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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho busca analisar alguns dos mitos apresentados sobre o Programa Bolsa Família – PBF e que podem 

ser desconstruídos por muitos dos debates apresentados por clássicos da discussão das Políticas Públicas e Sociais. Na 

Federação, enquanto forma de governo do Estado, ocorre que as instâncias subnacionais ganham muito mais autonomia 

e liberdade no que se refere à administração de algumas políticas sociais, sendo esse o caso do PBF, e que facilita o 

processo de implementação e efetividade do programa, por outro lado, essa condição também pode comprometer todo o 

processo, uma vez que a descentralização do poder federal pode gerar uma centralização subnacional. No entanto, como 

vários autores discutem, essa forma de governo é uma das que mais possibilita a participação da população aos meios 

de tomadas de decisão do país.  

Neste sentido, busca se por meio de um estado social democrático, alcançar um novo institucionalismo de modo que 

as políticas sociais sejam entendidas como um direito que assiste todo cidadão enquanto tal, sendo também meios pelos 

quais se buscam garantir os demais direitos do indivíduo, assim como o direito de ter suas necessidades básicas supridas 

sem a necessidade ou obrigação de se submeter ao mercado de trabalho, o que Esping-Andersen, em sua discussão 

sobre Welfare State, conceitua como “desmercadorização” ou “desrmercantilização”.  

Dessa forma, o presente trabalho, por meio de uma análise acerca da elaboração e implementação do PBF e tendo 

como base estudos já realizados sobre o tema abordado, procura desconstruir vários mitos acerca do assunto, 

entendendo o Programa Bolsa Família como uma política social que não se caracteriza como uma ação de “caridade” 

destinada à população de baixa renda, mas como uma ação desenvolvida pelo governo federal, com participação e apoio 

dos governos subnacionais, que tem como objetivo a erradicação da pobreza, sendo seu público alvo, cidadãos 

possuidores de direitos.  

O Programa Bolsa Família foi criado no ano de 2003, no governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 

popularmente conhecido como Lula, e originou-se da unificação dos quatro grandes programas assistencialistas criados 

no governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC), o Programa Bolsa Escola, o Auxílio-Gás, Bolsa Alimentação e 

Cartão Alimentação. O PBF tem como objetivo combater a pobreza, sendo o seu público alvo as crianças e 

adolescentes, uma vez que busca a eliminação do trabalho infantil e o aumento do nível de escolaridade de crianças e 

adolescentes. A implementação do programa reuni a competência dos três poderes: Federal, Estadual e Municipal. O 

envolvimento das três formas de poderes justifica-se pelo fato de em uma Federação, enquanto forma de governo do 

Estado, as instâncias subnacionais possuírem maior autonomia e liberdade no que se refere à administração de algumas 

políticas sociais, podendo então, definir o fracasso ou o sucesso da implementação da política. 

O beneficio é concedido às famílias de baixo poder aquisitivo, com o objetivo de promover uma ascensão social, de 

modo que os beneficiários possam sair da zona de pobreza absoluta. O benefício só pode ser recebido mediante 

cumprimento de algumas condicionantes, como por exemplo, a manutenção dos filhos na escola e a vacinação 

completa, uma vez que a meta do programa é a elevação da qualidade da educação e também da saúde. No entanto, o 

estabelecimento de condicionantes possibilita outra discussão que envolve a do direito existente por parte do 

beneficiário assim como ausência de responsabilidade dos poderes subnacionais para garantir o cumprimento de 

determinadas condicionalidades.  

 

A IMPLEMENTAÇÃO DO PBF E SUAS CONDICIONALIDADES 

 

Para compreensão da discussão proposta, é fundamental que se faça uma análise acerca do conceito de política social, 

que de acordo com Fleury (2003) é extremamente complexo, pois envolve uma série de conceitos, entre eles: dimensão 

valorativa, dimensão estrutural, processos político-institucionais, organizações, tomadas de decisão, processo histórico, 

geração de normas e etc., no entanto, deve se reconhecer a existência da relação entre políticas sociais e cidadania. 

Segundo a autora, as políticas sociais são mais do que um instrumento para possibilitar o acesso a um bem ou serviço 

(cesta básica, escola etc.), mas, tem se mostrado um poderoso mecanismo para criar a sociedade que queremos, 

definindo as condições de inclusão na comunidade de cidadãos.  

As políticas sociais têm por objetivo promover a inclusão dos indivíduos que estão à margem da sociedade. Além da 

conceituação de políticas sociais, também é necessário que se discuta o conceito de cidadania, que envolve múltiplas 

dimensões e pressupõe a inclusão dos indivíduos nos espaços políticos, compartilhando um sistema de crenças em 

relação aos poderes públicos, a sociedade a aos direitos e deveres de cada indivíduo. Ainda de acordo com a autora 

Fleury (2003), pressupõe-se uma dimensão igualitária básica presente na cidadania que se traduz em um conjunto tanto 



 

 

de direitos quanto de deveres (os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais). No entanto, a igualdade só 

será refletida com a prática de critérios impessoais, objetivos e universais na distribuição de recursos púbicos. Nas 

sociedades de cultura patrimonialista, os recursos são apropriados de forma privada ou são distribuídos em forma de 

barganha. No caso brasileiro ocorreu o processo de descentralização, onde houve o fortalecimento do poder local a 

partir da municipalização das políticas sociais. É a partir da descentralização do poder que os poderes subnacionais 

adquirem maior autonomia acerca das políticas sociais, de modo que a implementação dessas, em caso específico, o 

PBF é feita em parceria com os três poderes: Federal, Estadual e Municipal.  

O processo de implementação pode ser entendido, de acordo com Maria das Graças Rua (1998), como ações para 

colocar em prática uma determinada política, uma continuidade da formulação, sendo um processo interativo e 

continuado, onde a tomada de decisões é realizada por numerosos e pequenos grupos que são envolvidos com a política 

e que apresentam reações efetivas ou potencialidades para influenciar a decisão. Para Rua(1998) a implementação deve 

ser vista sob uma perspectiva interativa, na qual as ações individuais em pontos estratégicos influenciam 

consideravelmente os resultados obtidos. 

Marta Arretche (1996) apresenta que a descentralização é vista como fator fundamental para o aumento da autonomia 

das instâncias subnacionais de governo, de modo que os espaços de participação foram ampliados com relação aos 

programas sociais, existindo um paradoxo no processo de descentralização desenvolvido no Brasil, de modo que o 

sucesso de medidas descentralizadoras “supõe o fortalecimento das capacidades institucionais e administrativas (e, 

portanto, do poder decisório) do governo central.”  

Os programas de assistência social são aqueles que atingem diretamente as populações mais carentes. Dessa forma, o 

Programa Bolsa Família caracteriza-se como uma política de assistência social redistributiva que tem como objetivo a 

erradicação da pobreza. Vários são os dilemas apresentados acerca desse Programa, uma delas pauta-se na autonomia 

do beneficiário. As condicionantes se apresentam como uma condição que afeta a autonomia do cidadão enquanto 

possuidor de direito.  

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social – MDS, “as condicionalidades são os compromissos 

assumidos tanto pelas famílias beneficiarias do Bolsa Família quanto pelo poder público para ampliar o acesso dessas 

famílias a seus direitos sociais básicos”. No entanto, estas, embora faça um papel importante na medida em que 

exercem uma forte influência sobre o resultado e os impactos do programa, por outro lado ferem a autonomia dos 

beneficiários que ao serem submetidos à condicionalidades são obrigados a cumprirem determinadas condições para 

continuar a receber o beneficio.  

A saúde e a educação devem ser tratadas por todos como condições básicas para aumento da qualidade de vida, sendo 

este entendimento uma questão de consciência de cada cidadão e não meramente obrigações formais. A obrigatoriedade 

do cumprimento de condicionalidades fragmenta a importância apresentada por esses meios, e possibilita a errônea 

noção de que a saúde e a educação são arbitrariamente condições a serem alcançadas. 

O fato de cobrar resultados dos beneficiários desconsidera a existência de direitos por parte dos „clientes‟ dessa 

política. Como cidadão e portador de direitos, cada indivíduo possui autonomia de escolher aquilo que acredita ser 

melhor, no entanto, as famílias incluídas no PBF não possuem essa opção, são condicionadas e devem se submeter às 

regras estabelecidas pelo próprio programa, perdendo assim parte de sua autonomia. A condicionalidade é visto como 

um problema, não só apenas no que se refere à autonomia e ao direito do cidadão, mas também no que se refere às 

condições básicas oferecidas para que essas condicionantes sejam executadas. Ou seja, o fato de colocar a própria 

família como única responsável para cumprimento dos requisitos, gera certa omissão do município, uma vez que este 

deixa de cumprir determinadas responsabilidades, como por exemplo, acesso a educação e a saúde transferindo então 

toda a responsabilidade para ao beneficiário.  

Segundo o MDS, além das condicionalidades impostas, também ocorre o acompanhamento destas que tem como 

objetivo monitorar o seu cumprimento e identificar o não cumprimento pelas famílias que são beneficiadas pelo PBF, 

assim como responsabilizar o poder público pelo acesso a Educação e Saúde.  

Vale ressaltar que o presente estudo não busca fazer críticas a importância do acesso à educação e a saúde, pelo 

contrário, busca reafirmar a importância desses elementos para que filhos de trabalhadores pobres tenham uma ascensão 

social com relação ao capital educacional dos pais. No entanto, o que é fundamental destacar é que esses meios sejam 

incentivados e não arbitrariamente condicionados, ou seja, deve ocorrer investimento tanto para modificar as condições 

estruturais a qual a família está inserida, quanto para conscientização das mesmas acerca da importância da saúde para 

qualidade de vida e da educação para ascensão social. Não se busca afirmar que o público alvo do PBF é despossuído 

de consciência acerca da importância de ambos elementos, pois deve se respeitar o direito de escolha de cada cidadão, 

no entanto, é necessário salientar que algumas famílias de baixa renda enfrentam realidades peculiares a qual o ensino e 

a saúde não são prioridades  



 

 

Sobre o uso de requisitos como condição de recebimento do beneficio, Zimmermann (2006), argumenta que, para 

exercício de um direito, não se deve impor contrapartidas, exigências ou condicionalidades, já que a condição de pessoa 

é o requisito único para a titularidade de direitos. Quando se estabelece condicionantes para o recebimento de um 

beneficio que é de direito de um cidadão, ocorre a cidadania regulada promovida pelo modelo de seguro social, onde se 

deve haver uma contribuição prévia do próprio cidadão pela condição de trabalho.  

Outro termo que aparece na discussão e que é utilizado por Fleury (2003), é a noção de cidadania invertida que ocorre 

por meio do modelo assistencialista, onde o indivíduo tem de provar que fracassou no mercado de trabalho para ser 

objeto de proteção social. Não é só a questão da condicionalidade que interferi na própria lógica do direito, a limitação 

do programa em estipular um determinado número de famílias a ser beneficiada em determinado município, contribui 

para que as políticas sociais sejam implementadas sem ter como base os próprios direitos sociais dos indivíduos. Deve 

se destacar que todo homem tem o direito de estar livre da fome para que possa desfrutar do mínimo de dignidade 

humana. (ZIMMERMANN, 2006) 

Entre efeitos negativos e positivos, deve se reconhecer que o PBF tem se tornado referência para as políticas sociais, e 

o fato de ser um programa com transferência de renda, tem proporcionado bons resultados na medida em que investe de 

forma direta nas crianças pertencentes às famílias de baixa renda, uma vez que busca diminuir os obstáculos existentes 

para a educação daqueles que desde muito cedo só podem optar em trabalhar para aumentar a renda familiar. Mesmo 

insuficiente para uma total diminuição das desigualdades sociais, a implementação do Programa Bolsa Família se 

mostrou de grande importância para redução de grande parte das desigualdades do país.  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Um dos maiores entraves para as políticas públicas e sociais, assim como para o Programa Bolsa Família – PBF, é a 

mentalidade existente na sociedade, uma vez que busca se, através de um estado social democrático um novo 

institucionalismo, no entanto, ocorre que o país se depara com a fragilidade da mobilização social e da pouca tradição 

democrática do poder público, de tal modo que as políticas sociais são vistas como formas de caridade e não meios de 

garantir os direitos sociais de outros cidadãos.  

É possível observar que a forma de pensamento brasileiro está ligada muito mais ao estado do neoliberalismo do que 

propriamente ao estado da social democracia e do bem-estar social, os cidadãos ainda não são vistos como possuidores 

de direitos, nem as políticas sociais são vistas como formas encontradas para diminuição das desigualdades sociais. Os 

debates ainda são muitos, muitas famílias ainda se encontram em estado de extrema miséria, nem todos os privilégios 

foram abolidos nem mesmo todos os direitos garantidos.  

A realidade nos mostra um longo caminho a ser percorrido, onde a transformação da sociedade não se vincula 

simplesmente as mudanças estruturais, mas principalmente nas mudanças comportamentais, os campos sociais são 

conflituosos e qualquer possibilidade de mudanças provoca grandes reações para que as mudanças sejam incentivadas 

ou para que as posições sejam conservadas. De todo modo, avanços ocorreram e embora se mostre longo, o caminho já 

forneceu respostas de que as políticas sociais se tornam cada vez mais, o meio de se alcançar a sociedade ideal na 

perspectiva de direitos sociais enquanto condição humana.  

 

REFERÊNCIAS 

 

ARRETCHE, Marta T. S. O Mito da Descentralização: Maior Democratização e Eficiência das Políticas Públicas? In: 

Revista Brasileira de Ciências Sociais, no. 31, 1996. Disponível em: 

<http://www.fflch.usp.br/dcp/assets/docs/Marta/RBCS_96.pdf> Acesso em: 05 Mai. 2014. 

 

ESPING-ANDERSEN, G. As três economias políticas do Welfare State. Revista Lua Nova, São Paulo , no. 24, set., 

1991, PP. 85-116. 

 

FLEURY, Sônia. Políticas sociais e democratização do poder local. In : VERGARA, S. C. & CORRÊA, V. L. A. 

(orgs.). Propostas para uma gestão pública municipal efetiva. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2003. 

Disponível em <http://app.ebape.fgv.br/comum/arq/POL%C3%8DTICASSOCIAIS.pdf > Acesso em: 23 Mai. 2014. 

 

MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – MDS <http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-

frequentes/bolsa-familia/condicionalidades/beneficiario/codicionalidades> Acesso em: 14 Mar. 2014. 

 

http://www.fflch.usp.br/dcp/assets/docs/Marta/RBCS_96.pdf
http://app.ebape.fgv.br/comum/arq/POL%C3%8DTICASSOCIAIS.pdf
http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-familia/condicionalidades/beneficiario/codicionalidades
http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-familia/condicionalidades/beneficiario/codicionalidades


 

 

RUA, Maria das Graças. Análises de Políticas Públicas: Conceitos Básicos. 1998. Disponível em: 

<http://projetos.dieese.org.br/projetos/SUPROF/Analisepoliticaspublicas.PDF> Acesso em: 17 Fev. 2014. 

 

ZIMMERMANN, Clóvis. Os Programas Sociais Brasileiros na Ótica dos Direitos Humanos: o caso do Bolsa Família. 

In: Revista Espaço Acadêmico, n.57, 2006. Disponível em: 

<http://www.espacoacademico.com.br/057/57zimmermann.htm.> 17 Fev. 2014. 

http://projetos.dieese.org.br/projetos/SUPROF/Analisepoliticaspublicas.PDF

