas e, em 
alguns casos, contrapartidas; e valor modulado pelo montante das demais prestações sociais e pela renda 
individual ou familiar. 
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nutricional, bem como com a promoção da autonomia da população atendida por ele. E, 

mesmo que diretamente fora do seu escopo, pode-se inferir que o Programa Bolsa Família 

tenha alguma contribuição para a satisfação das necessidades humanas. 

Assim, a concepção do Programa busca articular três dimensões com objetivos de 

curto, médio e longo prazos: o alívio imediato da pobreza, por meio da transferência de renda; 

o investimento em capital humano das novas gerações papel atribuído às condicionalidades; e 

o desenvolvimento social das famílias, por meio da articulação com outras ações sociais já em 

curso pelas demais áreas do governo federal e demais esferas governamentais. 

Por exemplo, o impacto causado pelo Programa Bolsa Família no orçamento 

doméstico é surpreendente. Utilizando-se as informações contidas no Cadastro Único, em 31 

de julho de 2006, referente a todos os beneficiários do Programa Bolsa Família existentes na 

folha de pagamentos do mês de setembro de 2006, somando-se o valor do benefício ao valor 

da renda familiar e dividindo-se o resultado pelo valor da renda familiar, obtém-se o 

percentual de aumento do benefício em relação à renda informada. O aumento da renda 

proporcionada pelo benefício é da ordem de 40,52%. Quando abrimos esse resultado por faixa 

de renda, percebe-se que o maior impacto é observado na faixa dos extremamente pobres, que 

recebem benefício básico no valor de R$ 50,00. Assim sendo, a renda familiar aumenta 8,85% 

para os pobres e 61,20% para os extremamente pobres, com destaque para as regiões Norte e 

Nordeste com os maiores percentuais de elevação da renda em todas as situações, 

principalmente entre os extremamente pobres, 69,37% e 70,74%, respectivamente: 

 

Tabela 15 – Aumento de renda através do Programa Bolsa Família 

 

Tabela 16 – Aumento de renda por Região através do Programa Bolsa Família 
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Deste modo, é possível se afirmar que, de certa forma, o Programa Bolsa Família 

realiza, ainda que em um viés apenas econômico, o princípio da diferença de Rawls, uma vez 

que importa na maximização da posição dos menos favorecidos (maximin). Levando-se em 

conta apenas o item renda da lista de vantagens socioeconômicas, a garantia de renda do 

Programa Bolsa Família cumpre a função distributiva desejada. Em outros termos, se 

observamos outras variáveis tais como as bases sociais do respeito próprio, o modelo também 

se ajusta. Isto porque nesse modelo a renda é distribuída de uma maneira que não estigmatiza, 

não humilha os beneficiários e essa distribuição se faz sem controle da vida privada (de como 

esses recursos são gastos). 

A magnitude do Bolsa Família, seja em termos orçamentários e financeiros (da 

ordem de R$ 8,3 bilhões), seja em termos da sua abrangência social (com mais de 11 milhões 

de famílias atendidas em todo o território nacional), o coloca no centro de um grande debate.  

Em geral, programas de transferências de renda estão sujeitos a cair no que é caracterizado 

como armadilha da pobreza, isto é, podem estimular os beneficiários a permanecerem na 

condição em que se encontram para que continuem merecedores do benefício. Mas, 

contraditoriamente, podem desencadear um ciclo virtuoso no sentido de gerar ganhos e até 

despertar a população para o fato de que elas têm direito a ter suas necessidades básicas 

satisfeitas e exigir dos governantes essa provisão como um direito de cidadania. 

O benefício do Programa Bolsa Família representa cerca de 17% do montante das 

despesas de uma família pobre. Isso ressalta o caráter ainda complementar dessa transferência 

monetária. Não obstante, ele é gasto primordialmente com a alimentação, e, assim, o 

benefício proporciona uma dieta mais diversificada para a família. O aumento de renda 

associado à contrapartida na educação também aumenta as chances da permanência das 
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crianças e adolescentes entre 7 e 14 anos. A PNAD identificou uma estreita relação entre 

renda e freqüência escolar, aumentada em muito entre aqueles que recebem o benefício. Deste 

modo, ao associar a transferência de renda à permanência na escola o Programa estimula o 

desenvolvimento de capacidades, no sentido preconizado por Amartya Sen. 

Para além da transferência de renda, outros impactos são sentidos na vida dos 

beneficiários do Programa Bolsa Família, especialmente as mulheres. A determinação legal 

do Programa de pagar o benefício preferencialmente às mulheres é verificada na prática, visto 

que cerca de 91% dos responsáveis pelo recebimento do benefício é do sexo feminino. Ser 

responsável por uma renda monetária tem um significado fundamental na vida dessas 

mulheres, o que possibilita aumento de auto-estima e afirmação da sua posição no âmbito 

familiar, perante os filhos e o companheiro. Muitas vezes, o benefício é a única renda regular 

do domicílio e ser responsável por ele significa deter poder decisório sobre o planejamento 

orçamentário da família. 

Um aspecto que também chama a atenção é a visibilidade que os beneficiários do 

Programa Bolsa Família passam a ter para os governantes. Sua condição sócio-econômica é 

evidenciada no momento do cadastramento, passando a ser fonte de informação para a 

integração de outras ações já em curso. E mais: a exigência da apresentação de um documento 

para a realização do cadastro tem levado muitas mulheres a buscarem esse primeiro 

instrumento de cidadania. 

A lógica conceitual presente na articulação dos programas complementares do 

Programa Bolsa Família também realiza, em alguma medida, a tese preconizada por Amartya 

Sen de que não se deve medir o bem-estar individual com base apenas nas dimensões de 

renda e acesso a bens de consumo. Uma vida boa seria aquela que permite ao indivíduo fazer 

suas próprias escolhas; contudo, para que se possa escolher, é preciso que existam 

oportunidades reais, isto é, acesso a diferentes possibilidades e alternativas. Sob esta ótica, os 

programas complementares buscariam desenvolver as capacidades dos beneficiários do 

Programa Bolsa Família. Um programa de alfabetização, neste sentido, amplia 

consideravelmente as capacidades do alfabetizado em alçar novas escolhas, apenas pelo fato 

de saber ler e escrever. A articulação de programas complementares ao Programa Bolsa 

Família não se limita à ampliação das escolhas e alternativas que as famílias beneficiárias 

possuem para a condução de suas vidas. O objetivo é também que essas alternativas se 

adequem ao contexto das pessoas, pelas atividades que visam ao desenvolvimento de suas 

capacidades. O fato do Programa Bolsa Família possuir alguns instrumentos que permitem 

identificar o perfil socioeconômico das famílias e as necessidades prioritárias a serem 
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atendidas nas ações desenvolvidas pelo poder público como o Cadastro Único; o Índice de 

Desenvolvimento da Família (IDF) nele baseado; e os diagnósticos e registros do 

acompanhamento às famílias, produzidos pelos Centros de Referência de Assistência Social 

(CRAS) permite realizar uma aferição dessas capacidades e direcionar essas políticas públicas 

de assistência social na direção preconizada por Amartya Sen.  

Não obstante, outros aspectos afastam-se do ideário de justiça preconizado por 

Amartya Sen. O primeiro desses aspectos é a pouca participação dos beneficiários na sua 

implementação e operacionalização. As próprias instâncias de controle social assumem um 

caráter fiscalizador da atuação do poder público e, muitas vezes, não são nem conhecidas (e 

reconhecidas) pelas famílias como um locus de participação. Se, por um lado, o governo 

federal, muito centrado em questões de eficiência e efetividade do Programa, não prestigia o 

valor da participação, por outro, os municípios encontram-se atolados em procedimentos 

operacionais para o cadastramento e acompanhamento das condicionalidades, o que 

inviabiliza a execução de atividades voltadas para o empoderamento dessa população.  

Outro aspecto negativo é aquele do reconhecimento do benefício como um direito.  

A comunicação insuficiente com os beneficiários, que têm duvidas básicas sobre o 

funcionamento do Programa, o cálculo do valor do benefício, suas responsabilidades, que vão 

além do cumprimento das contrapartidas, mas que passa também pela atualização cadastral, 

bem como seus direitos e garantias para o recebimento do benefício. Tudo isso contribui para 

o entendimento do benefício apenas como uma ajuda do governo e não um direito a que 

fazem jus, desfavorecendo o desenvolvimento das capacidades dos beneficiários como 

agentes autônomos de suas próprias vidas. 

 

 

 

5.2.2 Consistência teórica do Programa Bolsa Família: a superação da pobreza através da 
distribuição justa das riquezas sociais e as perspectivas dos beneficiários de saída 
autosustentada do Programa   

 

 

Verificamos no desenvolvimento do trabalho e principalmente no tópico anterior 

que o Programa Bolsa Família em alguma medida realiza parcialmente a noção de 

distribuição justa das riquezas sociais tal como preconizada por John Rawls e Amartya Sen, 

seja promovendo o incremento dos bens sociais - em regra, realizado pela via das políticas 

públicas, notadamente as de educação e saúde e de benefícios monetários, previdenciária ou 
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assistencial, que alteram as condições iniciais de desigualdade e ampliam as possibilidades de 

participação dos mais pobres na riqueza produzida socialmente -, seja no âmbito das 

capacidades, por dar, em alguma medida, aos beneficiários as condições e oportunidades reais 

que lhes permitem fazer suas próprias escolhas, mediante o acesso a diferentes possibilidades 

e alternativas. Do mesmo modo os programas complementares ao buscar desenvolver as 

capacidades dos beneficiários do Programa Bolsa Família também permitem a autonomia que 

é a primeira condição da cidadania. 

Cabe agora examinar se o Programa Bolsa Família pode se constituir também em 

uma porta de saída para a superação da pobreza. 

Discutir a questão da porta da saída para a superação da pobreza significa discutir 

também a chamada armadilha da pobreza, ou seja, a suposta dependência dos beneficiários da 

permanência da continuidade do benefício. A armadilha da pobreza é a hipótese em que 

beneficiários do PBF, uma vez enquadrados nos critérios de elegibilidade, tendem a se 

deparar com condições bastante desafiadoras quanto à sua própria sobrevivência. É de se 

esperar que isto lhes proporcione o desenvolvimento de habilidades para superar condições 

adversas que, de certa forma, resultam no aprimoramento de suas respectivas capacidades 

quanto ao processo de decisão.  

Contudo, isto pode ficar restrito ao nível de sobrevivência a estas circunstâncias. 

Diante da falta de perspectiva, o beneficiário pode permanecer na tentativa de maximizar 

resultados dentro das condições de vida propiciadas pela transferência de renda, podendo 

resultar num comportamento caracterizado pelo comodismo. No esforço de maximizar seu 

resultado, o beneficiário poderá se ver numa situação em que o custo marginal (resultado do 

esforço necessário para se tornar inelegível somado à perda da renda obtida pelo programa), 

seja maior do que o benefício marginal (resultado esperado do ganho obtido com o esforço do 

exercício de sua força de trabalho), resultando numa armadilha da pobreza. 

Assim os beneficiários poderiam permanecer no Programa por um tempo 

indefinido, maior que o ideal, uma vez que o benefício se pressupõe transitório. Como se 

verifica na entrevista de Elenice Maria Carvalho Alves, que se desdobra para manter as quatro 

fihas de 14, 12, 11 e 09 anos e o sobrinho de 04 anos com os R$ 122,00 do Programa Bolsa 

Família: 

 

Compro tudo de comida, e a gente consegue comer durante todo o mês. O Bolsa Família nos 
permite pensar mais na vida, ir atrás de emprego e fazer alguns serviços quando pintam. 
Antes passávamos o tempo todo pensando no que comer – recorda. 
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Ela está no Bolsa Família há dois anos e mora no bairro da Ilhinha, um dos mais violentos de 
São Luís. O marido, Manuel Raimundo Barrada Alves, de 43 anos, está desempregado e vive 
no interior. Quando pode, manda alguma ajuda. 
Chegamos aqui quando meu marido ainda trabalhava. Deu para comprar esse terreninho e 
construir aos poucos a casa onde vivemos – diz. 
Assim como Dona Maximiliana, Elenice não tem expectativa de um dia não precisar 
mais do auxílio, embora acredite que o estudo possa mudar a realidade das suas filhas. 
Todas estudam e vão continuar estudando, enquanto eu puder mandar – diz32. 
  

Há que se verificar inicialmente que sair do Programa não significa 

necessariamente sair da pobreza. A superação da pobreza significa que as pessoas possam vir 

a se integrar de uma maneira autônoma no mercado de trabalho e, a partir dessa inserção, 

superar a pobreza.  

Consoante aquilo que foi preconizado por Amartya Sen, ao longo de suas vidas, 

em algum momento, as pessoas podem sofrer grandes perdas materiais e passar a se encontrar 

em uma situação de vulnerabilidade. Desta forma, a segurança protetora sob a forma de 

seguro desemprego, de distribuição de alimentos em tempos de crise, de fome coletiva, por 

exemplo, se faz necessária para garantir uma rede de proteção social, no sentido de dar 

suporte à população para que esta escape da miséria. A superação da miséria só se dá pela 

transformação dessa situação de vulnerabilidade, e não pela simples garantia de uma renda 

mínima. Nessa perspectiva, a pobreza deve ser vista como privação de capacidades básicas 

em vez de meramente como baixo nível de renda, que é o critério tradicional de identificação 

da pobreza. A perspectiva da pobreza como privação de capacidades não envolve nenhuma  

negação da idéia sensata de que a renda baixa é claramente uma das causas principais da 

pobreza, pois a falta de renda pode ser uma razão primordial da privação de capacidades de 

uma pessoa (SEN, 2000, p. 109). Desta forma, ao se julgar o processo de desenvolvimento é 

preciso levar em conta a eliminação das privações que os indivíduos sofrem. Este o papel 

instrumental da liberdade, possibilitar a capacidade geral das pessoas de viver como desejam, 

proporcionando a estas a verdadeira oportunidade de escolhas.  

Essa idéia de capacidade, de transformação da situação de vulnerabilidade como 

condição de superação da pobreza é corroborada por uma pesquisa de 2007 do Centro 

Internacional de Pobreza - uma instituição de pesquisa do Programa das Nações Unidas para o 

desenvolvimento - PNUD, com sede em Brasília, resultado de uma parceria com o Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA que comprovou que em 10 anos, entre 1993 e 2003, 

                                                           
32 ALVES, Elenice Maria Carvalho. Sem esperança de conseguir porta de saída: no Maranhão quase trinta mil 
famílias estão na fila do Programa. Jornal O Globo, Rio de Janeiro, 03 de maio de 2009. Entrevista concedida a 
Raimundo Garrone. Disponível em:  http://oglobo.globo.com/ Acesso em 03 de maio de 2009. 
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apenas 27% dos pobres das regiões urbanas do Brasil conseguiram por algum momento 

escapar da pobreza. Os 73% restantes estancaram na pobreza crônica33. 

Segundo a pesquisa intitulada Distinguindo a pobreza crônica da transitória no 

Brasil, entre os mais propensos à chamada pobreza crônica estão os não-brancos, os menos 

escolarizados, os residentes da região Nordeste e os trabalhadores informais. Já a pobreza 

transitória está mais concentrada entre mulheres e domicílios chefiados por elas e domicílios 

chefiados por desempregados. 

O pesquisador Rafael Perez Ribas explica a diferença entre pobreza transitória e 

pobreza crônica: 

A pobreza transitória acontece quando há um choque na renda da família, mas ela tem como 
sair disso. Quando acontece o desemprego, por exemplo, uma família pode cair na pobreza 
por um ano e tornar-se pobre nesse período, mas depois sair dessa condição. Agora, se uma 
família fica dois, três anos sem algum de seus membros arrumar um emprego, é porque 
algum fator torna difícil conseguir trabalho. Então, ela está na pobreza crônica. 
 

O trabalho usou dados da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) 

de 1993 a 2003 e dividiu a população urbana adulta em 180 grupos, de acordo com as datas de 

nascimento (nascidos entre 1945 e 1952, entre 1953 e 1960 e entre 1961 e 1968), o sexo, a cor 

(brancos e não-brancos), a escolaridade (nenhum ano de educação formal; 1 a 3 anos de 

educação formal; 4 a 7 anos; 8 a 10 anos; 11 ou mais) e a região do domicílio (Sul e Sudeste; 

Centro-Oeste e Norte; e Nordeste). A partir daí, foram estimadas as probabilidades de 

indivíduos de um grupo particular continuar na pobreza ou tornar-se pobre com o passar do 

tempo. 

Para reverter a pobreza crônica, avalia o pesquisador, é preciso aliar políticas para 

áreas específicas - como educação, saúde, combate à discriminação racial - e programas de 

transferência de renda, como o Bolsa Família. “A pobreza crônica muito elevada indica que 

os pobres não estão tendo capacidade de gerar renda por si mesmos. Por isso, programas de 

geração de emprego e renda são necessários, mas não suficientes para reduzir o problema. É 

necessário aliar políticas de formação de capital humano e acesso a serviços públicos com 

transferências que reduzam diretamente a insuficiência de renda das famílias. Não adianta dar 

escolas, se a pessoa não vai ter condições financeiras de chegar até elas”, ressalta Ribas. 

Grupos que completaram ensino médio ou superior têm 15% menos chance de 

permanecer pobre que outros grupos, e a probabilidade de entrar na pobreza é 5% maior entre 

                                                           
33 RIBAS, Rafael Peres. Em 10 anos só 27% saíram da pobreza. Prima Página PNUD Brasil, Brasília, 13 de 
julho de 2007. Entrevista concedida a Talita Bedinelli. Disponível em:    
http://www.pnud.org.br/pobreza_desigualdade/reportagens/index.php?id01=2723&lay=pde Acesso em 03 de 
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os que não completaram o ensino fundamental. A pobreza é também maior no Nordeste, já 

que lá as pessoas têm maior probabilidade de nascer pobres e permanecer nessa condição. 

Deste modo a primeira forma sustentável de superação da pobreza requer que as 

as famílias beneficiárias com crianças do Programa Bolsa Família recebam o benefício ao 

longo de todo o ciclo de estudos destas.  

Como bem expressa Rodrigo David de Albuquerque (ALBUQUERQUE, 2008, p. 

155) devem ser rejeitados os mecanismos de incentivo à saída do Programa preconizados em 

numerosos estudos do Banco Mundial como, por exemplo, o de Kathy Lindert e outros 

(LINDERT, 2007, p. 7-145, passim)34, que são especialmente inadaptados à realidade 

brasileira. Essas recomendações visam essencialmente à instauração de mecanismos limitando 

a duração da atribuição do benefício de base e de uma degressividade gradual do benefício de 

modo que os agregados familiares são incentivados a aumentar seus rendimentos de atividade 

e a sair do dispositivo. O argumento para a introdução de um limite de tempo (ou para a 

degressividade) na transferência do benefício de base se encontra no fato de que ele é, em si, 

um programa de curto prazo, uma vez que não é direcionado nem às crianças, nem ao 

incentivos do investimento em capital humano.  

No entanto, tal limite removeria consideravelmente do Programa a concepção de 

um rendimento mínimo garantido e de um direito consolidado. Ele poderia deste modo 

alimentar o sentimento de arbitrariedade em alguns receptores que seriam excluídos, quando a 

sua situação não melhorasse e que os fatores que os mantinham nessa condição não fossem 

superados.  Esse mecanismo existe em vários países, como Chile (limite de dois anos para a 

Puente), os Estados Unidos (cinco anos para TANF) e o Tekoporã do Paraguai (três anos). As 

diferenças nessas durações se explicam pelas diversas concepções de prestações e de pobreza 

que cada qual pretende combater (transitória ou crônica). Esses limites de tempo ilustram em 

geral a falta de sustentação financeira e institucional dos Programas, correspondendo, muitas 

vezes, à duração dos empréstimos financeiros internacionais ou ao fim do mandato do 

governo que os tiver implantado. 

A instauração da degressividade no curso do tempo do benefício de base do 

Programa Bolsa Família, como forma de incentivo ao trabalho, não parece adequada, dadas as 

condições da pobreza no Brasil. Essa degressividade, via de regra, conduz à introdução de 
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uma forte pressão sobre os beneficiários para que se submetam a uma degradação importante 

de suas condições de vida, incitando-os a aceitar empregos de má qualidade ou que não 

correspondam às suas necessidades.  

Ao revés, segundo o autor, existem outras proposições mais interessantes que 

reforçam a emancipação durável do benefício. Três possibilidades lhe parecem 

particularmente pertinentes, embora elas não sejam forçosamente compatíveis entre si: 1. 

fazer do Programa Bolsa Família uma alocação diferente (assim, com a introdução de um 

mecanismo de incentivo; 2. definir “linhas de saída” superiores às “linhas de entrada”; e 3. 

estabelecer um mínimo de tempo de permanência no dispositivo, independentemente das 

variações dos rendimentos das famílias.  

Consoante preconiza Amartya Sen, em sua concepção do justo como a não 

privação de capacidades e não de bens, o Programa Bolsa Família é um programa de 

transferência condicionada de renda, mas a condição para que as famílias recebam a 

transferência é que mantenham seus filhos matriculados nas escolas públicas e cumpram com 

um calendário de visitas a postos de saúde. É esta condicionalidade que o torna 

fundamentalmente diferente de outros programas de transferência de renda, como o Renda 

Mínima, por exemplo. O programa parte de quatro pressupostos. Primeiro, que as decisões 

quanto à educação das crianças são tomadas por seus pais com base em um cálculo de custos 

e benefícios. O objetivo é atingir a maior taxa de retorno privada de suas decisões, inclusive 

no que se refere à educação de seus filhos. 

Segundo, que a única forma de gerar crescimento sustentado de longo prazo, 

reduzir a desigualdade e a pobreza é criar condições para que todas as crianças, pobres ou não 

pobres, tenham igual acesso à educação de qualidade. 

Terceiro, que a principal fase de aprendizado das pessoas é entre a concepção e os 

sete anos de idade. A partir daí, a curva de aprendizado tende a decair rapidamente. A "porta 

de saída" do programa é melhorar a qualidade da pré-escola e da escola fundamental públicas.  

Quarto, o custo de permanecer na escola é relativamente mais elevado para os 

pobres. O principal custo para uma família de manter os filhos na escola é a renda não 

auferida por estas crianças no mercado de trabalho no período por elas dedicado ao estudo. 

Para uma família pobre, este custo é bastante elevado, podendo atingir até 30% da renda per 

capita familiar. Ao condicionar a transferência de renda à permanência da criança na escola, o 

programa reduz este custo e aumenta o incentivo para que as famílias mantenham suas 

crianças por mais tempo no sistema escolar. 
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Em um acurado estudo sobre a Dinâmica e permanência das exclusões sociais no 

Brasil, Mauricio Dias David (DIAS DAVID, 2004, p. 277) estima que, entre os fatores 

humanos, o nível de educação é de uma importância indiscutível para explicar a desigualdade 

total de riquezas. O fator idade intervêm com menos de 5% enquanto que a educação 

contribui para a desigualdade com 32% em 1980. A educação explica além disso, de mais a 

mais, consoante esse autor, e com mais intensidade o nível de desigualdade de rendimentos na 

zona rural, pois em 1999, quase 40% da desigualdade total se explicava pelas diferenças de 

educação. Por outro lado, as categorias que tinham menos anos de estudo apresentavam uma 

desigualdade maior que os grupos que tinham mais anos de estudo. Em particular, os mais 

instruídos apareciam como o grupo mais homogêneo, o que podia significar que para 

assegurar um bom nível de rendimentos é preciso ter, mais e mais, anos de estudo. 

Portanto, como diz José Marcio Camargo (CAMARGO, 2008, p. 17), com a 

inclusão das condicionalidades o Programa Bolsa Família se apresenta como uma perspectiva 

real, embora de muito longo prazo, de superação da pobreza através da aquisição de 

capacidades, ao menos, pelos filhos dos beneficiários. A questão fundamental é a de se saber 

se as condicionalidades estão sendo implementadas. Caso elas estejam sendo cumpridas, o 

programa se torna um investimento em saúde e educação das crianças pobres, financiado pelo 

Estado, executado privadamente pelas famílias a partir de incentivos gerados pelo mercado.  

Portanto, o Programa Bolsa Família realmente não cria condições para que a atual 

geração de trabalhadores pobres saia da pobreza sem a ajuda do Estado, pois não gera 

empregos de qualidade para estes trabalhadores. Este é um objetivo que tem se mostrado 

impossível de ser alcançado, devido ao baixo nível de capital humano dos pobres. 

Entretanto ele investe no futuro. Sendo respeitadas as condicionalidades, educação 

e saúde, o programa cria as condições para que a próxima geração tenha mais capital humano 

que a de seus pais, seja mais produtiva e, portanto, consiga empregos de maior qualidade, com 

melhores salários, saindo definitivamente da condição de pobreza. Neste sentido, a "porta de 

saída" do programa é melhorar a qualidade da pré-escola e da escola fundamental públicas, 

onde estudam os filhos das famílias pobres. 

Como expressa Rodrigo David de Albuquerque (ALBUQUERQUE, 2008, p. 158) 

o fato é que a questão da saída do Programa é complexa. Os critérios atuais, baseados 

unicamente sobre as condições dos benefícios estão em contradição com os objetivos de longo 

prazo do Programa. Assim, se o objetivo do Programa é de permitir uma acumulação de 

capital humano, a longo prazo, os critérios de saída não podem ser baseados unicamente sobre 
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o benefício. A aquisição de um rendimento não significa que os beneficiários acumularam de 

maneira expressiva capital humano para impedir a transmissão intergeracional da pobreza.  

O objetivo de curto e de longo prazo dos programas de transferência de renda com 

condicionalidades deve ser o de habilitar os pobres a obter, por uma ocupação geradora de 

renda quando isto é possível, a sua inclusão econômica e social. Nesse sentido, o Programa 

Bolsa Família deve ser visto como uma trampolim para uma integração social e econômica 

durável, e não como um paliativo no itinerário dos excluídos. Nesse contexto, as 

transferências de rendimentos devem ser vistos como objetivos-meio, legítimos mas 

transitórios, para um estágio de inclusão social que combine a participação no mercado de 

trabalho com a garantia de direitos sociais universais.   

Nesse sentido é o pronunciamento do Ministro de Assuntos Estratégicos, 

Mangabeira Unger (2009) que criticou a “ilusão do pobrismo”. Defendeu o Ministro que, em 

vez de privilegiar os mais pobres, os Programas de Transferência de Renda como o Programa 

Bolsa Família sejam direcionados aos que já estão próximos de se integrar à classe média. Ele 

afirmou que o programa é importante, mas que precisa remodelar a oferta de formação 

profissional para reduzir o número de dependentes. Mangabeira preconiza que o governo 

passe a privilegiar quem já está empregado, e não a camada mais pobre da população. Para 

ele, os programas de capacitação não servem a quem vive na miséria: o ponto nevrálgico é 

escolher corretamente o alvo. Muitas vezes tenta-se abordar o núcleo duro da pobreza com 

programas capacitadores, e aí não funciona. Populações mais miseráveis são cercadas por 

um conjunto de inibições, até de ordem cultural, que dificulta o êxito desses programas. Ao 

defender a tese, Mangabeira esboçou a criação de uma nova categoria sociológica, que 

batizou de "batalhadores". O grupo estaria situado "entre os mais pobres e a pequena 

burguesia empreendedora", com papel "decisivo e desconhecido" no país: são trabalhadores 

saídos do mesmo meio pobre, mas que têm dois ou três empregos. Eles já demonstraram ser 

resgatáveis, porque já começaram a se resgatar. 

Enfim, como bem conclui Albuquerque (ALBUQUERQUE, 2008, p. 159) as 

portas de saída durável transitam, sem dúvida, por uma melhor distribuição dos ativos na 

sociedade e pela modificação na estrutura ocupacional da população. Isto implica não só 

melhorar o capital humano (educação, formação inicial e contínua, saúde), mas também 

promover o acesso ao emprego (empregos, subsídios, acesso ao microcrédito), redistribuir 

rendimento e corrigir as desigualdades de riqueza, para criar uma verdadeira  igualdade de 

oportunidades. Mas essas mudanças não podem acontecer senão em um prazo muito longo. 

Aguardando a abertura gradual dessas "portas" de saída que deverá necessariamente levar um 
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longo período de tempo, a manutenção das transferências de modo a atenuar as conseqüências 

inumanas e escandalosas da existência de tais níveis de pobreza, em uma sociedade 

relativamente opulenta,   é uma obrigação moral e cívica. É preciso, portanto, aceitar a ideia 

de que teremos durante um longo tempo ainda para um número significativo de famílias 

beneficiadas por esses paliativos mecanismos de transferência de renda. Reconhecer assim o 

direito a um rendimento de base constitui nesse sentido um progresso em direção à construção 

de uma sociedade mais justa. 

 
 

 

6  CONCLUSÃO  

 

 

Ressalta-se, de todo o exposto no presente trabalho, que o Programa Bolsa 

Família tem uma importância relevantíssima na sociedade brasileira hoje, sendo o principal 

programa de transferência de renda com condicionalidades do mundo. Ele atingirá em 2010 

um em cada três brasileiros. Hoje o benefício já chega, direta ou indiretamente, a 29% da 

população - sendo que, em seis estados do Nordeste, mais da metade dos moradores vive 

direta ou indiretamente do Programa35. No Maranhão, no Piauí e em Alagoas, de 58% a 59% 

da população depende do Programa Bolsa Família. O Programa tem, deste modo, uma 

correlação direta com a idéia de distribuição das riquezas sociais e o seu corolário que é a 

realização desta de maneira justa. 

O trabalho enfatizou a noção de que o Brasil ainda é um país marcado pela 

desigualdade na distribuição de riqueza e pelos elevados níveis de pobreza, características 

herdadas no desenvolvimento do seu processo histórico, marcado pela ordenação de uma 

sociedade estamental, fundamentada no privilégio que se constitui através de ligamentos e 

arranjos nos campos econômicos e sociopolíticos.  

Do cotejo breve da história econômica do Brasil constatou-se que o país tem sido 

um país atavicamente desigual e que só recentemente, a partir de 2001 a desigualdade de 

renda familiar per capita caiu de forma contínua e substancial, alcançando seu menor nível 

nos últimos 30 anos em função, sobretudo, dos programas de transferência de renda. 

Verificou-se também que, dada a desigualdade ainda reinante no país, o só crescimento 
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econômico do Brasil, sem a concomitante redistribuição da renda nacional apropriada pelos 

segmentos mais pobres, não é capaz de promover a redução da pobreza e da extrema pobreza. 

O sistema de proteção social brasileiro, o Estado do Bem-Estar, carrega consigo 

um histórico pautado pela tradição e pelo conservadorismo. A proteção social caracterizou-se 

ao longo de muitas décadas como residual, pontual e fragmentada. Faz parte de seu histórico, 

ainda, a existência da mediação entre a população beneficiária e o Estado por meio das 

organizações da sociedade civil. Ao resistir por reconhecer a proteção social como direito a 

ser garantido pelo Estado, o Poder Público construiu uma tradição de relação com as 

organizações da sociedade civil em que se colocavam em foco as iniciativas dessas 

organizações e não as necessidades da população a quem elas se dirigiam. Esse padrão de 

mediação reforçava a subalternidade da população usuária e confundia as esferas pública e 

privada, num jogo que obscurecia suas delimitações e suas relações, constituindo mais uma 

das facetas dos obstáculos para a efetivação da cidadania, nesses segmentos. Somente com a 

Constituição de 1988 é que a proteção social passou a ser concebida sob a perspectiva de 

direito da cidadania, direito a prestações positivas do Estado, em prol da redução das 

desigualdades sociais.  

Inicialmente, analisou-se no trabalho a estrutura normativa do Programa Bolsa 

Família e verificou-se que o Programa articula-se em três dimensões no combate a pobreza e 

superação da fome: a) promoção do alívio imediato da pobreza, por meio da transferência 

direta de renda à família; b) reforço ao exercício de direitos sociais básicos nas áreas de saúde 

e educação, por meio de cumprimento das condicionalidades, o que contribui para que as 

famílias consigam romper o ciclo da pobreza entre gerações; c) coordenação de programas 

complementares, que têm por objetivo o desenvolvimento das famílias, de modo que os 

beneficiários do Bolsa Família consigam superar a situação de vulnerabilidade e pobreza.  

A seguir foram examinados os elementos teóricos da distribuição justa das 

riquezas sociais com ênfase no acordo equitável de John Rawls e na vertente capacitária de 

Amartya Sen. Em Rawls se salientam os princípios da justiça segundo os quais as liberdades 

básicas só podem ser restringidas em favor da liberdade em si mesma. Uma liberdade menos 

extensa deve reforçar o sistema total de liberdades compartido por todos e uma liberdade 

menor que a liberdade igual deve ser aceita por aqueles que detêm uma liberdade menor. No 

que concerne à prioridade rawlsiana da justiça sobre a eficácia e o bem-estar, giza-se que a 

desigualdade de oportunidades deve aumentar as oportunidades daqueles que têm menos e 

que uma quantidade excessiva de poupança deve, de acordo com um exame prévio, mitigar o 
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peso daqueles que suportam esta carga, enfatizando a preocupação de Rawls com a igualdade 

substancial na sociedade, ao menos, no que se refere aos bens básicos. 

Em Amartya Sen essa concepção de justiça é ampliada para se ressaltar que os 

homens apresentam necessidades diferentes e que a simples igualdade de renda ou de bens 

primários falha ao tratar a variação destas necessidades como iguais. Embora níveis de salário 

e remuneração façam parte da análise da desigualdade, eles não esgotam toda a questão. Um 

exemplo disso são as diferenças entre as liberdades desfrutadas por ambos os sexos em 

diferentes regiões, ou seja, na divisão de atividades desenvolvidas dentro das famílias, 

educação recebida, e liberdades permitidas dentre os diferentes membros componentes da 

mesma família. Amartya Sen nos mostra que é a incapacidade de adquirir bens e não os bens 

em si mesmos que contribuem para a fome e a desigualdade. Neste sentido, a explicação em 

torno da diferença de funcionamentos e da desigualdade de capacidades (por exemplo, 

escapar de doenças, evitar mutilações no corpo, ser livre para buscar carreiras independentes 

etc.), deve ser apreciada fugindo da questão da discussão em torno de renda recebida, bens 

primários e recurso recebidos por integrantes de uma mesma família. A justiça se centra na 

remoção da desigualdade dos funcionamentos sociais e da distribuição das capacidades entre 

os membros de uma sociedade. 

Consoante esse arcabouço teórico procedeu-se à análise do Programa Bolsa 

Família e sua consistência com a perspectiva teórica do justo, centrada no pensamento desses 

dois autores. Verifica-se da análise que a preocupação com a distribuição justa das riquezas 

está presente nas considerações dos gestores do Programa, como se pôde comprovar por 

pesquisa mediante entrevistas e análise de conteúdo dos discursos, a partir de questionários 

pré-elaborados conforme o objeto do trabalho. 

Na acepção teórica constatou-se que o Programa Bolsa Família realiza, ainda que 

em um viés apenas econômico, o princípio da diferença de Rawls, uma vez que importa na 

maximização da posição dos menos favorecidos (maximin). Levando-se em conta apenas o 

item renda da lista de vantagens socioeconômicas, a garantia de renda do Programa Bolsa 

Família cumpre a função distributiva desejada pela perspectiva rawlsiana. Em outros termos, 

se observamos outras variáveis tais como as bases sociais do respeito próprio, o modelo 

também se ajusta. Isto porque nesse modelo a renda é distribuída de uma maneira que não 

estigmatiza, não humilha os beneficiários e essa distribuição se faz sem controle da vida 

privada (de como esses recursos são gastos). 

Na outra vertente da idéia de distribuição justa das riquezas sociais, a vertente 

capacitária, a lógica conceitual presente na articulação dos programas complementares do 
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Programa Bolsa Família também realiza, em alguma medida, a tese preconizada por Amartya 

Sen de que não se deve medir o bem-estar individual com base apenas nas dimensões de 

renda e acesso a bens de consumo. Uma vida boa seria aquela que permitesse ao indivíduo 

fazer suas próprias escolhas; contudo, para que se possa escolher, é preciso que existam 

oportunidades reais, isto é, acesso a diferentes possibilidades e alternativas. Sob esta ótica, os 

programas complementares buscariam desenvolver as capacidades dos beneficiários do 

Programa Bolsa Família. Um programa de alfabetização, neste sentido, amplia 

consideravelmente as capacidades do alfabetizado em alçar novas escolhas, apenas pelo fato 

de saber ler e escrever. A articulação de programas complementares ao Programa Bolsa 

Família não se limita à ampliação das escolhas e alternativas que as famílias beneficiárias 

possuem para a condução de suas vidas. O objetivo é também que essas alternativas se 

adequem ao contexto das pessoas, pelas atividades que visam ao desenvolvimento de suas 

capacidades. O fato do Programa Bolsa Família possuir alguns instrumentos que permitem 

identificar o perfil socioeconômico das famílias e as necessidades prioritárias a serem 

atendidas nas ações desenvolvidas pelo Poder Público como o Cadastro Único, o Índice de 

Desenvolvimento da Família (IDF) nele baseado, e os diagnósticos e registros do 

acompanhamento às famílias, produzidos pelos Centros de Referência de Assistência Social 

(CRAS), permite realizar uma aferição dessas capacidades e direcionar essas políticas 

públicas de assistência social na direção preconizada por Amartya Sen. Não que nesse 

particular se possa dizer que a preocupação com a aquisição de capacidades para o 

desenvolvimento autônomo dos indivíduos na perspectiva da justiça preconizada pelo teórico 

indiano esteja abarcada plenamente pela estruturação do Programa Bolsa Família, mas, de 

alguma forma, está nele contemplada, o que pode possibilitar os ulteriores desenvolvimentos. 

Referenciado que o Programa Bolsa Família atende, de maneira limitada, ao 

menos, em suas grandes linhas, os elementos teóricos de uma distribuição justa das riquezas 

sociais, enfrenta-se o problema da possibilidade de o Programa se constituir também em uma 

porta de saída para a superação da pobreza. 

Conclui-se que a questão da saída do Programa é complexa. Os critérios atuais, 

baseados unicamente sobre as condições dos benefícios estão em contradição com os 

objetivos de longo prazo do Programa. Assim, se o objetivo do Programa é de permitir uma 

acumulação de capital humano, a longo prazo, os critérios de saída não podem ser baseados 

unicamente sobre o benefício. A aquisição de um rendimento não significa que os 

beneficiários acumularam de maneira expressiva capital humano para impedir a transmissão 

intergeracional da pobreza.  
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No entanto, a inclusão das condicionalidades o Programa Bolsa Família se 

apresenta como uma perspectiva real, embora de muito longo prazo, de superação da pobreza 

através da aquisição de capacidades, ao menos, pelos filhos dos beneficiários. Se as 

condicionalidades forem implementadas e efetivamente cumpridas, o programa se torna um 

investimento em saúde e educação das crianças pobres, financiado pelo Estado, executado 

privadamente pelas famílias a partir de incentivos gerados pelo mercado.  

Assim, o Programa Bolsa Família realmente não cria condições para que a atual 

geração de trabalhadores pobres saia da pobreza sem a ajuda do Estado, pois não gera 

empregos de qualidade para estes trabalhadores. Este é um objetivo que tem se mostrado 

impossível de ser alcançado, devido ao baixo nível de capital humano dos pobres. 

Entretanto ele investe no futuro. Sendo respeitadas as condicionalidades, educação 

e saúde, o programa cria as condições para que a próxima geração tenha mais capital humano 

que a de seus pais, seja mais produtiva e, portanto, consiga empregos de maior qualidade, com 

melhores salários, saindo definitivamente da condição de pobreza. 

O Programa Bolsa Família se apresenta, portanto, como um instrumento efetivo 

para a configuração da distribuição justa das riquezas sociais do país, ao menos no que se 

refere aos bens e capacidades básicos e, assumindo tal escopo, torna- se uma base segura para 

o progresso em direção à construção de uma sociedade mais justa.   
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