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Resumo: Este artigo objetiva uma reflexão acerca da proteção social e dos programas de 
transferência de renda. Enfocando a realidade latinoamericana, contextualiza a proteção 
social não contributiva. Em seguida, apresenta o debate teórico sobre a origem dos 
programas de transferência de renda. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica baseada na 
literatura nacional e internacional que demonstra o ponto de vista de estudiosos dessas 
temáticas na América Latina. Como resultados, verifica-se que embora haja concepções 
mais avançadas no sentido de uma maior abrangência e cobertura a respeito dos 
fundamentos da Proteção Social não contributiva, há distorções que a distanciam da 
concepção universal. 
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Abstract: This article is a reflection on social protection and income transfer programmes. 
Focusing on the Latin American reality, contextualizes the non-contributory social protection. 
Then presents the theoretical debate on the origin of the income transfer programmes. It is a 
bibliographical research based on national and international literature that demonstrates the 
viewpoint of scholars of these themes in Latin America. As a result, it turns out that although 
there are more advanced conceptions towards greater scope and coverage about the 
fundamentals of non-contributory Social protection, there are distortions that the distance of 
universal design. 
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1.1 CONTEXTUALIZANDO A PROTEÇÃO SOCIAL 

 

Anteriormente à intervenção estatal, as necessidades de proteção social eram supridas 
pelos chamados “agentes de sociabilidade primária”, ou seja, a família, a igreja, os grupos e 
as associações filantrópicas e religiosas (Castel, 1998). Este antigo sistema “vigorou até o 
momento da intervenção das categorias profissionais e do Estado, na assunção das funções 
clássicas de proteção social, já no final do século XIX e início do século XX" (VIANA; 
LEVCOVITZ, 2005, p. 18). 

Segundo Fleury (1994, p. 61), “o surgimento da necessidade de algum tipo de proteção 
social, legal ou assistencial”, por parte do Estado, emergiu “para regular as condições de 
trabalho e minorar os sofrimentos decorrentes da situação de miséria. Isto é, a emergência 
da pobreza como problema social”, decorrente do “fenômeno da industrialização e do 
consequente rompimento das relações tradicionais do feudalismo”. 

A construção dos sistemas de proteção social nos países latino-americanos considerados 
pioneiros (Chile, Uruguai, Argentina e Brasil) teve início por volta da virada do século XIX, 
estendendo-se até o final dos anos 1950, “período em que os sistemas já haviam 
amadurecido e demonstravam sinais de esgotamento. [Então, iniciou-se] uma nova etapa 
caracterizada por um conjunto de sucessivas reformas que se prolonga até os dias atuais" 
(FLEURY, 1994, p. 176). 

As primeiras iniciativas de políticas de proteção social nestes países foram realizadas, 
segundo Fleury (1994), através da implantação de programas de pensões para membros 
das Forças Armadas e, posteriormente, para os servidores civis e, em alguns casos, como 
no Uruguai e na Argentina, para os professores. Paralelamente, foram criados montepios ou 
caixas de socorro para beneficiar, com pensões, órfãos e aleijados em decorrência das 
guerras de independência, sendo a proteção social um instrumento na estratégia de 
construção do Estado burguês. 

No que se refere aos países latino-americanos, a emergência da proteção social ocorre 
como parte das transformações que se operam na estrutura produtiva e na inserção destes 
países no sistema capitalista internacional, levando à crise do modelo primário-exportador 
em consequência da modernização e da diversificação da estrutura socioeconômica 
(FLEURY, 1994). 

Silva, Yazbek e Giovanni (2011, p. 17-18) encaram a proteção social nestes termos: 

A proteção social em sociedades complexas como a nossa é definida por 
sua extraordinária institucionalização, dotada de sistemas e organizações 
complexas totalmente dedicadas a prever e sanar riscos de natureza 
biológica tais como a infância, a velhice, a doença, bem como os riscos de 
natureza social, como o desemprego, a falta de moradia e a perda de 
rendimentos. 

No sentido de explorar o significado da proteção social, utilizam-se as considerações 
desenvolvidas por Pereira (2013, p. 637). 

Falar de proteção social capitalista não é tarefa simples, a começar pelo 
fato de ela não ser apenas social, mas também política e econômica; isto é, 
a proteção social gerida pelo Estado burguês e regida por leis e pactos 
interclassistas, que procuram conciliar interesses antagônicos, sempre se 
defrontou com o seguinte impasse: atender necessidades sociais como 
questão de direito ou de justiça, contando com recursos econômicos 
escassos porque, de acordo com a lógica capitalista, a riqueza deve gerar 
mais riqueza e, portanto, ser investida em atividades economicamente 
rentáveis. 
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De forma mais abrangente, Sposati (2013, p. 653) demonstra as particularidades de uma 
proteção social não contributiva: 

A proteção social, política pública de forte calibre humano, carrega marca 
genética que a torna um tanto distinta de outras políticas sociais. Seu 
campo de ação não se refere, propriamente, á provisão de condições de 
reprodução social para restauração da força viva de trabalho humano. As 
atenções que produz constituem respostas a necessidades de dependência, 
fragilidade, vitimização de demanda universal porque próprias da condição 
humana. Porém, o modo pelo qual essa demanda é reconhecida e 
incorporada, as respostas que obtém no âmbito público ou privado, 
decorrem de valores, mais ou menos igualitários da sociedade para com 
seus cidadãos. 

A partir dos elementos contidos nas diversas reflexões desses autores, compreende-se que 
a proteção social gerida de forma institucionalizada pelo Estado burguês, ao se legitimar na 
perspectiva de solidariedade e da cidadania, atua de forma preventiva e curativa dos riscos 
de natureza biológica e social, não se limitando apenas à regulação das condições de 
trabalho humano. 

Para diversos estudiosos, é polêmico analisar a proteção social na perspectiva dos Estados 
de Bem-Estar, uma vez que os serviços e benefícios que os caracterizam, na América 
Latina, foram em geral marcados pela falta de universalidade e de equidade.  

As instituições de bem-estar, especialmente as de seguridade social, foram 
construídas na maioria dos países latino-americanos como parte de um 
“pacto social” entre Estado, empresas privadas e sindicatos, inerente ao 
padrão de acumulação conhecido como substituições de importações que 
prevaleceu do período pós-guerra até os anos 80. Nessas circunstâncias 
elas eram seletivas e, nesse sentido, o Estado de bem estar era restrito e 
limitado (LAURELL, 1998, p. 188). 

A mesma autora chama atenção para estudos indicadores de que as políticas sociais e 
trabalhistas adotadas naquele período proporcionaram aos trabalhadores alguns direitos e, 
para diversos segmentos, a criação de serviços e benefícios, inclusive os da assistência 
social. Ou seja: para os trabalhadores que estavam fora do mercado de trabalho formal. 

Laurell (1998) sugere ainda que, para proceder a uma análise sobre as políticas de proteção 
social que ocorreram a partir da década de 1990, deve-se levar em consideração as 
concepções, os valores e as diretrizes além das duas dimensões: a do emprego e a de 
programas sociais específicos. 

A autora refere que, nos países que desenvolveram um amplo sistema de proteção social, a 
sociedade salarial e suas prerrogativas — garantias e direitos — chegou a dar cobertura aos 
principais riscos sociais, não só dos trabalhadores e suas famílias, como também dos não 
assalariados, que eram a minoria nas sociedades de pleno emprego. Esse compromisso 
social perdurou até o começo dos anos 1970, quando se começa a verificar a degradação 
dos Estados de Bem-Estar Social. 

Com a hegemonia do capital financeiro internacional e seu ataque aos regimes de proteção 
do trabalho construídos no marco dos Estados-Nação, essa concepção, impressa nas 
políticas sociais a partir de 1990, assume característica bem peculiar, até mesmo naqueles 
países que desenvolveram amplos sistemas de proteção social. Ao exigir das empresas 
taxas de rentabilidade máximas, os investidores internacionais impõem minimizar o custo do 
trabalho e maximizar sua eficácia produtiva, com impactos sobre o valor dos salários e a 
terceirização de tarefas em condições cada vez mais precárias e menos protegidas. As 
transformações tecnológicas também parecem ter efeitos cada vez mais devastadores sobre 
a condição salarial, sobretudo ao se substituir homens por máquinas mais produtivas 
(LAURELL, 1998). 
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Observou-se também, o esvaziamento das ações que compunham a proteção social na 
América Latina, em fins da década de 1980 e durante a de 1990, tal como já indicado por 
Castel (1998) com relação aos países europeus, respeitando-se as particularidades de cada 
uma dessas regiões e seu estágio de desenvolvimento. 

Na América Latina, para alguns autores, embora o impacto dos governos neoliberais tenham 
afetado de forma avassaladora as protoformas do Welfare State, a partir da década de 
2000, a proteção social e, em especial, a luta contra a pobreza: 

[...] han pasado a encabezar la agenda política en América Latina. Muchos 
atribuyen la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en 2006 al éxito de su 
programa Bolsa Familia. No es sorprendente que los gobiernos emergentes 
de centroizquierda en América Latina presten cierta atención a la pobreza y 
las desigualdades sus bases de apoyo natural y su ideología. En cambio, sí 
es inusual que gobiernos de centroderecha como el de Vicente Fox en 
México o el de Sebastián Piñera en Chile también hayan identificado la 
protección social como un área prioritaria y se hayan comprometido a 
ampliar los programas existentes de transferencias para combatir la 
pobreza. El aumento de importancia de la protección social hasta el punto 
de encabezar la agenda de políticas públicas en América Latina es 
enigmático, y en cierto modo inesperado, dada la disminución del papel del 
gobierno y del gasto social registrada durante las décadas de 1980 y 1990 
(BARRIENTOS, 2010, p. 65). 

Algumas tipologias empregadas na classificação dos sistemas de proteção social na 
América Latina por Filgueira (2014) e Mesa-Lago (1978) indicam as bases que vêm sendo 
apontadas para a constituição da proteção social na região. Tais diretrizes foram 
incorporadas pela Comissão Econômica para a América Latina e Caribe (Cepal), a qual 
define e estabelece as seguintes orientações aos diversos países latino-americanos. 

A proteção social tem por objetivo garantir um ingresso que permita manter 
níveis mínimos de qualidade de vida para o desenvolvimento humano; 
possibilitar o acesso a serviços sociais e de promoção, e garantir a 
universalização do trabalho decente. A proteção social é composta por três 
grandes áreas: a proteção social não contributiva (tradicionalmente 
conhecida como assistência social, que pode incluir tanto medidas 
universais como focalizadas); a proteção social contributiva (seguridade 
social), e a regulação dos mercados laborais, que consiste em normativas 
que visam fomentar e proteger o trabalho decente (seguro social) 
(CECCHINI; MARTÍNEZ, 2011, p. 18). 

Neste sentido, são provedores de bem-estar e proteção social: o Estado, as famílias, o 
mercado, e as organizações sociais e comunitárias. Os quatro pilares da proteção social 
são: 

i) A proteção social baseada no setor formal do mercado de trabalho, que 
é o enfoque mais antigo da região; 

ii) A proteção frente a situações de emergência, que surge num contexto 
de programas de ajuste estrutural da economia e da busca de 
estratégias para a redução da pobreza; 

iii) A proteção como assistência e acesso a promoção, que mantêm o 
estreitamento de vínculos com o enfoque anterior, porém combina 
políticas de mitigação e superação dos riscos com a prevenção e a 
acumulação de capital humano; 

iv) A proteção como garantia de cidadania, segundo a qual a proteção 
abarca um conjunto de direitos que o Estado tem a obrigação de 
garantir, introduzindo transformações em suas lógicas operacionais e 
fixando padrões mínimos sociais (CECCHINI; MARTÍNEZ, 2011, p. 38). 
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Na região, segundo Filgueira (2014, p. 24), as políticas sociais “se encontram interligadas 
com a história de seus modelos de desenvolvimento e os paradigmas econômicos e sociais 
que predominaram nas diferentes etapas do desenvolvimento na América Latina”. Ainda na 
compreensão deste autor, não é possível colocar-se numa perspectiva de linearidade de 
paradigmas os diversos Estados, tendo em vista a pluralidade de configurações que 
assumem. No entanto, pode-se observar algumas regularidades que possibilitam aliar 
variáveis em quatro grandes momentos históricos: começo do século XIX; crise de 1929; 
crise da dívida; e século XXI (ver Figura 1, a seguir). 

Em classificação dos países da América Latina, no que diz respeito à proteção social, Mesa-
Lago (1978) afirma que estes podem ser considerados como pioneiros medianos ou 
recentes. Os pioneiros seriam aqueles que tiveram seu sistema de seguridade social 
fundado por volta de 1920: Chile, Uruguai, Argentina, Cuba e Brasil. Os medianos 
(Colômbia, Costa Rica, México, Paraguai, Equador, Panamá, Bolívia, Peru, Venezuela) 
estabeleceram seu sistema de Seguridade no início da década de 1940. Já os recentes 
(República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Nicarágua, Honduras, Haiti) são aqueles 
países que tiveram a Seguridade fundada tardiamente, entre os anos 1950 e 1960. Os 
esforços do estudo de Mesa-Lago (1978) para estabelecer um esquema classificatório dos 
diferentes países da região, de acordo com um conjunto de variáveis, foram proveitosos na 
medida em que permitiram reuni-los em três grupos, comparáveis de acordo com um critério 
de antiguidade dos sistemas. 

Mesa-Lago (1978, p. 9) frisa que uma das questões mais significativas para a compreensão 
do desenvolvimento da proteção social, tanto nas sociedades atuais quanto naquelas 
tradicionais, refere-se ao poder de cada grupo para pressionar o Estado: 

O poder do grupo de pressão é positivamente relacionado com a excelência 
do seu sistema de seguridade e social, embora se reconheça a 
excepcionalidade dos regimes autoritários que se sucederam na região, 
alterando as condições do exercício do jogo político [tradução nossa]. 

Analisando a proteção social na América Latina, Barrientos (2010) avaliou que, como em 
outras regiões, as instituições de seguridade social precederam a assistência social, que, 
até recentemente, teve papel residual na maioria dos países. Todavia, nas últimas décadas, 
observou-se nos países em desenvolvimento a expansão de programas de assistência 
social cujo enfoque são os programas de transferência condicionada de renda. Lembra o 
autor que tal expansão ocorreu sem relação direta com os programas de seguridade social, 
alcançando, em geral, trabalhadores no setor informal e excluindo aqueles cobertos pela 
seguridade social. Coloca como desafio para a melhoria da coordenação destes programas 
de transferência de renda a criação de meios para que os trabalhadores do setor formal 
possam ser incluídos, eliminando a diferença entre trabalhadores formais e informais. 

Para Barrientos (2010), mais do que discutir a concepção de tais programas, seria talvez 
importante discutir a questão do alcance, haja vista que sua implantação resultou em 
marcante aumento de cobertura. 

Apesar do crescente aumento, “a ampliação dos programas de assistência social nos países 
de baixa renda tem sido freada por grandes déficits de financiamento e de capacidade”; em 
alguns países da América Central e no Paraguai, a assistência social tem sido limitada pela 
frágil institucionalização, acompanhada de forte atuação de parceiros internacionais 
(BARRIENTOS, 2010, p. 284). 

O autor avalia que o fortalecimento da institucionalização da assistência social é o principal 
desafio para o mundo pós-crise. Para este estudioso, esta estratégia dá-se por diferentes 
meios: combinação com outras políticas sociais, particularmente com uma política do 
mercado de trabalho; ampliação de coberturas para os programas voltados para combater a 
pobreza e a vulnerabilidade decorrente de crises; garantia de financiamentos, necessários 
para que os países possam arcar com os altos custos de implementação envolvidos; 
melhoraria do incentivo à cooperação Sul-Sul. 
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Ao defender um efetivo sistema de proteção social destinado ao bem-estar de todos os 
indivíduos e famílias, sejam pobres, vulneráveis ou não, Cobo (2012, p. 20) apresenta os 
tipos de provisões ofertados e aponta os benefícios não contributivos como principal 
instrumento de proteção social voltado para o alívio da pobreza. 

Em particular os benefícios transferidos monetariamente ou in kind 
(provisão de serviços ou bens em espécie) referem-se a uma ampla gama 
de atividades que podem incluir educação, assistência médica e formas 
mais generalizadas de assistência social. Já as transferências monetárias 
às famílias e indivíduos (cash benefits) são a forma pela qual o Estado 
provê os seguros sociais contributivos (isto é, aqueles pagos mediante 
contribuições prévias dos indivíduos, como seguro-desemprego, 
aposentadorias e pensões) e também benefícios não contributivos, cujo 
recebimento independe de contribuições prévias e que se configuram, hoje, 
como principal instrumento de políticas de proteção social para o alívio da 
pobreza, [...] como componentes fundamentais das redes de proteção social 
(safety nets). 

A autora critica os sistemas de proteção social dos países latino-americanos, quando, ao 
compará-los com sistemas de proteção consolidados (como, por exemplo, dos países 
europeus), alega que certos serviços e seguros sociais não se mostram economicamente 
eficientes, podendo até ser injustos, por limitarem o acesso a uma pequena parcela da 
população. 

 

1.2 ORIGENS DOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA 

 

Na literatura, o debate sobre a origem dos programas de transferência renda apresenta 
diferenciações geográficas, principalmente quanto à introdução do tema nos países da 
Europa Central e nos países considerados em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. 

Para Silva (1997), nos países centrais da Europa, a porta de entrada para a temática dos 
programas de transferência de renda foi a crise da sociedade salarial: aumento do 
desemprego e da precarização das relações de trabalho. Já nos países em desenvolvimento 
as transferências de renda surgiram na forma de programas de combate à pobreza, 
idealizados como opção às medidas compensatórias de proteção a grupos vulneráveis. 

Para examinar como surgiram os programas de transferência de renda nos países 
europeus, utilizou-se o estudo feito por Parijs e Vanderborght (2006), que analisaram os 
antecedentes da renda básica de cidadania, cuja ideia principal é de garantia de uma renda 
mínima a todos os cidadãos. Para estes autores, a sugestão mais antiga de uma garantia de 
renda encontrada na literatura aparece em Utopia, de Thomas More (1478-1535), publicada 
em Louvain em 1516. Nessa obra, a assistência aos pobres é recomendada pelo viajante 
Rafael como instrumento mais eficaz que a pena capital para combater a criminalidade 
(PARIJS; VANDERBORGHT, 2006, p. 37). 

Nessa perspectiva, a assistência aos pobres seria a concepção fundante dos programas de 
transferência de renda. Apesar desse primeiro registro histórico sobre a possível origem de 
uma transferência de renda a essa população, Parijs e Vanderborght (2006) lembram que 
um primeiro plano detalhado sobre o assunto, que mostra a legitimidade de os poderes 
municipais se encarregarem dessa assistência, foi encontrado em De subventione 
pauperum, de Johannes Ludovicus Vives. Seu autor, humanista de origem judia catalã e 
professor em Louvain, recomendava a assistência pública aos pobres, que, instaurada, 
“proviria ainda da obrigação judaico-cristã de prestar caridade e, portanto, seria alimentada 
apenas por esmolas dadas de livre vontade”; essa recomendação estava fortemente 
associada à condição de contrapartida em trabalho, no qual “a nenhum pobre que, por sua 
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idade e saúde, possa trabalhar deve-se permitir que permaneça ocioso” (PARIJS; 
VANDERBORGHT, 2006, p. 37). 

Ainda segundo Parijs e Vanderborght (2006), nas décadas posteriores às primeiras 
iniciativas de assistência aos pobres, diversos municípios europeus adotaram formas 
semelhantes ao modelo proposto por Vives: 

Assim, em 1531, uma ordenação de Carlos V generaliza para o conjunto 
dos Países Baixos diversas disposições adotadas em nível local. Na 
Escócia (1579) e depois na Inglaterra (1601), são promulgadas as leis sobre 
os pobres (Poor Laws).

1
 Elas impõem aos municípios que cuidem dos 

indigentes sob a forma de uma assistência em gêneros e que em troca 
obriguem a trabalhar os que disso sejam capazes, se necessário em 
workhouses criadas com esse objetivo (PARIJS; VANDERBORGHT, 2006, 
p. 38-39). 

Lembram estes autores que, por medo de que os levantes suscitados pela população 
esfomeada levassem a uma revolução, as Poor Laws inglesas adotaram, no período de 
1795 a 1834, o Sistema de Speenhamland.·. 

Já no século XIX, a principal iniciativa atrelada à de garantia de renda foi o sistema 
generalizado de seguridade formulado por Condorcet (1745-1794) em seu Esquisse d´un 
tableau historique des progrès de l’esprit humain (obra póstuma, de 1795) e adotado, a partir 
de 1883, por Otto Von Bismarck. Este modelo — que mais tarde tornou-se o “bismarckiano” 
ou, como definido por Esping-Andersen (1991), “conservador-corporativo” — consistia no 
recolhimento de contribuições obrigatórias sobre a remuneração dos trabalhadores, a fim de 
poupar uma parte da renda deles e de sua família para a ocasião de riscos relacionados a 
desemprego, doença, invalidez, velhice e falecimento. A solidariedade desse sistema se 
exerce apenas entre assalariados.  

Com o relatório Social instaurance and allied services (1942), conduzido sob a direção de 
William Beveridge, veio à tona a discussão de uma renda mínima garantida a todos os 
cidadãos, independente de contribuição. 

Em 1948, com o National Assistence Act, a Grã-Bretanha passa a ter um verdadeiro 
programa de renda mínima em dinheiro, 

[...] garantido sem limite de tempo a todas as famílias em um nível suficiente 
para atender as necessidades de subsistência, completando um sistema 
nacional reforçado e unificado de benefícios familiares e seguridade contra 
doença, invalidez, desemprego involuntário e velhice (PARIJS; 
VANDERBORGHT, 2006, p. 40). 

Para os autores, o reconhecimento da proteção social baseada apenas na forma de 
seguridade social motivou países de outras regiões da Europa a criarem, na segunda 
metade do século XX, programas de transferência de renda similares ao da Grã-Bretanha.  

Os países nórdicos são os primeiros a integrar as diversas formas de auxílio 
social em programas nacionais de garantia de renda. Os Países Baixos vêm 
logo após, em 1963, e a Bélgica em 1974. Na Alemanha, uma lei federal de 
assistência social (1961) determina as regras gerais, embora sua aplicação 

                                                 
1
Poor Laws, ou Lei dos Pobres, foi um mecanismo criado e reeditado por diversas vezes na Inglaterra para 

regular a pobreza por meio da assistência social. A lei de 1388 estipulava que qualquer adulto em condições de 

trabalhar só poderia receber auxílio se aceitasse, em troca, algum trabalho. Em 1601, foi instituída a nova lei, 

nacional, desta feita responsabilizando as paróquias pela sobrevivência de seus pobres e diferenciando-os entre 

si: aqueles merecedores de assistência, sem restrições — os incapacitados ao trabalho e aqueles com capacidade 

de trabalhar, mas carentes de vínculos familiares —, e aqueles que, avessos ao trabalho, deveriam passar por 

casas de correção. O Relatório da Lei dos Pobres de 1834, que reformulou a Lei de 1601, passou a estigmatizar a 

indigência e punir quem não se adequasse ao trabalho. Aumentaram-se os controles para garantir patamares 

mínimos de assistência e instituiu-se a passagem pelas casas de trabalho (workhouses) como teste (PARIJS; 

VANDERBORGHT, 2006, nota da revisão técnica). 
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seja deixada a critério das autoridades locais (PARIJS;VANDERBORGHT, 
2006, p. 40). 

Tendo como pano de fundo a evolução histórica da proteção social e dos programas de 
transferência de renda, o debate dessas iniciativas intensificou-se no plano internacional a 
partir dos anos 1980. Essa intensificação inseriu-se numa conjuntura de grandes 
transformações econômicas, sociais e no mundo do trabalho, em decorrência da Revolução 
Tecnológica da Era da Informação.2O contexto de crise do Welfare State keynesiano na 
maioria das sociedades de capitalismo avançado fez com que políticos, organizações 
sociais e estudiosos tomassem os programas de transferência de renda como alternativa 
para o enfrentamento das questões sociais nesses países (SILVA; YAZBEK; GIOVANNI, 
2011). 

As análises de Parijs e Vanderborght (2006) corroboram a afirmação de Silva, Yazbek e 
Giovanni (2011) de que a ampliação do debate público sobre a instauração de uma renda 
garantida acontece efetivamente em 1988, na França, com a criação do programa nacional 
Revenu Minimum d’Insertion, ou Renda Mínima de Inserção (RMI).  

Parijs e Vanderborght (2006) lembram que há também programas de renda mínima em 
todas as províncias do Canadá e no conjunto da federação australiana. Os autores 
sinalizam que, apesar de terem sido criados programa de transferência de renda nos 
Estados Unidos, nenhum atingiu o grau de generalidade dos programas europeus. 

Nenhum programa atinge esse grau de generalidade. A Aid to Families with 
Dependent Children (AFDC) foi criada em 1935 para assistir as famílias 
pobres. Transformada em 1996 em Temporary Assistance to Needy 
Families (TANF), este programa impõe uma duração máxima à assistência 
e combina um financiamento federal prefixado com uma grande autonomia 
dos estados na distribuição dos recursos (pagamentos em dinheiro, 
creches, subvenção ao transporte, etc.). Por outro lado, o programa Food 
Stamps, criado em 1964 no quadro da War on Poverty, de Lyndon B. 
Johnson, fornece a adultos disponíveis no mercado de trabalho bônus para 
a compra de alimentos que podem ser trocados nas lojas conveniadas 
(PARIJS;VANDERBORGHT, 2006, p. 41). 

Concluem os autores que, embora essas iniciativas variem em suas configurações, tem em 
comum o objetivo de rede de segurança para os mais desfavorecidos, garantindo-lhes 
acesso a um mínimo de meios de subsistência. A maioria desses programas proporciona 
pagamentos em gêneros e atrela o benefício ao trabalho forçado, pelo que remontam à 
antiga concepção de assistência social de Vives e das Poor Laws e à concepção 
contemporânea de workfare, “modalidade mais coercitiva do Estado social ativo” (PARIJS; 
VANDERBORGHT, 2006, p. 41). 

Para Merrien (2013), os programas de transferência de renda intensificam-se na década de 
1990. Quando, no contexto de desastrosos resultados dos programas de ajustamento 
econômico e da crise econômica asiática de 1997, agências multilaterais, instituições 
financeiras e organismos internacionais retomaram o debate a respeito da cobertura da 
proteção social para pessoas excluídas do mercado formal de trabalho, gerando maior 
consciência dos efeitos negativos da pobreza. 

A partir de então, a proteção social (e os programas de transferência de renda) torna-se 
prioritária para as nações pertencentes à cooperação Sul Global3 e concebida como 
instrumento privilegiado de desenvolvimento, tornando-se instrumento preferido: 

                                                 
2
 Conceito utilizado pelos autores para referir as “transformações geradoras de um profundo rearranjo do 

mercado capitalista, cuja maior manifestação é os processos de Globalização e Regionalização dos Mercados, 

com concentração cada vez maior do capital, orientados pela internacionalização da economia, sob a hegemonia 

do capital financeiro” (SILVA; YAZBEK; GIOVANNI, 2011, p. 15). 
3
 Conhecidos até 1990 como nações de Terceiro Mundo: os países da África, da Ásia, da América Latina, do 

Caribe e a Oceania. 
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 Dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio. Com a adoção dos Objetivos do 
Milênio, em 2000, a proteção social não era mais marginalizada como um debate 
menor no seio da comunidade internacional para o desenvolvimento. A necessidade 
de estender a proteção social era uma questão recente de consenso (por vezes 
referida como “pós-Consenso de Washington”), cujo acordo aparente obscureceu as 
diferenças de opinião sobre o que a expansão da proteção social significaria na 
prática. 

 Do Banco Mundial, que promoveu a proteção social como componente-chave das 
estratégias internacionais de redução da pobreza através da gestão de risco social, 
ou, em inglês, Social Risk Management (SRM). 

 Da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que tomou a iniciativa de montar 
uma campanha global para aumentar a segurança social para os países em 
desenvolvimento, o chamado piso de proteção social. 

 Do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas (Pnud), que destacou o papel 
vital da proteção social na política de desenvolvimento. 

 Do Departamento para o Desenvolvimento Internacional (DFID) do Reino Unido, que 
colocou a proteção social no centro de suas políticas. 

 Das grandes conferências internacionais que se concentraram no tema da proteção 
social e desenvolvimento, a exemplo das Conferências de Livingstone, em 2003, 
Arusha, em 2007, e Dakar em 2008 (MERRIEN, 2013; tradução nossa). 

Para Merrien (2013), essa estratégia marcou fundamentalmente uma mudança de 
paradigma na política internacional, pois, até então, as políticas de proteção social eram 
consideradas inadequadas para países subdesenvolvidos — principalmente devido à 
associação do conceito tanto com a segurança social dos países ricos quanto com os 
programas de seguro social contributivo para os trabalhadores do setor moderno; sendo 
aceitáveis apenas as redes de segurança mínimas, reservadas para os mais pobres e 
socialmente vulneráveis. 

Ainda conforme Merrien (2013), a partir dos anos 2000, há uma mudança de concepções, 
que caminham para um alinhamento de posições sobre qual o modelo de política social a 
seguir, prevalecendo os programas de transferência de renda como alternativas para 
enfrentamento da pobreza e da desigualdade. 

[...] foi alcançado um compromisso entre as posições anteriormente 
incompatíveis de “gestão do risco social” e “proteção social transformadora”. 
Proteção social não é mais vista como uma despesa, mas como um meio 
de reforçar o capital social e humano. Assim, rapidamente se tornou um 
elemento-chave das políticas de desenvolvimento (MERRIEN, 2013, p. 9). 

A este assunto, o autor refere que os programas de proteção social considerados bem-
sucedidos, desenvolvidos no Sul Global, tais como o esquema sul-africano de pensão social 
e as transferências condicionadas de renda estabelecidas no México (Progressa) e no 
Brasil, foram adotados como modelo de programas em âmbito global (MERRIEN, 2013). 

Lavinas (2014) afirma que, por conta das experiências bem-sucedidas no México e no 
Brasil, muitos entendem que os programas de transferência de renda nasceram na América 
Latina. De fato, o país latino-americano pioneiro a implantar um programa nessa perspectiva 
foi o Chile, de Pinochet; no entanto, lembra que a implantação desse programa foi 
influenciada pelas ideias liberais trazidas por Miguel Kast, governista chileno e ex-estudante 
da Universidade de Chicago. A estudiosa defende que a ideia inicial que deu origem a esses 
programas surgiu nos Estados Unidos, mais precisamente na Universidade de Chicago, um 
dos grandes berços teóricos do neoliberalismo. 

Tal contribuição — embasada pela teoria econômica do desenvolvimento elaborada pelo 
economista Theodore William Schultz (vencedor do Prêmio Nobel em Ciências Econômicas 
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de 1979), que mais tarde foi denominada de Teoria do Capital Humano — norteou a 
reestruturação das políticas sociais norte-americanas no governo do então presidente 
Richard Nixon. Também influenciou investimentos e cooperação técnica de grandes 
sistemas e instituições financeiras internacionais, como o Sistema de Bretton Woods, Banco 
Mundial e Fundo Monetário Internacional, que apoiavam financeiramente programas de 
transferência de renda países em desenvolvimento (LAVINAS, 2014). 

Para Castelo (2012, p. 47), os programas de transferências condicionadas de renda, 
conhecidos internacionalmente como conditional cash transfers (CCT), foram concebidos 
por ideólogos social-liberais como “tentativa político-ideológica das classes dominantes de 
dar respostas às múltiplas tensões derivadas do acirramento das expressões da ‘questão 
social’ e da luta política da classe trabalhadora”. Este autor acrescenta que tais iniciativas 
surgiram como estratégias de desenvolvimento e enfrentamento da pobreza para os países 
emergentes, amplamente incentivadas por organismos internacionais para a manutenção da 
ordem do mercado e proteção social na sociedade capitalista. 

Problematizando o modo como os PTCR foram concebidos, Sposati (1997, p. 7) observa 
que esta modalidade de política socioeconômica torna-se motivo de sérias polêmicas: 

[...] de um lado, trata-se de um mecanismo neoliberal vinculado ao 
desmanche de políticas sociais e favorecimento do mercado, e de outro, um 
mecanismo redistributivo, de equidade ou discriminação positiva, por isso 
parceiro de políticas de justiça social. 

Lavinas (2014) acrescenta que, influenciados pelas ideias de defensores do livre mercado 
da Escola de Chicago, como Milton Friedman, foram propostos métodos para selecionar a 
população que deveria ser alvo dos benefícios das transferências de renda. Assim, a Teoria 
do Capital Humano foi absorvida nos programas de transferência de renda, tendo como 
principais objetivos: i) incrementar o capital humano, em longo prazo, com a finalidade de 
romper a reprodução intergeracional da pobreza; ii) proteger o capital humano de crianças e 
famílias afetadas por choques econômicos; iii) reduzir a pobreza, em médio prazo, por meio 
do aumento das capacidades das famílias pobres; iv) aliviar a pobreza, em curto prazo, 
transferindo renda para garantir níveis básicos de consumo. 

Para Lavinas (2014), o “custo” para a população beneficiária dos PTCR é manter os filhos 
na escola, frequentar os postos de saúde, investir na saúde e na educação dos filhos. Mas, 
se os governos criam o programa, transferem a renda e não oferecem os serviços de saúde 
e educação, a população vê-se forçada a buscar esses serviços na rede privada. 

Diante dessa problemática de substituição de serviços sociais por benefícios monetários, 
Sposati (2011, p. 111) afirma que, por decorrência do Estado mínimo, houve uma redução 
do alcance de políticas sociais e sua transmutação em políticas de combate à pobreza. 
Utiliza o termo transmutação para se referir que a prestação de serviços pelas políticas 
sociais foi substituída pela monetarização de benefícios. Para a autora, “há aqui uma 
mistificação, entendendo que uma política social possa superar a pobreza”; lembra que a 
pobreza “é uma questão multidimensional, ou uma questão lastreada no modelo econômico 
e não apenas do alcance da política social”. Assim, apesar da relevância dos programas de 
transferência de renda no enfrentamento da pobreza, estes sozinhos não atendem todas as 
demandas das populações pobres.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É inegável que na consideração dessas características que se impregnam na política de 
caráter protetivo, há, desde a concepção inicial até a atualidade, uma estreita relação entre 
proteção social não contributiva e programas de transferência de renda, que segundo 
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Sposati (2009, p. 49) flui “mais da velha relação entre fome e pobreza do que da adoção de 
uma política redistributiva articulada com o modelo econômico”. 

Embora haja concepções mais avançadas no sentido de uma maior abrangência e cobertura 
à respeito dos fundamentos da Proteção Social não contributiva, em sua aplicabilidade, há 
distorções que a distanciam dos princípios universais. Tal distorção, exarcebada na década 
de 1990 pela crise global do capital financeiro, pode ser observada na opção dos governos 
(particularmente aqueles provenientes de países que não alcançaram um efetivo estado de 
bem-estar social, como é o caso do Brasil) pelo projeto neoliberal de desenvolvimento, que 
privilegia políticas sociais focadas nos mais pobres - a exemplo dos programas de 
transferência condicionada de renda - em substitução a consolidação de uma ampla rede de 
proteção social.  

Este modelo desenvolvimentista atualmente praticado no Brasil com amplo estímulo à  
desregulamentação  dos  mercados, privatizações  e redução  dos  gastos  sociais,  
legitimou  a  adoção  de  políticas focalizadas,  de caráter compensatório, monetarizando a 
política social (Pereira, 2012) e transformando “cidadãos” de direitos em consumidores da 
proteção social, via mercado. 

Neste sentido, indaga-se: de que forma superar esta concepção de política social, 
conquistando a supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de 
rentabilidade econômica, uma das diretrizes da própria Política Nacional de Assistência 
Social? 

Longe de querer esgotar o assunto, no levantamento das reflexões aqui apresentadas, 
esperou-se ter contribuído e atrelado às preocupações que constituem os estudos que 
tratam da Proteção Social, aproximando-nos ainda mais de uma agenda social que 
responda aos anceios da população por proteção social. 
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