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Resumo: Esse texto versa contribuir com a discussão acerca da política social, através do 
conhecimento dos Programas de Transferência Condicionada de Renda (PTCR) e a sua 
relação com o Serviço Social. A construção desta pesquisa foi realizada sob a perspectiva 
histórico crítica, a qual permitiu a revisão bibliográfica fundamental para a leitura de 
realidade social na qual delineiam-se tais estratégias utilizadas pelo capital. Percebe-se a 
partir deste estudo que estes programas representam em sua essência um desdobramento 
da política social frente à ofensiva neoliberal, adotada como característica da fase 

contemporânea do capital. Tendo em vista que são implementados para corresponder 
aos interesses do grande capital.  
  

 Palavras-chave: Programas Sociais; Serviço Social; 
Capitalismo. 

 

Abstract: This study versa contribute to the discussion about social policy, through the 
knowledge of Income Conditional Transfer Programs (PTCR) representing in essence a 
development of social policy across the neoliberal offensive, adopted as characteristic of the 
contemporary phase of capital. Thus, the construction of this paper was carried out under the 
critical historical perspective, which allowed critical literature review to read social reality in 
which are outlined such strategies used by capital. 
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1. INTRODUÇÃO  

 
A partir das transformações econômicas, políticas e sociais ocorridas na América 

Latina, decorrentes da crise de 1970, foram demandadas ao capitalismo novas estratégias 

de reestruturação produtiva e desta maneira, adotou-se a implantação da ideologia 

neoliberal enquanto estratégia política, econômica e social, para a nova mentalidade social 
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necessária à reestruturação, deste modo, impactou o novo cenário do continente latino-

americano. O capitalismo na contemporaneidade tem sido marcado pelos avanços 

tecnológicos versus os retrocessos sociais, a forte onda neoliberal atingiu os direitos sociais 

de tal forma que os fez regredir, fragmentando-os, ou seja, a retratação dos direitos 

sociais que foram resultados da luta coletiva agora se encontra à mercê da política 

focalizada. É neste campo contraditório que surgem os programas sociais de transferência 

de renda (PTCR) enquanto estratégia do sistema do capital para manter a dominação sobre 

a classe trabalhadora. 

Na primeira seção serão abordados mediante a apresentação da conjuntura latino-

americana, os PTCR, os quais consistem na transferência de um valor monetário a família 

que é identificada como parte da população pobre de um país. Destacando os critérios de 

elegibilidade e o cumprimento de algumas condicionalidades, necessárias ao acesso e 

permanência aos programas em tela.  

Na segunda seção busca-se discutir a relação entre os programas sociais de 

transferência de renda e o Serviço Social. E até que ponto esses programas sociais 

possibilitam os sujeitos obterem uma condição de vida com qualidade. 

O estudo tem como base a perspectiva histórico crítica, a qual proporciona 

revisar os suportes teóricos que nos apontam elementos fundamentais para a 

compreensão da atual configuração do continente latino-americano e suas 

repercussões para a esfera social.      

A relevância desta pesquisa está em ampliar os espaços de discussões no 

quais Serviço Social está inserido e permitir que enquanto profissional direcionado 

por princípios como: liberdade, compromisso com a qualidade dos serviços, 

equidade e justiça social, entre outros, o assistente social possa desvelar a realidade 

construindo maneiras de fortalecimento, uma vez que sua categoria profissional é 

orientada pela busca de uma nova ordem social.  

2. OS PROGRAMAS SOCIAIS LATINO-AMERICANOS 

 
Para o entendimento dos programas sociais latino-americanos, foi necessária uma 

breve análise dos momentos históricos, dentre esses a crisedos anos 1970
1
, que trouxe 

                                                 
1
 Segundo Mészáros (2002), esta crise do sistema do capital possui um caráter estrutural, e, desta 

forma necessita de novas formas para o enfrentamento desta pelo capital. Uma vez que não se trate 
de renovar e adaptar as antigas estratégias de enfrentamento contra a desigualdade e a miséria a 
uma conjuntura desfavorável, supostamente passageira predominante no modelo de produção 
fordista, mas, a utilização de novas estratégias que impliquem: na aceleração do consumo, reduzindo 
a vida útil das mercadorias, promovendo o consumo perdulário e a produção destrutiva. Somando-se 
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recessão econômica para os países deste território, com impactos nas políticas sociais e 

nos direitos sociais. Com a crise estrutural do capital, tem-se um período denominado de 

“onda longa de estagnação”, que acarretou em mudanças em benefício da reprodução do 

capital.  

É com o processo de reestruturação produtiva que são desenvolvidas diversas 

estratégias para responder à crise do sistema capitalista com o intuito de reverter a queda 

da taxa de lucro e criar condições reatualizadas para a exploração da força de trabalho, tais 

transformações residem expressivamente na ofensiva do capital contra o trabalho, ou seja, 

só são possíveis quando recaem nos trabalhadores, assim, é a partir da flexibilização 

produtiva que se observa visivelmente um “Estado mínimo para o trabalho e máximo para o 

capital” (BRAZ; NETTO, 2011, p.237). 

Nesse período as refrações da questão social2 agravam-se e os direitos sociais 

tornam-se frágeis. Evidencia-se que é preciso encontrar saídas para a crise, a partir de um 

novo modelo de desenvolvimento econômico e social, o neoliberalismo. Esse novo formato 

de liberalismo3 propiciou a reforma do Estado que prioriza o ajuste fiscal, com ênfase para 

as privatizações de empresas públicas e políticas de seguridade social como as de saúde e 

educação. Essas novas reformas estatais se basearam na estratégia de buscar superlucros 

mediante a privatização de setores públicos do Estado, que opta pelas políticas sociais4 de 

caráter focal para reduzir os efeitos calamitosos da crise. Segundo Behring (2008), nesse 

                                                                                                                                                         
a isso, à acentuada exploração sobre o trabalho, e o aumento significativo do desemprego. Isto é, a 
partir da reestruturação do capital ocorre uma reconfiguração da subordinação do trabalho ao capital, 
objetiva e subjetivamente. 
2
 Netto (2001) em sua obra utiliza dois conceitos de “questão social”, “Por ‘questão social’ no sentido 

universal do termo, queremos significar o conjunto de problemas políticos, sociais e econômicos que 
o surgimento da classe operária impôs no curso da constituição da sociedade capitalista. Assim, a 
‘questão social’ está fundamentalmente vinculada ao conflito entre o capital e o trabalho”. 
(CERQUEIRA apud NETTO, 1982, p. 21) E o segundo conceito: “A questão social não é senão as 
expressões do processo de formação e desenvolvimento da classe operária e de seu ingresso no 
cenário político da sociedade, exigindo seu reconhecimento como classe por parte do empresariado e 
do Estado. É a manifestação, no cotidiano da vida social, da contradição entre o proletariado e a 
burguesia, a qual passa a exigir outros tipos de intervenção, mais além da caridade e repressão. O 
Estado passa a intervir diretamente nas relações entre o empresariado e a classe trabalhadora, 
estabelecendo não só uma regulamentação jurídica do mercado de trabalho, através de legislação 
social e trabalhista específica, mas gerindo a organização e prestação dos serviços sociais, como um 
novo tipo de enfrentamento da questão social”.  (IAMAMOTO; CARVALHO, 1986, apud Netto, 2001). 
3
 Conforme Netto e Braz (2011) para o liberalismo a desigualdade é necessária e natural entre os 

homens, e a noção de liberdade é a de mercado.  
4
 Vale lembrar, que segundo Netto (2011) historicamente as politicas sociais surgem no capitalismo 

monopolista com o objetivo de preservar e de controlar a força de trabalho. Ainda sobre 
Yazbek(2001, p. 33) afirma que ““As políticas sociais públicas só podem ser pensadas [...] como parte 
das respostas que o Estado oferece às expressões da “questão social”, situando-se no confronto de 
interesses de grupos e classes sociais. Ao colocar a ―questão social‖ como referência para o 
desenvolvimento das políticas sociais, estou colocando em questão a disputa pela 
riqueza socialmente construída em nossa sociedade”. 
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momento há uma reação conservadora com regressão dos direitos sociais, obtidos pela luta 

dos trabalhadores no tempo histórico, trata-se da contrarreforma5 do Estado.  

 Nesse contexto as políticas sociais passam a reproduzir intensa desigualdade social, 

sob uma suposta lógica de redistribuição de riqueza para ampliar a igualdade e a liberdade. 

A política de assistência social6 passa a ser desenvolvida pelo Estado com o propósito de 

“boa” focalização, otimização e prevalência do privado e do voluntariado, com 

direcionamento para um público específico: “os mais pobres, dentre os pobres, os mais 

vulneráveis, excluídos ou em situação de risco” (BEHRING, 2008, p. 162).  

Essas diferentes medidas elaboradas pelo capitalismo para manter o movimento de 

reprodução do capital através do estímulo ao consumo global tem como objetivo de obter 

lucro para o capital através dos programas sociais, orientados pela ação da política 

focalizada. No final da década de 1990, o neoliberalismo demonstrou seus primeiros sinais 

de esgotamento, todavia utiliza-se de mecanismos distintos de controle social sobre a 

pobreza reproduzidos do novo-desenvolvimentismo7.  Com este tem-se a implementação 

dos programas sociais focais e centralidade no individuo para que este desenvolva seu 

poder aquisitivo, isto é, sua capacidade de consumir no mercado e fomentar o comércio 

levando em consideração que este consumo é sinônimo de melhores condições de vida no 

modo de produção capitalista. As premissas, antes defendidas pelos liberais, reatualizadas 

pelos neoliberais são as bases do que se denominou novo-desenvolvimentismo. “O 

desenvolvimento econômico e social são orientadas pelas reformas estruturais na 

economia, especialmente pela política de privatização de serviços públicos, reforma do 

Estado e focalização de programas sociais para segmentos mais vulneráveis da sociedade” 

(MOTA; AMARAL; PERUZZO, 2012, p. 156).  

Através do novo-desenvolvimentismo, os programas de transferência de renda, 

ganham destaque por se tornarem um instrumento de ação focalizada que atende os 

interesses do modo de produção capitalista por meio da política assistencial aos indivíduos 

que se encontram na parcela mais vulnerável da população de cada um dos países onde 

esse formato de programa foi implantado. Nesse sentido, os organismos multilaterais como 

o Fundo Monetário Internacional (FMI) e Banco Internacional para Reconstrução e 

                                                 
5
 “[..] pela primeira vez na história do capitalismo, a palavra reforma perdeu seu sentido tradicional de 

conjunto de mudanças para ampliar direitos; a partir dos anos oitenta do século XX, sob o rótulo de 
reformas (s) o que vem sendo conduzido pelo grande capital é um gigantesco processo de contra-
reforma (s), destinado à supressão ou redução de direitos ou garantias sociais” (NETTO; BRAZ, 
2011, p. 237, grifos dos autores).  
6
 Em 1990, a partir da luta dos trabalhadores, tem-se a Política de Assistência Social. Esta passa a ter 

abrangência pública, mas ainda traz a focalização de suas atividades. Hoje, vem sendo operada via programas 
de transferência de renda. 
7
 O novo- desenvolvimentismo não será detalhado neste trabalho. Para maiores informações sobre 

essa temática consultar: MOTA, A. (org.). Desenvolvimento e construção de hegemonia: 
crescimento econômico e reprodução da desigualdade. São Paulo: Cortez, 2012.  
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Desenvolvimento (BIRD) ocupam lugar de prestígio para o capital, uma vez que são por 

meio desses organismos que são elaboradas formas de inserir os países periféricos no atual 

contexto de globalização da economia, para desse modo adaptá-los ao desenvolvimento 

econômico.  

De acordo com o relatório da OIT (2007) Trabajo Infantil y los programas de 

transferencias en efectivos condicionadas en America Latina, constata-se a implementação 

de vários programas sociais8 a partir de 1990.  Estes surgem com uma lógica de uma “nova” 

forma de política social na América Latina, com o objetivo de erradicar a pobreza extrema, 

possibilitando transferência de renda às famílias carentes, desde que os beneficiários de 

cada programa cumpram determinadas condicionalidades (ORGANIZAÇÃO 

INTERNACIONAL DO TRABALHO, 2011).  

Em síntese, a solução encontrada aos efeitos da ofensiva neoliberal, para 

compensar o agravamento da política econômica nos países latino-americanos e das 

reformas não efetivadas, foi a entrada desses PTCR. Observa-se, que eles possuem 

características particulares, sendo implementados pela necessidade do contexto 

contemporâneo. Em particular no cenário brasileiro com a implementação do Programa 

Bolsa Família (PBF)9 no qual consiste em uma estratégia de superação da pobreza, que traz 

ganhos positivos para a reprodução do capital.  Segundo Yazbek (2012) em 2012, o 

programa atendia mais de 13 milhões de famílias em todo o território nacional nos 5.564 

municípios brasileiros.  

No que tange, a implementação dos PTCR latino-americanos, com especificidade no 

cenário brasileiro, se torna na contemporaneidade uma das questões centrais para o 

enfrentamento da pobreza. A entrada desses PTCR tem como finalidade silenciar a 

população alvo dessas precarizações, com o intuito de evitar a contestação da ordem 

vigente e retirando deste modo o potencial revolucionário da classe subalterna.  

Vale resgatar que, o serviço social surge como profissão no período do capitalismo 

monopolista exercendo um papel claramente político, tomando a “questão social” e suas 

refrações como objeto de intervenção. O assistente social neste período atua com um papel 

de mediar os conflitos entre as classes sociais, por meio principalmente de políticas sociais 

(NETTO,2011). Com o movimento de reconceituação10 tem-se a apropriação da teoria crítica 

                                                 
8
 Existem cerca de mais de quinze programas de transferência de renda na América Latina. 

9
 “O Programa Bolsa Família, criado em 2003 pelo governo federal, é considerado um eixo 

estratégico para a integração de políticas e ações no enfrentamento da pobreza, no acesso à 
educação e no combate ao trabalho infantil. Foi criado tendo como perspectiva unificar os programas 
de transferência de renda em vigência no âmbito federal [...] o Bolsa Escola, o Bolsa Alimentação, o 
Auxílio Gás, o Cartão Alimentação, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil — Peti e o Agente 
Jovem” (YAZBEK, 2012, 308). 
10

 A respeito deste processo no Brasil, indicamos a literatura: NETTO, José Paulo. Ditadura e 
serviço social : Uma análise do serviço social no Brasil pós-64. 16. Ed. São Paulo: Cortez, 2011. 
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de Marx, e é através desta que a profissão pôde desvendar o que está por traz das 

desigualdades sociais, em suma, o real. Os desdobramentos desta apropriação pela 

categoria profissional põe o Serviço Social lado a lado com a classe trabalhadora, pautando 

sua atuação com vistas ao projeto de emancipação humana, como elucida o Projeto Ético 

Político da profissão.  

O desafio na contemporaneidade se encontra em reconhecer as artimanhas desses 

programas focalizados, sabendo que os mesmos têm práticas clientelistas, acarretando a 

utilização desses PTCR para uma manipulação política. No item seguinte, iremos analisar a 

relação entre as políticas de transferência de renda (PTCR) e o serviço social. 

3. ANÁLISE CRÍTICA DO SERVIÇO SOCIAL 

 
Vimos anteriormente, que no neoliberalismo os programas sociais persistem como 

instrumentos de continua reprodução das desigualdades sociais existentes no capitalismo. 

Percebe-se também, que neste período há uma intensificação da ofensiva do capital ao 

trabalho. Uma vez que esses programas foram formulados como mecanismo para controlar 

e amenizar a pobreza acelerada no período de reestruturação produtiva do capital. A 

pobreza representa uma das multifacetadas expressões da “questão social”, que são 

resultados da contradição e desigualdade do modo de produção capitalista, sendo assim, a 

ação focalizada desses PTCR não atingem a raiz do problema que é inerente à ordem 

vigente de reprodução do capital. Em outras palavras, os PTCR comprovam que não se tem 

a efetivação dos direitos sociais universais, porque as condicionalidades desses programas 

existem como critério para acessar determinado serviço e não como direito social que deve 

ser garantido pelo Estado (NASCIMENTO; REIS, 2009).  

No que toca ao Serviço Social em seu espaço sócio-ocupacional, à luz do referencial 

crítico-marxista, verifica que os programas sociais mesmo reforçando a ideologia do 

atendimento dos mínimos sociais, que como a própria nomeação já trata, são pautados nos 

padrões mínimos de sobrevivência, e, deste modo, contribuem para ideologia dominante. 

Uma vez que os sujeitos ou as famílias beneficiárias estariam alcançando uma melhor 

qualidade de vida, por meio da influência do novo-desenvolvimentismo, todavia o conceito 

de qualidade de vida está atrelado ao poder de consumo no mercado, conforme visto 

anteriormente. Isto é, esse valor monetário que as famílias recebem para consumir apenas o 

necessário para continuar se reproduzindo na condição de subalternidade. 

De acordo com Netto (2012), esses PTCR se conjugam como minimalistas 

programas que atendem o imediato, podendo o mesmo representar programas 

assistencialistas. A política social passa a ser representada agora via esses programas 

sociais, e estes “não tem nem mesmo a formal pretensão de erradicar a pobreza, mas de 
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enfrentar apenas a penúria mais extrema, a indigência – conforme seu próprio discurso 

pretende confrontar-se com a pobreza absoluta (vale dizer, a miséria)” (NETTO, 2012, p. 

18).   

 É possível observar que esses programas contribuem muito mais para o poder de 

consumo no mercado livre, o qual permite que a mercadoria continue circulando e 

produzindo o lucro para o capitalismo, uma vez que o lucro é sua força motora. Neste 

campo conflituoso que atua o Serviço Social, discutir sobre as medidas adotadas pelos 

governos como forma de conter o agravamento das expressões da questão social, durante 

esse período do capitalismo contemporâneo é fundamental para construir novas pautas de 

lutas respaldas pela lógica do direito, diferente do que a ações desses programas sociais 

provocam. Pois mesmo as políticas sociais não sendo o objetivo último da categoria 

profissional é esta que “[...] tanto é um instrumento fundamentalmente voltado ao controle da 

população e à ampliação da acumulação capitalista quanto, contraditório mecanismo, que 

incorpora (pontual e transitoriamente) algumas demandas e conquistas da classe 

trabalhadora” (MONTAÑO. p. 139, 2009).    

Isto significa dizer que muito mais que atender as demandas institucionais – 

imediatistas –, o Serviço Social deve desenvolver um caráter crítico em sua intervenção 

para mecanismo como esses; os programas de transferência de renda não se sustentem. 

 

A crítica a esses programas afirma que as políticas sociais criaram um novo modelo 
de clientelismo político associado ao controle dos cadastros e à cooptação dos 
movimentos sociais: o modelo “assistencialista” perpetuaria a dependência dos 
beneficiados, e estabeleceria uma divisão na classe trabalhadora entre os que 
recebem e os que não recebem sem trabalhar: Focalizadas apenas nos indigentes, 
seletivas e compensatórias, as políticas sociais vêm desenvolvendo estratégias 
fragmentadoras da pobreza e se colocando em um movimento contrário à 
universalização de direitos sociais (COGGIOLA, 2010, p. 47).  
 
 

Portanto, os PTCR constituem um importante instrumento de sustentação do modo 

de produção capitalista. Os quais acarretam na desmobilização e fragmentação da luta 

coletiva. Por isso, conhecer os processos históricos que desencadearam a criação de tais 

medidas é de extrema relevância na elaboração de vias de fortalecimento por uma nova 

forma de sociabilidade. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A partir da compreensão da conjuntura internacional e nacional dos anos de 1970-

1990, identificou-se o processo de contrarreforma do Estado com o neoliberalismo 

promovendo uma série de reajustes nas políticas sociais. Com isso ocorreu à redução dos 

gastos com recursos destinados a programas sociais universais, no intuito que os países se 
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inserissem no contexto da competitividade internacional. O modelo de desenvolvimento 

assumido no decorrer da história, com base no capitalismo e numa economia periférica e 

dependente que, inevitavelmente, cria um repetitivo ciclo de desigualdades sociais, 

assentada na não repartição das riquezas socialmente produzidas, mas mediante políticas 

sociais focais. 

Os PTCR constituem-se num desdobramento destas políticas focais, e possuem 

especificidades próprias no que se refere ao território, às condicionalidades e aos benefícios 

concedidos aos usuários, que podem ser monetários ou não monetários. Todos esses 

programas são dirigidos à população mais pobre, com vistas a diminuir os impactos da crise 

econômica e do ajuste fiscal aos grupos sociais mais vulneráveis e “evitar” o ciclo 

intergeracional da pobreza. Trata-se de uma modalidade de programas sociais inscritos nas 

políticas sociais dirigidas a segmentos específicos da sociedade, idealmente inscritos no 

domínio dos direitos sociais, enquanto estratégia do capitalismo contemporâneo, portanto 

são funcionais a reprodução do capital.  

Evidencia-se que a partir de um viés crítico pode ser observado os efeitos gerados 

por cada um desses programas sociais. Para assim, construir formas de superá-los, tendo 

em vista que a desigualdade é inerente a este modo de produção capitalista. Isto significa 

que o conhecimento adquirido é imprescindível na busca por um novo modelo societário, o 

qual tenha como ponto de partida a igualdade econômica, política e social. 
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