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RESUMO 
O presente artigo busca realizar uma análise entre o Programa Bolsa 
Família e o Programa Auxílio Brasil. Para isso, buscou-se elementos na 
historicidade das intervenções do Estado e como a promoção dos 
direitos foram se delineando no decorrer dos séculos. No Brasil, a 
política de Assistência Social obteve principal organização a partir da 
Constituição de 1988 e a partir da década de 1990 e 2000 o auge no 
estabelecimento dos Programas de Transferência de Renda em todo 
território nacional. A partir das condicionalidades, tem-se um 
comparativo entre os programas, contudo, por o Programa Auxílio Brasil 
ser recente necessita de mais aprofundamento teórico e crítico com o 
decorrer da sua implementação. 
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ABSTRACT 
This article seeks to carry out a comparative analysis between the 
Programa Bolsa Família and the Programa Auxílio Brasil. For this, 
elements were sought in the historicity of State interventions and how 
the promotion of rights were delineated over the centuries. In Brazil, the 
Social Assistance policy got its main organization from the Constitution 
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of 1988 and from the 90's and 2000's the peak in the establishment of 
Income Transfer Programs throughout the national territory. From the 
conditionalities, there is a comparison between the programs, however, 
because the Programa Auxílio Brasil is recent, it needs more studies over 
the years. 

 
Keywords: State, Income Transfer Programs; Programa Bolsa Família; 

Programa Auxílio Brasil. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A atuação do Estado tem sido analisada ao longo dos séculos sob diferentes aspectos. 

Desde a instituição do chamado Estado Moderno, através de uma perspectiva histórica, 

diversos autores atribuíram as intervenções do Estado à promoção ou a não promoção dos 

direitos sociais aos cidadãos (as). 

No Brasil, o processo de redemocratização atribui ao Estado algumas obrigações, dentre 

elas a de Seguridade Social promovendo direitos nos âmbitos da Saúde, Previdência e 

Assistência Social. No presente estudo, a normativa da Assistência Social brasileira está 

especificada originalmente na Lei 8.742/1993 assegurando aos necessitados o acesso irrestrito 

à política. 

Com o passar dos anos as políticas sociais foram se modificando; neste aspecto diversos 

programas e projetos foram sendo implementados nacionalmente para compor a política de 

Assistência Social. O programa mais conhecido atualmente e lembrado pela população é o 

Programa Bolsa Família que, recentemente, foi extinto e substituído pelo Programa Auxílio 

Brasil. 

Com base neste cenário, é proposto uma análise crítica entre os Programas Bolsa Família 

e a nova política adotada para a Assistência Social brasileira, o Programa Auxílio Brasil. A fim de 

responder a questão do que foi alterado ou não diante dos dois programas, se faz também 

necessário buscar em referenciais bibliográficos de como o Estado tem se apresentado como 

entidade organizativa no acesso aos direitos sociais ao longo dos séculos e os diversos autores 

que abordaram essa questão. Explanar o papel das políticas sociais e suas modificações em 

relação ao plano econômico vigente no país e apresentar através de dados e informações as 

principais mudanças entre os dois Programas. 

 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 

1323 

2 O ESTADO E A ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

A intervenção do Estado tem sido fator de análise desde o período moderno da 

humanidade. As análises mais clássicas datam a partir dos séculos XV onde buscou-se entender 

até que ponto pode haver a intervenção de uma instituição sobre o modo de vida e de relações 

sociais das populações e para que não houvesse dúvidas sobre as interferências e os direitos 

sociais foram instituídos contratos sociais a fim de regulamentar esses recursos. (MONTAÑO; 

DURIGUETTO, 2011) 

No decorrer do curso histórico e as mudanças nos aspectos econômicos vigentes, o 

Estado acompanhou a mudança do sistema eminentemente feudal para as monarquias 

nacionais que tinham como principal, a centralização das intervenções. Nesse aspecto surge o 

Estado liberal cercado por uma dinâmica de manutenção dos direitos individuais em torno de 

um “bem comum” e a promoção do Estado como principal agente na garantia do 

funcionamento de um mercado livre (CARNOY, 1988). Logo após, surge uma nova concepção 

de Estado, onde a principal questão se daria no âmbito de quais atores deveriam representar o 

Estado explicitando assim um novo tipo de relação social, a que apresenta uma classe que 

domina o Estado e que detém os recursos necessários para a produção material e a classe que 

trabalha construindo as mercadorias gerando entre essas duas classes interesses antagônicos.  

A grande questão seria adotar um novo Estado, não baseado na centralização das ações 

individuais, mas, o Estado organizado em comunas que iriam gerir seu próprio espaço e 

recursos reaproximando a sociedade e os que governam o Estado. (GRUPPI, 2004). No decurso 

da história outras concepções de Estado foram se evidenciando, a que mais conversa com a 

política estudada seja na forma de proteção dos cidadãos e/ou seja na possibilidade de recursos 

financeiros distribuídos é o chamado Welfare State ou Estado de Bem-Estar Social. É certo que 

houveram diferentes formas de expressão desse Estado nas sociedades europeias, contudo, o 

resgate histórico dessa doutrina se dá para a apreensão de um novo padrão de intervenção do 

Estado baseado na plena garantia dos direitos sociais. 

 

Esse modelo generalizou-se pela Europa, como no caso do assistencialismo inglês, mas 
que acabou tendo, também, enorme influência na construção conservadora dos 
sistemas de assistência e proteção social que se multiplicaram na periferia latino-
americana durante o século XX, mas sobretudo depois de 1930. (FIORI, 1997, p.133). 
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O Welfare State durante o período que se sustentou, deparou-se com dificuldades de 

manutenção de um sistema de bem-estar solidário. Foi preciso minimizar os problemas sociais 

e aumentar os incentivos aos rendimentos produzidos, assim, pela lógica, com o maior número 

de cidadãos trabalhando era possível uma quantidade menor de transferências sociais. 

(ESPING-ANDERSEN, 1991). Deste modo, o discurso de mudança de uma perspectiva coletiva 

para a individual direcionou novamente uma mudança de estrutura no campo social para o 

âmbito individual, bem como o retorno do mercado para sustentar as intervenções e ações 

necessárias do Estado. 

 

O neoliberalismo é em primeiro lugar uma teoria das práticas político-econômicas que 

propõe que o bem-estar humano pode ser melhor promovido liberando-se as 

liberdades e capacidades empreendedoras individuais no âmbito de uma estrutura 

institucional caracterizada por sólidos direitos a propriedade privada, livres mercados 

e livre comércio. O papel do Estado é garantir, por exemplo, a qualidade e a 

integridade do dinheiro. [...] Houve em toda parte uma empática acolhida ao 

neoliberalismo nas práticas e no pensamento político-econômicos desde os anos 

1970. A desregulação, a privatização e a retirada do Estado de muitas áreas do bem-

estar social têm sido muitíssimo comuns. (HARVEY, 2005, p.12). 

 

No Brasil, foi através da Constituição Federal de 1988 que se instaurou um Estado Social, 

inaugurando direitos sociais e políticas de proteção social no campo da Seguridade Social 

brasileira, sendo compreendida como um conjunto de políticas sociais que se originam, 

desenvolvem e agrupam em quatro diferentes eixos estruturantes das políticas sociais, 

conforme explica Senne (2016, p. 3): 

 

1. O emprego assalariado contributivo e, mais recentemente, o trabalho socialmente 
útil, mas não necessariamente assalariado, em suas mais variadas e heterogêneas 
formas: política previdenciária contributiva (assalariados do setor privado, 
funcionários públicos estatutários e militares), política previdenciária parcial e 
indiretamente contributiva (segurados especiais em regime de economia familiar 
rural), políticas de proteção ao trabalhador assalariado formal (abono salarial e 
seguro-desemprego), políticas de proteção ao trabalhador em geral (intermediação de 
mão-de-obra, qualificação profissional e concessão de microcrédito produtivo 
popular), e políticas agrária e fundiária. 2. A assistência social, a segurança alimentar 
e o combate direto à pobreza: política nacional de assistência social (BPC para idosos 
e pessoas portadoras de necessidades especiais, abaixo de certa linha monetária de 
pobreza, programas e ações especiais para crianças e jovens em situação de risco 
social), ações de segurança alimentar (merenda escolar, ações emergenciais como a 
distribuição de cestas básicas etc.), e ações de combate direto à pobreza (Programa 
Fome Zero, cujo carro-chefe é o Programa Bolsa Família, de transferência direta de 
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renda sujeita a condicionalidades). 3. A cidadania social incondicional: política nacional 
de saúde pública, que se organiza a partir do SUS e o conjunto de programas que lhe 
diz respeito, e política nacional para o ensino fundamental. 

 

Mais especificamente sobre a Política de Assistência Social, é a partir da vigência da Lei 

8.742/1993 que temos a organização da política com a previsão de garantia dos mínimos sociais 

na integração da ação pública e privada através de princípios e diretrizes, dentre elas: a 

universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial 

alcançável pelas demais políticas públicas; igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem 

discriminação de qualquer natureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas e 

rurais; descentralização político-administrativa para os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, e comando único das ações em cada esfera de governo; primazia da 

responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social em cada esfera de 

governo. 

O ano de 1990 foi marcado por um arsenal de Programas de Transferência de Renda 

com Condicionalidades (PTRC) na América Latina, para fins de reduzir as desigualdades sociais 

gestadas no âmbito do sistema capitalista, especialmente, em decorrência das crises 

econômicas que coadunam para a formulação de políticas neoliberais conduzidas por um 

Estado mínimo, ora de direito, ora de dimensão pública. Nesse viés, o Brasil não conseguiu 

avançar no seu “doce sonho” de efetivar um Estado Social aos moldes dos países nórdicos, isto 

é, garantindo um arsenal de direitos sociais e de cidadania; o que ficou apenas no plano da lei, 

havendo uma enorme distância entre a sua efetivação.  

Todavia, a pobreza, a fome e a miséria (in)material era uma grande realidade acentuada 

na década de 1990, o que levou ao Brasil, acompanhando a dinâmica de alguns países da 

América Latina, Caribe e até mesmo de regiões como a Ásia e África, adotar políticas 

compensatórias que, de acordo com Moraes et al. (2018, p. 365),“destinam certa quantia 

monetária para famílias classificadas como pobres ou extremamente pobres, tendo por 

objetivo aliviar a situação de pobreza, melhorar as condições de vida, da saúde e educação 

dessa população.”  Cada país que adotou o PTRC, adequou a sua realidade, a sua implantação 

ocorreu de forma heterogênea e o seu desenho varia conforme o país e suas especificidades.  
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2.1 Programa Bolsa Família 

 

O Brasil foi pioneiro na implantação dos PTRC no final dos anos de 1990 e início dos anos 

de 2000, este fenômeno é resultado da defesa de uma política de assistência social, garantida 

constitucionalmente em 1988. As primeiras iniciativas dos PTRC emergiram no ano de 1995, 

com foco nas experiências municipais de Campinas (SP) e Distrito Federal, ganhando destaque 

no governo de Fernando Henrique Cardoso os programas Bolsa Escola (sob responsabilidade 

do Ministério da Educação), Bolsa Alimentação (sob responsabilidade do Ministério da Saúde) 

e Auxílio Gás (sob responsabilidade do Ministério de Minas e Energia). O governo Lula, por sua 

vez, lançou o Programa Cartão Alimentação através do Programa Nacional de Acesso à 

Alimentação – PNAA (MORAES et al., 2018).  

As ações promovidas pelos PTRC propunham o combate à pobreza e extrema pobreza 

da população brasileira, especialmente, na busca por assegurar direitos de cidadania e 

promoção da dignidade humana, conforme o Art. 1º que estabelece entre os fundamentos que 

regem esse Estado Democrático de Direito “III - a dignidade da pessoa humana”. 

É de responsabilidade do Estado assegurar as condições para vida digna a seus cidadãos, 

garantindo seus direitos constitucionais e orquestrando meios para o cumprimento dos deveres 

previstos pela lei (COSTA et al., 2019). Equivalente, vale frisar, ao Art. 3º da Constituição Federal 

(1988, p. 2) onde se lê que “constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil: [...] III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 

regionais.” 

Embora todos os programas fossem geridos por diferentes ministérios, possuíam 

público-alvo, estratégias de operacionalização e gestão semelhantes, o que levou ao Governo 

Federal unificá-los no ano de 2004, através do Programa Bolsa Família (PBF), conforme a Lei Nº 

10.836/2000, Art. 1º - Parágrafo Único3, a qual é regulada pelo Decreto n.º 5.209/2004. Tornou-

 
3 Art. 1º Fica criado, no âmbito da Presidência da República, o Programa Bolsa Família, destinado às ações de 
transferência de renda com condicionalidades. 
Parágrafo único. O Programa de que trata o caput tem por finalidade a unificação dos procedimentos de gestão e 
execução das ações de transferência de renda do Governo Federal, especialmente as do Programa Nacional de 
Renda Mínima vinculado à Educação - Bolsa Escola, instituído pela Lei nº 10.219, de 11 de abril de 2001, do 
Programa Nacional de Acesso à Alimentação - PNAA, criado pela Lei n o 10.689, de 13 de junho de 2003, do 
Programa Nacional de Renda Mínima vinculada à Saúde - Bolsa Alimentação, instituído pela Medida Provisória n o 
2.206-1, de 6 de setembro de 2001, do Programa Auxílio-Gás, instituído pelo Decreto nº 4.102, de 24 de janeiro 
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se um programa de transferência de renda maior, mais abrangente, porém, determina a 

situação de pobreza por meio de fatores monetários, isto é, de acordo com o Ministério do 

Desenvolvimento Social (MDS) (2018), o PBF é um programa de transferência direta de renda 

com condicionalidades, que visa melhorar a vida das famílias em situação de pobreza e extrema 

pobreza do Brasil.  

Para que a Lei Nº 10.836/2004 possa funcionar, algumas instituições foram 

fundamentais e emergiram desse aparato jurídico, quais sejam: o Conselho Gestor 

Interministerial e a Secretaria Executiva. Adicionalmente, o Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome tem papel crucial, devido à gestão do Cadastramento Único, o banco 

de dados utilizado pela política. Cada instituição possui um papel significativo no combate à 

pobreza e a desigualdade no Brasil, por meio dos programas de transferência de renda. 

Moraes et al. (2018, p. 368) relata que: 

 

O PBF possui três pilares centrais: a transferência de renda, os programas 
complementares e as condicionalidades. A transferência direta de renda tem como 
objetivo possibilitar alívio imediato da pobreza; as ações e programas 
complementares visam criar oportunidades para que as famílias superem a situação 
de vulnerabilidade, proporcionando a melhoria na condição de vida; já as 
condicionalidades têm como propósito reforçar os direitos à saúde e à educação, 
visando auxiliar a quebrar o ciclo intergeracional da pobreza.  

 

Os valores destinados às famílias variam conforme a renda per capita familiar e os seus 

componentes. Segundo a Secretaria Especial do Desenvolvimento Social apud Costa et al. 

(2019), o PBF compõe-se de famílias com renda mensal, por pessoa, entre R$89,01 até R$ 

178,00 e de famílias com renda mensal por pessoa de até R$ 89,00, respectivamente, e que 

tenham, na composição familiar, crianças/adolescentes de 0 a 15 anos, gestantes e/ou nutrizes, 

onde cada família pode receber até 5 benefícios variáveis dentre os que compõem o Bolsa 

família; Segundo o MDS (2019), o Bolsa Família atendia 14,7 milhões de famílias. Pode-se 

compreender melhor a partir do quadro seguinte: 

 

 

 

 
de 2002, e do Cadastramento Único do Governo Federal, instituído pelo Decreto nº 3.877, de 24 de julho de 2001 
(BRASIL, 2004). 
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Quadro 1 - Benefícios Financeiros do Programa 

Benefício Variável Vinculado à Criança ou ao 
Adolescente de 0 a 15 anos.  
R$ 41,00 
Benefício Variável Vinculado à Gestante.  
R$ 41,00 

Pago às famílias com renda mensal de até R$ 178,00 
por pessoa e que tenham crianças ou adolescentes de 
0 a 15 anos de idade em sua composição. É exigida 
frequência escolar das crianças e adolescentes entre 6 
e 15 anos de idade. 
Pago às famílias com renda mensal de até R$ 178,00 
por pessoa e que tenham grávidas em sua 
composição. São repassadas nove parcelas mensais. O 
benefício só é concedido se a gravidez for identificada 
pela área de saúde para que a informação seja inserida 
no Sistema Bolsa Família na Saúde. 

Benefício Variável Vinculado à Nutriz. 
R$ 41,00 

Pago às famílias com renda mensal de até R$ 178,00 
por pessoa e que tenham crianças com idade entre 0 
e 6 meses em sua composição, para reforçar a 
alimentação do bebê, mesmo nos casos em que o 
bebê não more com a mãe. São seis parcelas mensais. 
Para que o benefício seja concedido, a criança precisa 
ter seus dados incluídos no Cadastro Único até o sexto 
mês de vida. 

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social (2019) 

 

É importante pontuar a matricialidade sociofamiliar no PBF, vez que a família é uma 

unidade social importante, de formação, compartilhamento, solidariedade e proteção a seus 

membros; entende-se que a centralidade da família como núcleo social é fundamental para a 

garantia de todas as intervenções e serviços da política de assistência social, possibilita 

fortalecer a função protetiva da família, independente da sua configuração4. 

Um fator imprescindível na busca pela superação da situação de vulnerabilidade social 

é o conjunto de condicionalidades, haja vista que promove acesso aos serviços sociais, sendo 

elas uma espécie de compromissos assumidos pelo Poder Público. A literatura que endossa essa 

discussão, bem como o Manual do Pesquisador (MDS, 2018) apontam para melhorias no campo 

da saúde, vez que são realizadas ações continuadas no âmbito da imunização e 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças menores de 7 anos, bem 

como as gestantes devem participar do pré-natal, ir às consultas na unidade de saúde e, 

intervenções direcionadas ao acompanhamento do crescimento e desenvolvimento (peso e 

 
4Como bem pontua Brasileiro e Ribeiro (2016, p. 4) houve um fenômeno significativo: “[...] a transição da estrutura 
nuclear de família para o pluralista, ou seja, sem que houvesse um único modelo taxativo a ser seguido.” Deu-se, 
por meio das novas formulações jurídicas e políticas oriundas da Constituição Federal de 1988, assim como do 
distanciamento do modelo patriarcal; imprime-se a construção de novos valores sedimentados, permitindo-se 
assim a valorização das relações humanas, permeadas pelo valor do afeto para além da consanguinidade.  
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altura) das crianças menores de 7 anos, de acordo com o calendário estipulado pelo Ministério 

da Saúde. 

Conforme Moraes et al. (2018, p. 376) “à medida que se aumenta a cobertura do PBF, a 

taxa de mortalidade infantil diminui, em particular para mortes atribuíveis a causas 

relacionadas com a pobreza, como desnutrição e diarreia.” A transversalidade do PBF repercute 

na saúde da população beneficiária e é uma estratégia positiva, uma vez que impõe deveres ao 

Poder Público de apoiar famílias em situação de vulnerabilidade para viabilizar o acesso e a 

utilização dos serviços do SUS. 

Além disso, no campo da educação, resultou no aumento significativo da matrícula e 

permanência escolar, com redução no índice de abandono e repetição, pois, as crianças e 

adolescentes entre 6 e 15 anos devem ter a matrícula e a frequência mínima de 85% da carga 

horária escolar mensal (MORAES et al., 2018). 

Há consensos e dissensos quanto ao PBF e sua efetividade, especialmente, pairando no 

senso comum uma lógica de que os programas de transferência de renda não reduzem a 

pobreza, aumentam a taxa de natalidade para ter acesso a um valor mais alto e uma 

acomodação das famílias que não buscam por atividades no mundo do trabalho. Dados 

demonstram que no Brasil, a partir de 2004, tanto o percentual da população em situação de 

pobreza quanto de indigência diminuiu, atingindo, em 2014, 16,5% e 4,6% da população total5. 

De acordo com dados da pesquisa de avaliação de impacto do Programa, promovida 

pelo Ministério do Desenvolvimento (2015), 70% dos beneficiários do Bolsa Família estão 

inseridos no mercado de trabalho. Outra pesquisa importante é o Relatório Fecundidade e 

Dinâmica da População Brasileira (ONU, 2019), no período de 2001 a 2015, a taxa de 

fecundidade entre os 20% mais pobres da população nacional caiu de 3,92 para 2,9 filhos por 

mulheres. No ano de 2014, o Brasil saiu do Mapa da Fome, conforme a Organização das Nações 

Unidas (ONU). Em 2013, o país registrou um percentual de pessoas com segurança alimentar 

de 77.1%; logo após dois anos, o índice caiu para 63,3%.  

 

 

 
5 Conforme consta nos estudos da Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Metodologías para la 
integración de bases de datos de encuestas de hogares [internet]. In: 11 Taller Regional; 2003 jul 16-18. Lima: 
Cepal; 2003. Disponível em:  
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/31828/S2003686_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 
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3.2 Programa Auxílio Brasil 

 

Há dezoito anos o PBF era implementado com a finalidade de reduzir a pobreza e 

desigualdade nacional. No final do ano de 2021, esse programa foi revogado pela Lei Nº 

14.284/2021, a qual institui um novo programa social de transferência de renda, o Programa 

Auxílio Brasil (PAB) e o Programa Alimenta Brasil. Conforme o Art. 1º - Parágrafo único da 

referida Lei, o Programa Auxílio Brasil constitui uma etapa do processo gradual e progressivo 

de implementação da universalização da renda básica de cidadania a que se referem o caput e 

o § 1º do art. 1º da Lei nº 10.835/2004. 

O PAB é de responsabilidade do Ministério da Cidadania, sendo ele executado, de 

acordo com a Lei Nº 14.284/2021, Art. 2º. “[...] por meio da integração e da articulação de 

políticas, de programas e de ações direcionadas: 

 

I - Ao fortalecimento das ações do Sistema Único de Assistência Social (Suas); II - 
à transferência direta e indireta de renda; III - ao desenvolvimento da primeira 
infância; IV - ao incentivo ao esforço individual; e V - à inclusão produtiva rural e 
urbana, com vistas à emancipação cidadã. (BRASIL, 2021). 

 

Assim como o PBF, o PAB tem como objetivo, ajudar, de forma monetária, às famílias 

brasileiras em situação de pobreza e pobreza extrema. No entanto, há uma nova caracterização 

do perfil das famílias em situação de pobreza que, enquanto no antigo PBF a faixa de extrema 

pobreza per capita era de R$ 89,01 e de pobreza era de R$ 178,00 PAB a renda per capita mensal 

igual ou inferior a R$ 105,00 considera que o integrante familiar está em situação de extrema 

pobreza, já em situação de pobreza é de R$ 105,00 a R$210,00.  

Há uma condição para receber o benefício enquanto perfil de integrante familiar em 

situação de pobreza, onde só poderão receber o auxílio se houver gestantes ou pessoas 

menores de 21 anos entre seus membros, conforme Lei Nº 14.284/2021, Art. 4º “§2º As famílias 

que se enquadrarem na situação de pobreza apenas serão elegíveis ao Programa Auxílio Brasil 

se possuírem em sua composição gestantes, nutrizes ou pessoas com idade até 21 (vinte e um) 

anos incompletos.” Contrário ao PBF que, a única condição para ser perfil era a situação 

monetária da família e/ou indivíduo, igual ou inferior a R$178,00. 

 Com base no PAB, os benefícios financeiros são: 
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Quadro 2 - Benefícios Financeiros do Programa (mensal) 

Benefício Primeira 

Infância 

R$ 130,00 

Destinado às famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza que possuam 

em sua composição crianças com idade entre 0 (zero) e 36 (trinta e seis) meses 

incompletos, pago por integrante que se enquadre em tal situação. 

Benefício Composição 

Familiar 

R$ 65,00 

Destinado às famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza que possuam 

em sua composição gestantes, nutrizes ou pessoas com idade entre 3 (três) e 21 

(vinte e um) anos incompletos, pago por integrante que se enquadre em tais 

situações, observado o disposto no § 2º deste artigo. 

Benefício de Superação 

da Extrema Pobreza 

Destinado às famílias em situação de extrema pobreza, cuja renda familiar per 

capita mensal, mesmo somada aos benefícios financeiros previstos nos incisos I e II 

do caput deste artigo eventualmente recebidos, seja igual ou inferior ao valor da 

linha de extrema pobreza previsto no inciso II do § 1º, observado o disposto no § 6º 

deste artigo. 

Benefício 

Compensatório de 

Transição 

Concedido às famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família que tiverem redução 

no valor financeiro total dos benefícios recebidos, em decorrência do 

enquadramento na nova estrutura de benefícios financeiros. 

Fonte: Lei nº 14.284, de 29 de dezembro de 2021. Acesso em: https://in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.284-de-
29-de-dezembro-de-2021-370918498, 13 de abril de 2022. 

 

Percebe-se a inclusão de novos benefícios considerando fatores como gestantes, 

nutrizes, idade e situação de pobreza, bem como compensa aos, outrora, beneficiários do PBF 

em caso de redução do valor do benefício Auxílio Brasil. Outro fator distinto, em comparação 

ao antigo PTRC, é o foco na emancipação do cidadão, segundo a Lei Nº 14.284/2021 Art. 5º 

Além dos benefícios financeiros previstos no art. 4º, compõem-se, ainda, o Programa Auxílio 

Brasil os seguintes incentivos ao esforço individual e à emancipação: I - o Auxílio Esporte 

Escolar; II - a Bolsa de Iniciação Científica Júnior; III - o Auxílio Criança Cidadã; IV - o Auxílio 

Inclusão Produtiva Rural; V - o Auxílio Inclusão Produtiva Urbana; todavia, são auxílios pontuais, 

com o pagamento de doze parcelas mensais mais uma parcela única.   

O PAB para além do combate à pobreza e extrema pobreza com foco na renda familiar, 

tem como objetivo a inserção dos adolescentes de 16 anos no mercado de trabalho, incentivo 

ao empreendedorismo, ao microcrédito e à inserção no mercado de trabalho formal. As famílias 

que possam ter aumento da renda familiar per capita poderá ser beneficiada pela regra de 

emancipação, conforme a Lei Nº 14.284/2021, Art. 20. serão mantidas no programa até 24 

meses, desde que obedeçam a alguns critérios: 1) a renda per capita mensal permaneça inferior 
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aos limites; 2) o limite de renda familiar per capita seja igual ou duas vezes e meia o limite 

superior para situação de pobreza; 3) em caso de pensão, aposentadoria, benefícios 

previdenciários ou Benefício de Prestação Continuada, será metade do estabelecido no §1 o 

referido artigo.  

O PAB segue uma gestão descentralizada, juntamente com o Cadastro Único, deixando 

a sua implementação a cargo dos estados, Distrito Federal e municípios brasileiros, pela via da 

conjugação de esforços entre os entes federativos, observados a intersetorialidade, a 

participação comunitária e o controle social. Vale destacar que a nova legislação institui o Índice 

de Gestão Descentralizada do Programa Auxílio Brasil e do Cadastro Único para Programas 

Sociais do Governo Federal, segundo o Art. 23., o qual tem o papel de mensurar os resultados 

da gestão descentralizada – inclusive com controle de fraudes e irregularidades –, incentivar a 

obtenção de resultados quantitativos nos entes federados e calcular o montante de recursos a 

serem transferidos para os estes.  

Sendo assim, o novo PAB tem em si, um grande desafio: traçar esforços de 

universalização das políticas sociais, como forma de promover um desenvolvimento mais 

igualitário entre os cidadãos. Para isso, é indispensável uma abordagem analítica crítica a 

respeito do novo programa social associando a conjuntura política do atual modelo de Estado 

que vem tecendo um caráter ultraneoliberal, com impacto negativo no campo dos direitos 

sociais – políticas de reajustes e de desmantelamento das instituições públicas/políticas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os Programas de Transferência de Renda são uma referência na garantia de direitos da 

política de Assistência Social brasileira. Como marco é necessário compreender como os 

programas foram se apresentando no decorrer dos anos. O que se sabe é que o Estado tem se 

tornado um dos principais protagonistas no processo de transferência e que de acordo com o 

tempo histórico tem garantido mais ou menos tais direitos. 

Um dos principais fatores que contribui para a não garantia dos direitos é o processo de 

descontinuidade de políticas estabelecida, de acordo com a mudança de governos, processo 

sentido não somente nas políticas de assistência social. O não desenvolvimento das ações 
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permite uma não integralidade com outros programas, condicionando os usuários a um 

processo de fragilidade. 

Deste modo, apresenta-se o quanto é imprescindível assegurar as políticas de 

transferência de renda como mecanismos de combate às desigualdades sociais gestadas, tendo 

em vista as grandes evoluções decorrentes dos esforços de universalizar as políticas sociais, na 

busca por promover um desenvolvimento mais justo e igualitário. Diante do exposto, faz-se 

necessária a continuidade da pesquisa, a fim de dar prosseguimento aos estudos sobre essa 

temática que é inesgotável, que se transforma ao longo da história, do tempo e espaço. 
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