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RESUMO 
O presente artigo aborda o sistema brasileiro de proteção social não 
contributivo, notadamente, pelo viés da transferência de renda, como 
ação integrante das intervenções do Sistema Único de Assistência Social 
- SUAS e seus impactos no cotidiano das crianças oriundas de famílias 
vulneráveis. Trata-se de uma discussão que se encontra em pauta na 
atual conjuntura, posto que a ascensão do sistema capitalista neoliberal, 
com seus efeitos deletérios, já vinham promovendo o recrudescimento 
das vulnerabilidades sociais e que, a partir da crise sanitária da Covid-
19, a ampliação do quadro de desigualdades sociais  tornou-se mais 
evidente desafiando a política da assistência social, por meio dos 
programas de transferência de renda, que se tornaram instrumento 
basilar de combate à pobreza e de redução das vulnerabilidades e 
desigualdades, a dar respostas concretas aos segmentos pauperizados 
numa realidade cujas condições de sobrevivência estão cada vez mais 
complexas. 
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ABSTRACT 

This article addresses the Brazilian non-contributory social protection 
system, notably through the income transfer perspective, as an integral 
action of the interventions of the Unified Social Assistance System - 
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SUAS and its impacts on the daily lives of children from vulnerable 
families. This is a discussion that is on the agenda in the current 
conjuncture, since the rise of the neoliberal capitalist system, with its 
deleterious effects, had already been promoting the resurgence of social 
vulnerabilities and that, from the health crisis of Covid-19, the expansion 
of the picture of social inequalities became more evident by challenging 
the policy of social assistance, through income transfer programs, which 
became a basic instrument for fighting poverty and reducing 
vulnerabilities and inequalities, to give concrete answers to the 
impoverished segments in a reality whose survival conditions are 
increasingly complex. 

 
Keywords: Social Protection; Childhood; Income transfer. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 O estudo trata da análise da proteção social com enfoque na infância, por meio dos 

programas de transferência de renda, como um direito de cidadania legitimado pela 

Constituição de 1988, que apesar de integrante das ações da Seguridade Social que tem como 

princípio a universalidade da cobertura e do atendimento, conforme art. 194 da citada Carta, 

vem se tornando cada vez mais focalizada, especialmente, no que se refere aos programas de 

transferência de renda, que, como medida protetiva, segundo Silva; Yazbek; Di Giovanni (2004), 

deveria elevar a qualidade de vida da população e não somente representar uma estratégia de 

enfrentamento às expressões da questão social, principalmente após os agravos propiciados 

pela crise sanitária da Covid-19.  

 Considerando-se os impactos deletérios da realidade pandêmica instalada aborda-se o 

papel da proteção social da assistência social, nesse contexto, destacando-se a importância dos 

benefícios financeiros no cotidiano dos cidadãos mais afetados pela crise sanitária que resultou 

na Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional. 

 A desigualdade social instalada no Brasil se constitui numa realidade cujos crescentes 

índices de pobreza e vulnerabilidade vêm desafiando cada vez mais as políticas de proteção 

social que, com o advento da pandemia da Covid-19, a partir de março de 2020, vem se 

ampliando, se complexificando e, assim, afetando o cotidiano das famílias vulneráveis e em 

particular de suas crianças.  

 De acordo com Mendes (2020) a Covid-19 consiste numa doença infecciosa causada 

pelo vírus SARS-CoV-2 que se adapta a climas diversos e tem como principais fatores 
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determinantes de propagação “as aglomerações de pessoas e a ausência de medidas de 

prevenção e distanciamento social” (p.04). Segundo esse autor a pandemia causada por esse 

vírus “afetou todos os aspectos da vida humana, desorganizando os sistemas de atenção à 

saúde do mundo inteiro e provocando uma crise econômica e social sem precedentes e de 

dimensões planetárias” (p. 02). 

 Na concepção de Castel (1999), a crise do sistema capitalista ocasionada pela própria 

sociabilidade do modo de produção desse sistema, vem impactando nas condições de 

sobrevivência da grande maioria dos cidadãos em todo o país, uma vez que a crise do capital 

produziu alterações principalmente para a estrutura do trabalho que, sob a ótica de Iamamoto 

(2001), consiste na realidade perversa do subemprego e do desemprego, produzindo assim 

maiores demandas para as políticas públicas de proteção social. 

 A Covid-19 aumentou a situação de riscos e incertezas, predominantes no cotidiano da 

população, e ampliou o quadro de necessidades demandado para a proteção social, sobretudo, 

para a política pública da assistência social. Pois o panorama complexo da pandemia trouxe 

visibilidade à importância do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) diante da necessidade 

de ações de mitigação das mazelas sociais agravadas pela pandemia (PAPI et al., 2020). 

 O presente estudo, ancorado nas bases teórico-conceituais e do arcabouço normativo 

orientados pelos estudos de pós-graduação referentes à pesquisa de doutorado do Programa 

de Pós Graduação em Políticas Públicas da Universidade Federal do Piauí, apresenta um recorte 

da citada pesquisa que aborda as ações da proteção social do Sistema Único da Assistência 

Social (SUAS) em Teresina, capital do Piauí, especialmente, os desafios enfrentados por famílias 

vulneráveis na defesa do direito de acesso à renda que  integra a dimensão da segurança de 

renda da Política Nacional da Assistência Social (PNAS). 

 

2 O PAPEL DA PROTEÇÃO SOCIAL NA INFÂNCIA  

 

 A série histórica da proteção social, segundo Di Giovanni (1998), registrou uma 

diversidade de intervenções no formato da assistência destinada, inicialmente, ao público 

constituído de pessoas em dificuldades nas suas condições de sobrevivência em decorrência de 

pobreza, desemprego e doenças. Essas intervenções incluíam desde medidas repressivas 

destinadas aos pobres, haja vista a existência do caráter disciplinar na assistência, quanto às 
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práticas pautadas em ações residuais; ocasionais e discricionais, inteiramente desprovida da 

noção de cidadania, sendo destinadas as pessoas consideradas sem mérito. 

 No entanto, dadas as condições de vida e o aumento das vicissitudes decorrentes, 

principalmente, do processo de industrialização, do crescimento demográfico e da urbanização 

que imprimiram novas sociabilidades e impactaram de forma negativa, inicialmente, na vida 

das famílias operárias perpassando por outros recortes familiares, sobretudo, os das famílias, 

em situação de desemprego, refletindo no desenvolvimento de suas crianças, configurou-se a 

criação e expansão do sistema de proteção social cuja trajetória resultou no advento dos “[...] 

sistemas de seguridade social instalado em todas as sociedades complexas [...] cujo traço mais 

marcante e fundamental reside no fato de serem implantados e geridos pelo Estado” (DI 

GIOVANNI, 1998, p. 10).  

 Como resposta do Estado às necessidades sociais manifestadas por diferentes sujeitos 

sociais, a política social se tornou instrumento legítimo de concretização dos direitos de 

cidadania (PEREIRA, 2011). E na trajetória das políticas públicas de proteção social ressalta-se a 

implantação e o desenvolvimento dos Programas de Transferência de Renda que integram o 

Sistema de Proteção Social no Brasil, cuja principal expressão se configurou no Programa Bolsa 

Família, programa de transferência de renda condicionado e focalizado3 na situação de pobreza 

da família cuja forma de seleção se orienta pelo padrão de renda per capta de seus beneficiários 

(SILVA et al, 2016).  

 No entanto, para além das requisições já existentes, o quadro de crise econômico social 

engendrado pela pandemia da Covid-19 trouxe para a proteção social uma nova e emergencial 

requisição configurada pelos segmentos submetidos às formas mais aviltantes de risco social, 

seja pela condição de vulnerabilidade crônica ou pela sua forma transitória, em decorrência da 

atual conjuntura, na qual o desemprego representa um dos agravos imediatos, conformando a 

afirmação de Iamamoto (2001) de que nessas circunstâncias “ampliam-se as desigualdades 

distribuídas territorialmente” (p. 19). 

 
3 Entende-se por focalizada a ação de política pública destinada a um determinado segmento ou recorte de 

população considerado vulnerável circunscrita pelo sistema capitalista contemporâneo na sua vertente neoliberal 
cujas orientações fundamentadas no Consenso de Washington são pautadas em ações de políticas públicas de 
enfrentamento à pobreza de ordem focal (SILVA et al, 2016).  
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 A proteção social consiste em modalidades formais ou não formais de proteger famílias 

e indivíduos “[...] dos riscos sociais ou vicissitudes da vida em sociedade[...]” (DI GIOVANNI, 

1998, p. 10), destacando-se a proteção à criança dos riscos naturais, agravados pelas situações 

de desigualdade, como a ausência de renda, de moradia digna, de educação, entre outras 

expressões da questão social, configurados como vulnerabilidades4 e riscos sociais.  

 Partindo-se da abordagem da infância aludida por Arantes (2011) para o qual o conceito 

de criança está em consonância com o arcabouço conceitual e legal que integra o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA) com ênfase nos artigos 6º e 227º da Constituição Federal, a 

partir dos quais são atribuídos, respectivamente, a condição peculiar da criança como ser em 

desenvolvimento e que a ela é reconhecido o valor de ser humano; como sujeito de direitos; 

digna de proteção; como pessoa em desenvolvimento e responsável pela continuidade de sua 

família e da humanidade (BRASIL, 1988). 

 Nessa direção, cumpre enfatizar que a proteção às famílias, sobretudo, às crianças 

representa um dos objetivos das políticas públicas de proteção social cujo conteúdo versa que 

sejam assegurados, com “absoluta prioridade”, os direitos desse segmento sob a 

responsabilidade da família, da sociedade e do Estado (RIZINNI; PILOTTI, 2011).  

 No entanto, é inegável ressaltar que os impactos da pandemia no âmbito da infância 

apresentam efeitos diretos e indiretos no âmbito da proteção às crianças. De forma direta por 

meio das manifestações clínicas da doença, e indireta, pela abrangência aos determinantes 

sociais da saúde desse segmento, posto que o isolamento ocorrido no ápice da pandemia, ainda 

presente na contemporaneidade, propiciaram prejuízos ao processo de ensino-aprendizagem 

e socialização das crianças, a ampliação da fome e de riscos alimentares no período referente a 

suspensão das atividades escolares (FIOCRUZ, 2021). 

 No âmbito da educação observou-se que, neste interstício da fase inicial ao avanço da 

covid-19, o ensino realizado por meio de tecnologia remota foi uma das alternativas mais 

seguras utilizadas como forma de garantir o aprendizado bem como da permanência das 

crianças na escola. Porém, a Fundação Abrinq5, com base em dados do IBGE/PNAD contínua, 

 
4 [...] carência da escassez de meios de subsistência, da falta de alguma coisa ou da desvantagem em relação a um 

padrão ou nível de vida dominante [...], assim como vem sendo concebida por vários autores como pauperização, 
precarização, empobrecimento, desigualdade e exclusão (Silva (2002, p. 6). 
5 https://andi.org.br/2022/03/fundacao-abrinq-lanca-a-edicao-2022-do-cenario-da-infancia-e-dolescencia-o-
brasil/ 
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divulgou que 90,7% das crianças menores de 6 anos beneficiárias do PBF, entre julho a 

novembro de 2020, encontravam-se inseridas na escola, enquanto 9,3% não inseridas. 

Contudo, dessa faixa etária e respectivo percentual de inseridos na escola, 14,0% não 

receberam atividades escolares para realizar em casa, revelando a fragilidade do processo como 

um dos reflexos negativos da pandemia. 

 Destaca-se também, nessa última divulgação da Fundação Abrinq, acerca de 

nascimentos e óbitos de crianças, que houve uma queda das taxas de mortalidade infantil de 

12,4 para cada 1.000 nascidos vivos em 2019, assim como queda de 11,5 para cada 1.000 

nascidos vivos em 2020. Já a mortalidade na infância sofreu queda de 14,4 em 2019 para 13,2 

em 2020. No entanto, segundo a citada pesquisa, os índices apresentados não representam 

melhora nesse panorama haja vista que a queda simultânea do número de nascidos vivos é que 

tem repercutido na diminuição dos óbitos. 

 Os dados revelam ainda que 56,9% dos óbitos de crianças menores de 1 ano seriam 

evitados caso houvesse avanço no âmbito da atenção à mulher, e ao bebê, no período referente 

a gestação e parto e pós-parto. Calcula-se que de 4,6% dos casos seria possível reduzir o número 

de mortes se houvesse ações de tratamento e diagnóstico precoce e adequados e, na mesma 

proporção, se alcançaria redução de óbitos via ações de promoção à Saúde. Sendo assim, da 

forma em que se apresenta o cenário atual os indicadores estão longe de atingir a meta 

estabelecida pela Agenda 2030.  

 Já estudiosos da FIOCRUZ apontaram que a pandemia propiciou o afastamento do 

convívio da família extensa assim como de toda a rede de apoio, composta por amigos e 

vizinhos; facilitou o surgimento de estresse e sua afetação na saúde mental das crianças 

refletindo em sintomas de depressão e aumento da violência e de abuso contra as crianças, 

devido ao fechamento de creches, colégios e escolas em geral. Registrou-se ainda a obesidade 

infantil e um declínio geral na procura pelos serviços de saúde repercutindo principalmente na 

redução dos níveis de vacinação, (FIOCRUZ, 2021). 

 De acordo com a UNICEF6 pandemias e epidemias sempre elevam os índices de 

desproteção às crianças haja vista os impactos devastadores que resultam na notificação de 

violência contra crianças e na prestação de serviços. E atualmente, cerca de dois terços dos 

 
6 "É urgente proteger crianças e adolescentes contra a violência durante o isolamento social", alerta UNICEF. 



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

 
 

1775 

países relataram descontinuidade dos serviços o que vem afetando gravemente a atenção e 

proteção.  

 Na pauta da interrupção da oferta de serviços cumpre-nos abordar a situação das 

crianças microcéfalas. Posto que essas crianças necessitam de atenção, cuidado e proteção 

diária das ações de políticas públicas. Trata-se de crianças atingidas pelo vírus zika, doença 

transmitida pelo mosquito Aedes aegypti capaz de causar prejuízos em larga escala à gestante 

e ao bebê, Santos (2018), cuja situação tornou-se ainda mais complexa no ápice da pandemia 

cujas medidas protetivas, como isolamento social, acentuaram a vulnerabilidade das mesmas. 

Mesmo diante do desenvolvimento de racionalidades, Campos (2018), capazes de minimizar 

sofrimentos e mortes e se de materializar em barreiras capazes de combater a pandemia ou 

pelos menos conter a propagação do fenômeno. 

 Nesse sentido, busca-se refletir sobre as dificuldades enfrentadas no âmbito da 

proteção social às crianças. Principalmente no tocante a responsabilidade do Estado de 

proteger esse segmento cujo futuro é incerto, tanto pelas condições de desigualdade em que 

se encontram inseridas, quanto pelas condições de risco de limitações que a pandemia da 

Covid-19 vem propiciando, sobretudo, considerando-se uma realidade em que as taxas de 

mortalidade infantil ainda são consideradas elevadas e um futuro no qual se acredita que 

somente em 2030 o país terá alcançado um nível abaixo de 10 mortes para cada mil 

nascimentos, conforme estima a OMS. 

 

3 A TRANSFERÊNCIA DE RENDA NO CONTEXTO DA COVID-19 

 

 A crise civilizatória oriunda da Covid-19 vem evidenciando não somente a incipiência 

acerca do trato com a pandemia, uma vez que a ausência de capacidade instalada dos serviços; 

a insuficiência de recursos humanos e, sobretudo, materiais, manifestados por meio do colapso 

dos hospitais e instituições de tratamento, cuidado e proteção, mas de modo mais evidente 

acerca das condições de “desfinanciamento e desinvestimento em políticas públicas” que 

configuram o quadro de dificuldades enfrentadas nesse contexto (FERLA et al, 2020, p. 2).  

 Os programas de transferência de renda, que ocupam papel central no Sistema 

Brasileiro de Proteção Social, segundo Silva (2016), vêm se apresentando como alternativas 

para o enfrentamento às situações de vulnerabilidades e se destinam a assegurar a manutenção 
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das necessidades sociais básicas da população que necessita dessa modalidade de proteção. 

Além do Programa Bolsa Família (PBF) e das ações, serviços e benefícios que integram o 

Cadastro Único para programas sociais do governo federal, conta-se com a proteção do 

Benefício de Prestação Continuada (BPC) e dos Benefícios Eventuais, ambos previstos pela Lei 

Orgânica da Assistência Social (LOAS). 

  No entanto, com o advento da Covid-19, milhares de pessoas que foram submetidas à 

perda de emprego e renda, passaram a ter no Auxílio Emergencial, destinado a desempregados, 

autônomos e trabalhadores formais e informais, além dos beneficiários do PBF, sua única forma 

de sustento, dada a situação de impossibilidade do exercício de suas atividades (BRASIL, 2020).  

 O auxílio emergencial representou, em um dado momento, um instrumento de 

validação de dispositivos constitucionais, tais quais os Princípios da Dignidade da Pessoa 

Humana; da Razoabilidade; o Artigo 201 Previdência Social, que instituiu a proteção ao 

trabalhador em situação de desemprego involuntário, e ao atender o padrão de Proteção Social 

instituído pela PNAS fundamentado nas seguranças de sobrevivência ou de rendimento e de 

autonomia por meio de bolsas-auxílios financeiros com condicionantes (Programa Bolsa Família 

- PBF); a concessão de benefícios continuados - Benefício de Prestação Continuada (BPC) e a 

Renda Básica Emergencial que deu origem ao auxílio emergencial, operacionalizado pelo SUAS.  

 Segundo a percepção de Boschetti e Behring (2021) o citado auxílio deveria se constituir 

num recurso capaz de assegurar a manutenção de necessidades básicas. Contudo, ao invés 

disso, vem representando uma forma de evidenciar e fortalecer o caráter celetista e focalizador 

dessa medida de proteção social.  

 Os desafios vivenciados se devem à excepcionalidade trazida pela pandemia que 

repercute em toda a sociedade e, sobretudo, na territorialidade dadas as novas sociabilidades 

instituídas nas formas cotidianas de convívio e de trabalho. Contudo, a atenção, o cuidado e a 

proteção operados pelos sistemas SUS e SUAS não vêm sendo ofertados na mesma perspectiva 

de excepcionalidade que a situação pandêmica requer. Pois, os efeitos da Covid-19 incidem 

diretamente nos espaços em que predominam as desigualdades sócio territoriais que, segundo 

Koga (2010), agudizam a situação de precarização sociodemográficas. 

 Nesse processo de enfrentamento à vulnerabilidade social agravada pela pandemia da 

Covid-19, ressalta-se a situação das crianças com microcefalia, na qual se observa uma 

justaposição de dois agravos à saúde: microcefalia e Covid-19. Entretanto, esse segmento vem 
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sendo atendido pela Lei nº 13.985 (BRASIL, 2020d), que instituiu a pensão especial de caráter 

vitalício, destinada a crianças com Síndrome Congênita do Zika Vírus, nascidas de 2015 a 2019.  

 Apesar do desmonte enfrentado pelas políticas públicas contemporâneas, a linha do 

tempo ilustrada a seguir revela a trajetória dos direitos de cidadania voltados para a proteção 

à criança, a qual se configura pelo desenvolvimento do sistema brasileiro de proteção social à 

criança na qual se destaca a doutrina da proteção integral seguida do marco de 

enfrentamento aos agravos decorrentes das epidemias do vírus zika e da Covid-19, através da 

transferência de renda em 2020. Em 2021 se registra a regulamentação do Programa Criança 

Feliz/Primeira Infância, como ação do Sistema Único de Assistência Social – SUAS (BRASIL, 

2021) e no âmbito da transferência de renda o "Programa Nordeste Acolhe - Piauí" referente 

a concessão à criança e ao adolescente, em situação de orfandade pela Covid-19, de auxílio no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais, até o alcance da maioridade civil (PIAUÍ, 2021). 

 
Figura 1 - Linha do tempo da Proteção social à infância 

 
 

 Nesse sentido, a transferência de renda, que se configura como importante destaque da 

política pública de proteção social, segundo Silva (2016), apresenta-se como alternativa a essa 

nova expressão da questão social, haja vista que, na atual circunstância, a garantia de renda 

tem papel preponderante no enfrentamento das situações de insuficiência ou ausência de 
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recursos financeiros e materiais às quais a pandemia da Covid-19 vem submetendo milhares de 

cidadãos. 

 Sendo assim, as famílias vulneráveis deverão contar com um sistema de proteção social 

efetivo, que possa responder às mazelas sociais de forma eficaz (COBO, 2012), por meio de 

ações articuladas a outras políticas públicas e, dessa forma, prevenir a perda de autonomia 

desses núcleos, refletindo num futuro de precarizações, incertezas e ausência de 

desenvolvimento de suas crianças. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A partir do exposto percebe-se que a sociedade brasileira assim como a mundial não 

estava preparada para o enfrentamento das expressões da questão social maximizadas pela 

pandemia da Covid-19 cujos reflexos têm rebatimento mais impactantes no cotidiano das 

crianças vulneráveis que, inclusive, já vinha se apresentando repleto de dificuldades e 

enfrentamentos oriundos do cenário de desigualdades sociais em que se encontram inseridas.  

 As dificuldades enfrentadas pelas famílias vulneráveis atingem suas crianças desde o 

período da gestação, que se inicia a partir da insegurança alimentar, enfrentada pelas mães, 

que impede o acesso a níveis de alimentação considerada saudável, passando pelas situações 

de insegurança de renda, moradia e da dificuldade ou ausência de inserção nos serviços de 

políticas públicas protetivas. Por isso, ações que venham possibilitar a proteção das crianças 

contra riscos sociais e que estimulem seu desenvolvimento são imprescindíveis, (CRISI et al, 

2018). 

 Portanto, é inegável a importância dos programas de transferência de renda no Brasil 

que, para Draibe e Riesco (2011), se constituem num instrumento de tecnologia social 

contributivo da busca e agilidade da gestão. Principalmente o Programa Bolsa Família com seu 

formato de execução, pautado na intersetorialidade, que se desdobra em ações das políticas 

de saúde, educação, assistência social, dentre outras políticas públicas sociais, Silva (2014), que 

tem contribuído com a desigualdade social por imprimir o processo de redistribuição de renda. 

Contudo, não há como se eximir da observância das possibilidades e limitações que permeiam 

esses programas.  
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 O Programa Bolsa família, por exemplo, embora seja um programa condicionado, se 

destaca como única fonte de rendimentos para milhares de famílias e, ao mesmo tempo, se 

revela num instrumento de autonomia para as mulheres que também se destacam como a 

figura que ocupa papel central nesse programa. No entanto, as condicionalidades se 

apresentam como o lado contraditório da proteção social, visto que a oferta de ações de 

políticas sociais mediante o cumprimento de exigências, por parte da família, torna essa política 

contraditória haja vista que as ações a serem ofertadas se encontram incorporadas na agenda 

do poder público, portanto, legitimadas como direito de cidadania a serem ofertadas 

independente de exigências (SILVA, 2016).  

 Portanto, com base no exposto infere-se que além da realidade de múltiplos desafios 

enfrentados pelas famílias vulneráveis a pandemia da Covid-19 tem acentuado esses desafios 

propiciando uma realidade de amplas dificuldades dada a impossibilidade de respostas 

concretas e imediatas por parte do Estado, bem como pela necessidade de adequações, 

sensibilização e implementação de novas racionalidades numa temporalidade que exige 

respostas emergenciais e concretas.  
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