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RESUMO  
O presente artigo objetiva problematizar a questão da pobreza no Brasil, 
assim como as formas de enfrentamento a esse fenômeno pelos 
Programas de Transferência de Renda, a partir do considerado maior 
Programa, o Bolsa Família (BF). Texto elaborado pela pesquisa 
bibliográfica das categorias. A primeira parte contém os conceitos e 
caracterizações da pobreza, em seguida é apresentado os Programas de 
Transferência de Renda, como formas de enfrentamento da pobreza, 
logo após é apresentado o considerado maior Programa de 
Transferência de Renda, o Bolsa Família. Programa este que contribuiu 
para melhoria de vida de seus beneficiários, mas está sendo fragilizado 
cada vez mais com as determinações neoliberais, uma situação de 
desmonte de direitos sociais. 
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Programa Bolsa Família. 

 

ABSTRACT 
CThis article aims to problematize the issue of poverty in Brazil, as well 
as the ways to face this phenomenon by the Income Transfer Programs, 
from the considered largest Program, the Bolsa Família (BF). Text 
prepared by the theoretical study of the categories. The first part 
contains the concepts and characterizations of poverty, then the Income 
Transfer Programs are presented, as ways of coping with poverty, then 
what is considered the largest Income Transfer Program, Bolsa Família, 
is presented. This program has contributed to improving the lives of its 
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beneficiaries, but is being increasingly weakened with neoliberal 
determinations, a situation of dismantling of social rights. 

 
Keywords: Poverty. Cash Transfer Program. Bolsa Família Program. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Tem se observado nos últimos cinco anos o crescimento acelerado da pobreza no Brasil, 

e para demarcar esta se utiliza da linha de pobreza, que é uma expressão utilizada para indicar 

a renda de uma pessoa ou uma família que não consegue obter o sustento necessário para 

sobreviver. Então, essa linha é dividida em índices que são elaborados, principalmente, pelo 

Banco Mundial. 

Segundo Thais Carrança da BBC News Brasil, em 2019 os brasileiros vivendo abaixo da 

linha da pobreza somavam 51,9 milhões, os extremamente pobres eram 13,9 milhões. E por 

meio de um estudo realizado pelo Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades 

da Universidade de São Paulo (Made - USP), o Brasil deve somar 61,1 milhões de pessoas 

vivendo na pobreza e 19,3 milhões na extrema pobreza em 2021. As pessoas consideradas 

pobres vivem com uma renda mensal por pessoa inferior a R$ 469 por mês, ou US$ 5,50 por 

dia, e aqueles considerados extremamente pobres vivem com menos de R$ 162 mensais, ou 

US$ 1,90 por dia. 

Além disso, o Brasil volta para o mapa da fome. O mapa da fome da Organização das 

Nações Unidas (ONU) é um mapa gráfico que apresenta os países do mundo em que há fome, 

aqueles que apresentam acima de 5% da população estão dentro do grupo. Desde que se 

começou a quantificar o Brasil sempre esteve acima da porcentagem, apenas durante os anos 

de 2013 a 2017 que ele sai desse percentual. 

Aliado a isso, há de se ressaltar o contexto atual de pandemia por covid-2019, uma 

doença que se espalhou pelo mundo, provocando milhões de mortes, que vem aprofundando 

a situação de pobreza de muitas famílias brasileiras. 

Dessa forma, o objetivo do artigo é problematizar a questão da pobreza no Brasil, assim 

como as formas de enfrentamento a esse fenômeno pelos Programas de Transferência de 

Renda, a partir do considerado maior Programa, o Bolsa Família (BF). A primeira parte contém 

os conceitos e caracterizações da pobreza, em seguida é apresentado os Programas de 

Transferência de Renda, como formas de enfrentamento da pobreza, logo após é apresentado 



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

 

903 

o considerado maior Programa de Transferência de Renda, o Bolsa Família. Programa este que 

contribuiu para melhoria de vida de seus beneficiários, mas está sendo fragilizado cada vez mais 

com as determinações neoliberais, uma situação de desmonte de direitos sociais. 

 

2 A QUESTÃO DA POBREZA 

 

Existem vários indicadores que buscam explicar e delimitar o que seria pobreza, mas não 

há uniformidade ao conceito, assim esta problemática se constitui de múltiplos sentidos e 

perspectivas. Utilizarei das formulações de Pereira (2006), principalmente, para caracterização 

da pobreza.  

Uma primeira caracterização do fenômeno que a autora destaca são as diferenças nos 

âmbitos econômicos, históricos e culturais de um determinado país, antes de tudo deve se levar 

em conta, as particularidades de cada país. Até dentro do mesmo país há diferenciações, como 

o caso do Brasil, considerado um país continental. Silva (2002) também segue a mesma linha 

de pensamento quando se refere a tendência apresentada pelos autores(as) sobre a pobreza, 

 

como um fenômeno relativo, que depende do modo de vida dominante de cada país, 
como fenômeno dinâmico, heterogêneo, multidimensional, pela interferência de 
aspectos quantitativos e qualitativos representados por um acúmulo de deficiências 

socioeconômicas e culturais. (SILVA, 2002, p. 8). 

 
Pereira (2006) também apresenta uma distinção das qualificações da pobreza que 

existem. Há a pobreza relativa que é a “satisfação de necessidades em relação ao modo de vida 

de uma dada sociedade” (2006, p.232), esta também tem relação a pobreza e distribuição de 

riqueza socialmente produzida. E quanto à pobreza absoluta, se caracteriza pela ideia de 

sobrevivência física, que envolve mínimos sociais importantes para a reprodução da vida com 

dignidade.  

A pobreza é comumente confundida com outras expressões, como por exemplo, a 

desigualdade social e exclusão social, não há dúvidas que estas se relacionam, mas não se pode 

misturar os conceitos. A desigualdade está relacionada a distribuição desigual de renda, SILVA 

(2002, p. 6) também faz uma distinção entre os conceitos “Ser pobre está, portanto, 

diretamente relacionado com ter privações, enquanto a desigualdade se refere, a princípio, a 

uma posição de desvantagem em relação à riqueza média de um país, podendo ou não implicar 
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em privação, como é associada à noção de pobreza.” E quanto à exclusão social, segundo 

Pereira (2006) seria uma privação não necessariamente de algo material. Silva(2002) acrescenta 

que é um fenômeno de rejeição do outro.  

Araújo (2009, p. 25), apresenta que no campo das Ciências Sociais no Brasil as 

abordagens pautam a pobreza sob o ponto econômico ou político, “com destaque para privação 

material e a ausência de direitos sociais, tendo como principal elemento a inserção no sistema 

produtivo”. Desta forma, é entendida como categoria histórica, fruto de múltiplas 

determinações e fatores, e que vem sendo legitimada.  

Seguindo por essa linha de que a pobreza não está somente relacionada à dimensão 

econômica da vida, mas faz parte de uma dimensão política, Yazbek (2012, p. 289) define 

pobreza como “uma das manifestações da questão social, e dessa forma como expressão direta 

das relações vigentes na sociedade, localizando a questão no âmbito de relações constitutivas 

de um padrão de desenvolvimento capitalista”. assim levando a uma de condição de 

dependência.  

Diante disso, Furtado (2003 apud CASONATO; CORRÊA; PAIVA, 2018, p.3) evidencia que 

a pobreza no Brasil está relacionada com um fator histórico e recorrente, que se estabeleceu 

desde o descobrimento do país, como também se efetiva no momento de inserção no mercado 

mundial, em que fornecia as matérias primas por preços baixos, “tanto na mão-de-obra quanto 

na terra abundante, fazendo com que esta fosse competitiva via custos”. 

E para falar da pobreza brasileira é necessário abordar a relação existente com a 

desigualdade social, principalmente a ligada à má distribuição de recursos, que é bastante 

marcante no Brasil, apesar de ser um país produtor de muitos recursos, é marcada por uma 

grande concentração de renda. Pereira (2006), destaca que o conceito da desigualdade social 

está associado com a distribuição desigual da renda, que pode ter desigualdade sem ter a 

pobreza relativa, em que pode aumentar a renda dos pobres melhorando a situação, mas 

permanecendo na situação de desigualdade social. E para o enfrentamento dessa questão, 

segundo Sposati (1996) apud Yazbek (2012, p.291) “é fundamental uma mudança estrutural no 

modelo econômico, mesmo que a temática já tenha entrado na agenda política em 1990, 

constituindo um avanço”. 

A questão da pobreza aparece na Constituição Federal de 1988, como um dos objetivos 

fundamentais, no artigo 3º “III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 
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desigualdades sociais e regionais”. Assim, a pobreza começa a entrar no debate para o 

enfrentamento, mas não houve a efetivação do enfrentamento, o que houve foi ações 

emergenciais, mínimas, que não enfrentaram a pobreza.  

SILVA (2002) apresenta que o quadro de pobreza mais recente está relacionado ao 

cenário dos anos 1990, momento em que houve a instituição do Consenso de Washington, 

segundo a autora esse momento “definiu e popularizou os princípios neoliberais que se 

tornaram hegemônicos para toda a América Latina” (SILVA, 2002, p.3). A mesma apresenta que 

esse acontecimento tinha como finalidade determinar os princípios que deveriam seguir no 

processo de “ajuste estrutural” político-econômico ao novo capitalismo global. E o que se 

percebeu até pelos apoiadores que os resultados em relação a pobreza e redistribuição de 

renda foram insignificantes. A autora continua ressaltando que o Consenso de Washington, 

levou a América Latina a mais de 150 milhões de pessoas vivendo na pobreza. 

Com o crescimento do capitalismo, a situação da população empobrecida era o 

crescimento do desemprego e do emprego informal, precarização do trabalho, más condições 

de moradia e negação dos direitos sociais. É nos anos 90 que a pobreza é colocada como pauta 

nos debates políticos, e no mesmo momento surge no Brasil o modelo de transferência de 

renda direta como forma de suavização da pobreza. Então, os programas surgem para 

responder às demandas da classe trabalhadora, como forma de enfrentamento e combate a 

pobreza, no próximo tópico será mais trabalhado sobre os Programas de Transferência de 

renda. 

 

2 PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA 

 

Para atenuar a situação de pobreza, distribuindo mínimos necessários para 

sobrevivência da população, surgem os Programas de Transferência de Renda. Os anos de 1990, 

é caracterizado por mobilizações e mudanças significativas. Principalmente, no que diz respeito 

ao momento de empobrecimento da população brasileira, devido às políticas neoliberais que 

favoreciam a concentração de renda para uma determinada classe. E o resultado disso foi, 

aumento do desemprego, da pobreza e desigualdade social, debate sobre a fome. Sendo assim, 

se impulsionou o debate na política acerca dos Programas de Transferência de Renda. 
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Os autores Silva, Yazbek, Di Giovanni (2007) caracterizam os Programas de Transferência 

de Renda (PTR) como aqueles a se realizar uma transferência monetária, sem a necessidade de 

uma contribuição prévia, para as famílias consideradas pobres, a partir de uma determinada 

renda. Assim, são estratégias de intervenção da pobreza, de forma focalizada com critérios 

referente a linha de pobreza. 

O marco dos Programas de Transferência de Renda na agenda pública brasileira foi 

lançado uma proposta elaborada pelo ex-senador Eduardo Suplicy, em que propunha a 

instituição do Programa de Garantia de Renda Mínima (PGRM). Este programa sugere oferecer 

através do Estado um complemento financeiro até atingir a renda mínima, começando pelos 

maiores de 60 anos, ampliando-se para toda a população brasileira. A partir da Constituição de 

1988, e da regulamentação da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) de 1993, é que o 

programa de transferência de renda adquire importância. 

Durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, foram implementados programas, 

como o Bolsa Escola, Bolsa Alimentação e Auxílio Gás, programas estes vinculados há uma 

diversidade de instituições, sendo realizado de modo descentralizado nos municípios. Diante 

desse cenário, gerou um debate de interesse de unificação dos programas, que resultou na 

criação do Programa Bolsa Família. E teve como justificativa “um diagnóstico sobre os 

programas sociais em desenvolvimento no Brasil, elaborado durante a transição do governo de 

Fernando Henrique Cardoso para o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, no terceiro trimestre 

de 2002” (SOTO; LIMA; TRIPIANA, 2018, p.87). No próximo tópico detalharei sobre a criação, os 

seus objetivos e demais políticas envolvidas. 

 

2. 1 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 

 

No governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) houve uma 

sistematização dos programas de transferência de renda existentes, além de criar novos. Surge 

então, o Programa Bolsa Família (PBF), primeiramente instituído pela Medida Provisória nº 132 

de 20 de outubro de 2003, e posteriormente com a Lei n.º 10.836 em 2004. Os programas 

unificados e ampliados foram o Bolsa Escola, Cadastro Único, Bolsa Alimentação e Auxílio Gás. 

Com esse processo poderia ocorrer uma maior articulação entre as políticas, o que proporciona 

um acompanhamento continuado. 
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Cabe destacar que em 2003, o programa Fome Zero foi implantado, assim o PBF passa 

a integrar este. De acordo com Yasbek (2004), anteriormente à implementação foi organizado 

um documento com a participação de vários representantes vinculados à questão da segurança 

alimentar no Brasil, e tinha como objetivo formular uma Política de Segurança Alimentar e 

Nutricional para a população. Os autores Silva, Yazbek e Giovanni (2004), complementam que 

o PBF representava uma estratégia do Fome Zero, visto que o enfoque seria o combate à fome 

através da transferência de renda.  

Conforme o Decreto nº 5.209/2004, que regulamenta a Lei nº 10.836, cria o Programa 

Bolsa Família e dispõe sobre os objetivos básicos do PBF, que são: viabilização do acesso à rede 

de serviços públicos, combater a fome, a pobreza e promover a segurança alimentar e 

nutricional, assim como estimular a emancipação das famílias e promover a intersetorialidade 

de ações públicas. Além disso, o programa introduziu-se a partir de dois pressupostos, segundo 

os autores (SILVA; YAZBEK; GIOVANNI, 2006), o primeiro através da transferência monetária 

para as famílias e o segundo é a articulação com as políticas da educação, saúde e trabalho. 

Então, é um programa que se coloca não apenas como medida de transferência de 

renda, mas articula oferta de serviços nos âmbitos da saúde e educação. E que trabalha com o 

foco da proteção da família, a fim de uma melhor qualidade de vida destas. 

O PBF determina algumas condicionalidades, com critérios de permanência envolvendo 

o acompanhamento de frequência escolar e cuidado na saúde da família. Quanto à frequência 

escolar, deve-se manter frequência mínima de 85% das aulas das crianças e adolescentes, e 

fazer todo o acompanhamento do pré-natal das gestantes, e as mulheres lactantes e crianças, 

devem estar com o calendário de vacinação e o crescimento em dia. (BRASIL, 2004). 

A cada ano exigia um combate mais efetivo à pobreza. Deste modo, o governo de Lula 

ganha destaque, pois ele conseguiu dar uma resposta econômica e política. As políticas 

adotadas primavam uma atenção para o crescimento econômico e para o combate à 

desigualdade social. Apresentou-se uma nova visão da questão social no Brasil, ao tratar das 

políticas sociais ao mesmo nível das políticas de desenvolvimento econômico. No entanto, 

ainda “não foi institucionalizada como política de Estado, antes, se firmou como política de 

governo, de responsabilidade do Poder Executivo” (CASONATO; CORRÊA; PAIVA, 2018, p.8). 

Foi apresentado no primeiro tópico que a pobreza possui um caráter multidimensional, 

não se restringindo somente pelo aspecto econômico, da renda. Mas, a perspectiva de pobreza 
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que o PBF adota é restrita, visto que o critério de elegibilidade se baseia na renda per capita 

familiar, que caracteriza as famílias como pobres e extremamente pobres. De fato, o Programa 

promove o alívio imediato da pobreza, mas como afirma os autores “a concepção de pobreza 

adotada termina por expressar um componente ideológico que conduz à fragmentação, 

categorização do público-alvo” (SILVA; YAZBEK; COUTO, 2018, p.146). 

YAZBEK (2012) confirma que essa focalização do programa é devido a ideologia 

neoliberal, que afeta diretamente as políticas sociais. Ainda segundo a autora, os programas 

possuem característica de apenas atenuar a pobreza, não é se trabalhado com o caráter 

multidimensional, tem o fim somente de “manter e controlar a pobreza e potencializar a 

legitimação do Estado” (2012, p.310).  

Apesar do impacto e contribuição do Bolsa Família, o programa ainda não é constituído 

como direito constitucional, as ações acabam por se instituir de forma limitada e com várias 

ressalvas, criando um ambiente de instabilidade e incertezas entre a população atendida 

(CÓRDOVA; ALVES, 2019). O que vem ocorrendo nos últimos anos é uma situação de 

instabilidade no contexto de desigualdade, apesar de programas e políticas sociais terem 

atenuado minimamente as expressões de pobreza e desigualdade, mas logo se aprofundaram 

novamente na medida que esses programas vêm sendo desmontados. 

Desde o golpe de 2016, quando se constituiu o impeachment da presidenta Dilma 

Rousseff (2011-2016), a política de Assistência Social, que faz parte do Sistema de Proteção 

Social, tem sido alvo de desmontes. Então, é um contexto de redução dos investimentos e 

gastos, como a Emenda Constitucional nº 95 de 15 de dezembro de 2016 que congelou por 20 

anos os investimentos em áreas sociais, estabelecendo teto para gastos, o que tem se 

manifestado é o desmonte das políticas públicas e sociais. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pobreza é uma categoria multidimensional, fenômeno de fator histórico e estrutural, 

sendo também expressão das relações sociais na sociedade capitalista. Então, surgem os 

Programas de Transferência de Renda, para atenuar a situação de pobreza, e o grande marco 

no Brasil foi a proposta do ex-senador Eduardo Suplicy, que propunha um Programa de Renda 

Mínima.  
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Na história dos programas de transferência no Brasil, o momento mais importante é 

quando se tem a unificação e ampliação dos programas existentes, com a criação do Bolsa 

Família, um programa de nível municipal, estadual e federal. O BF tem como base a 

transferência monetária às famílias e articula com as políticas de saúde e educação, além disso, 

possui as chamadas “contrapartidas”, as condicionalidades que as famílias têm que realizar para 

se manter no programa. Por alguns anos houve uma melhoria das condições de vida da 

população empobrecida. 

A ideologia neoliberal vem impactando diretamente nas políticas de proteção social, a 

pobreza e extrema pobreza ficaram cada vez mais focalizadas. O enfrentamento 

multidimensional vem sendo desconsiderado pela ideologia vigente, o que vem acontecendo é 

o agravamento das condições de vida da população, aumento da fome e desemprego, no 

contexto em que há o desmonte da rede de proteção social, com incentivo às ações individuais. 
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