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RESUMO
O trabalho que ora se apresenta tem o objetivo de realizar uma análise crítica, sobre duas ações que tem 
como finalidade a transferência de renda a população em situação vulnerabilidade e/ou risco social, 
a saber: a Speenhamland, utilizada na Inglaterra no século XVIII e o Programa Bolsa Família que se 
constituí como experiência inédita pelo seu formato descentralizado, implantado no Brasil desde 2003. 
A partir de pesquisa eminentemente bibliográfica, este artigo resgata autores de expressão mundial como 
Karl Polanyi, dentre outros que focaram sua análise na compreensão dos desdobramentos e das tentativas 
de minorar o quadro de desigualdade social instaurada na Inglaterra no período supramencionado. No 
que se refere ao Brasil, autores como Milton Santos que resgatam a história do país sob o prisma das 
disparidades de renda, mas principalmente do acirramento do princípio neoliberalista do consumo. 
Parte-se da hipótese, que tanto em uma experiência quanto noutra, o objetivo era criar mecanismos de 
expansão da economia de mercado através da abertura dos portões do consumo para a grande massa 
pobre existente nas duas realidades.  Ressalta-se ainda, a hipótese de que a retirada de milhares de 
pessoas, da chamada linha da pobreza, se constituiu e se constituí como atividade meio para fomentar a 
economia de mercado. 
Palavra Chave: Speenhamland, Bolsa Família, Transferência de Renda.

ABSTRACT
The work presented here aims to make a critical analysis about two actions which aims to transfer 
income to population vulnerability and social risk, namely: Speenhamland used in England in the 
eighteenth century and the bag family Program that is as unprecedented experience for its decentralized 
format, implemented in Brazil since 2003. From eminently literature, this article rescues worldwide 
expression of authors such as Karl Polanyi, and others who have studied to understand what were the 
consequences of attempts to reduce social and economic inequality framework established in England in 
the aforementioned period, with regard to Brazil, authors such as Milton Santos to resume the country’s 
history through the prism of income disparities, but mainly the intensification of the neoliberal principle 
of consumption. It starts with the hypothesis that both an experience as the goal was to create another 
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expansion mechanisms of the market economy by opening up the intake gates to the massive existing 
poor in both realities. It is noteworthy that the withdrawal of thousands of people, the so-called poverty 
line, constituted and constitutes activity as a means for capitalist expansion.
Keyword: Speenhamland, Bag Family,cash transfer

INTRODUÇÃO

Não é nenhum segredo que as desigualdades sociais permeiam a realidade social desde sempre, ou 
seja, a dinâmica de poder entre as pessoas é componente estruturante da interação humana, diante disso, 
a adoção de medidas que visam à mitigação das expressões das mazelas sociais, também acompanham a 
trajetória histórica das sociedades. No entanto, é possível ressaltar que por muito tempo a proteção social1 
esteve, e em alguns casos ainda está, atrelada ao assistencialismo e a caridade, utilizada para manipular, 
coibir, violentar e enquadrar a população a ordem vigente. E essa população tem vários nomes, seja 
servo, escravo, trabalhador, pobre ou como aponta Jesse Souza (2009), a ralé. Estas nomenclaturas vão 
se modificando de acordo com a conjuntura social, ou ainda, a “experiência social” (Dubet, 2003).

Neste sentido, destaca-se a Revolução Industrial que impõe mudanças bruscas não só nas relações 
econômicas mundiais, mas também, e de forma mais severa, nas relações sociais. No século XVIII até 
inicio do século XIX, se percebe um significativo rompimento do rural com o urbano, e além desse 
processo de urbanização, ressalta-se a constituição de grupos de pessoas com interesses distintos. E essa 
nova dinâmica apresentada ao mundo não se sustentaria por muito tempo até que estes grupos de pessoas 
com pensamentos diferentes entrassem em conflito. Diante disso, a história nos apresenta embates não 
só em âmbito nacional, mas também internacional. Diante dessa nova ordem social que o princípio 
da acumulação de riquezas, que Karl Polanyi (2000) chama de moinho satânico, polariza as relações 
sociais, tendo por um lado o contingente de detentores do capital, por outro cresce a exploração da massa 
trabalhadora, que não possuía políticas de proteção social, dada a omissão do Estado e a liberdade do 
mercado em gerir seus instrumentos de trabalho. 

A partir do agravamento da pobreza, a economia de mercado percebe a necessidade de criação 
de estratégia que mantivesse esse modo de produção no poder. No caso brasileiro, dada a sua forma 
de construção enquanto Estado - Nação, a condução desse tipo de estratégia toma formatos diferentes, 
a partir da década de 30 do século XX, em função dos processos políticos ditatoriais, clientelistas, 
populistas e desenvolvimentistas, que arrolaram no país a partir dessa época. Destarte, é perceptível que 
o processo estruturante do Brasil, foi pautado pela cópia, sombra, réplica, de ideais de outros países, 
ora influenciado por seu colonizador, ora pela hegemonia liberal dominante (E.U.A.). Para Jesse Souza 
(2009), este ideário se tornou hegemônico no Brasil, pois compreende as desigualdades sociais somente 
dentro da esfera econômica e isso, ainda segundo o autor, é uma concepção fragmentada e porque não 
dizer falseada, das questões sociais. 

Neste sentido, o autor esclarece,  

A noção moderna de “nação” é um processo, como todo processo social, de 
luta contra ideias rivais. Como toda ideia está ligada a interesses econômicos e 
políticos de toda espécie, esse tipo de luta é, quase sempre, difícil, lenta, e muitas 
vezes, sangrenta. No Brasil isso não foi diferente. As guerras e rebeliões intestinas, 
que durante todo o século 19 rasgaram o país de alto a baixo, testemunham as 
resistências que a ideia da nova nação teve de enfrentar para se sobrepor aos 

1 De acordo com Silva (2006), proteção social se constitui como ações de cunho estatal que visam minorar desigual-
dades sociais, com vistas a promover o desenvolvimento social de uma nação, através de programas, projetos, serviços e 
benefícios, voltados a grupos ou indivíduos em situação de vulnerabilidade ou risco social.  
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interesses econômicos e políticos locais de todo tipo. (Souza, 2009, p. 32).

Em suma, o presente trabalho visa problematizar a temática transferência de renda, sob o viés 
da experiência inglesa, chamada Speenhamland, bem como, o Programa Bolsa Família implantando no 
Brasil. Ressalta-se, que mesmo se tratando de realidades e períodos históricos distintos, as premissas deste 
tipo de política versa sobre uma conduta economicista nas duas realidades. Faz-se essa reflexão a partir 
de dois pólos de referência: de um lado o pensamento de Polanyi descrito em seu trabalho memorável, 
A Grande Transformação – as origens da nossa época (2000), no qual o autor analisa a economia de 
mercado e as medidas de protecionismo à pobreza no cenário europeu. Sobre outro prisma, destacam-se 
autores como Marcio Pochmann (2014), Milton Santos (2007) e Maria Ozanira da Silva e Silva (2006), 
que analisam o contexto social e político brasileiro em que se insere essa lógica de transferência de 
renda. Sendo assim, este artigo não tem o objetivo de engessar tal temática, tampouco finda-la, a ideia 
presente aqui visa ofertar contribuições para análises futuras, de modo a desvelar interesses oblíquos no 
que se refere à transferência de renda, principalmente na realidade brasileira que permeada por profundas 
desigualdades ainda não alcançou o status de país democrático que trata todos os seus nacionais como 
cidadãos. 

UM BREVE HISTÓRICO DO TEMA 

A situação de pobreza sempre esteve arraigada ao percurso histórico da humanidade, ou seja, 
a distribuição equânime de renda sempre foi objeto de discussão e debate. No entanto, a que se levar 
em consideração que antes da ascensão do sistema capitalista, este conflito estava atrelado a questões 
míticas que eram estabelecidas através de estratificação social muito bem estabelecida pelas castas. 
Ou seja, a relação entre servo e senhor, escravo e aristocrata era bastante delimitada, a ponto das 
disparidades socais e econômicas serem tratadas como algo natural e intransponível que repousava no 
cerne da igreja. No entanto, com a grande transformação da ordem social vigente, através do processo 
de industrialização, a percepção quanto às relações entre indivíduos muda drasticamente. 

Desse modo, é possível descrever que, 

No passado, o pertencimento à família certa e à classe social certa dava a garantia, 
aceita como tal pelos dominados, de que os privilégios eram “justos” porque 
espelhavam a “superioridade natural” dos bem-nascidos. No mundo moderno, 
os privilégios continuam a ser transmitidos por herança familiar e de classe, mas 
sua aceitação depende de que os mesmos “apareçam”, agora, não como atributo 
de sangue, de herança, de algo fortuito, portanto, mas como produto “natural” 
do “talento” especial, como “mérito” do indivíduo privilegiado (Souza,2009, 
p.44).

Durante os séculos XVII e meados do século XVIII, a assistência aos pobres tinha um caráter 
mobilizador, pois atribuía ao próprio sujeito a responsabilidade por sua situação de fracasso. Assim, 
o recebimento de algum tipo de beneficio muitas vezes era condicionado a trabalhos forçados. E 
primeiras propostas de transferência de renda podem ser encontradas nas obras de autores como 
Thomas More2,datadas em 1516. 

Para Vieira (2010), nos primórdios do século XVIII, Thomas Paine propõe uma renda mínima 
independente do trabalho. Este inglês tornou-se deputado na França, após reconhecimento de dupla 

2  MORE, Thomas. Utopia I - Brasília: Editora Universidade de Brasília: Instituto de Pesquisa de Relações Interna-
cionais, 2004.
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nacionalidade, pelo país. Paine considerava justo esse tipo de transferência de renda como meio de 
subsistência, a partir do conceito de propriedade privada que reduzia as oportunidades de trabalho 
e/ou impunha aos não proprietários trabalhos penosos de pouco retorno financeiro. Emerge então o 
primeiro sinal de um dos maiores conflitos ideológicos da humanidade que é vivo até os dias atuais, 
estabelecido na gênese das relações de trabalho, a dinâmica Capital x Trabalho. Que a partir do século 
XVIII, passa a ganhar o centro dos mais diversos debates científicos tanto no universo das ciências 
exatas quanto nas sociais. E a existência de um movimento acadêmico e político, entre proteção social 
e laissezfaire se torna cada vez mais robusto à medida que o sistema capitalista vai se constituindo 
como nova ordem mundial.

No que se refere à Speenhamland, esta teve início em meados do século XVIII e se findou no 
século XIX, justamente pelo seu caráter inviabilizante em um contexto de emergência da economia 
de mercado. Ressalta-se aqui, que está pequena menção sobre o sistema de abonos será mais bem 
problematizada em uma sessão exclusiva. Porém, se faz necessário sua colocação neste espaço, de 
acordo com a estrutura cronológica das políticas de transferência de renda adotadas ao longo das 
transformações mundiais.

Já no século XX, nas décadas de 20 e 30, John Maynard Keynes critica veementemente o 
liberalismo econômico, e apresenta uma proposta de planificação na distribuição de renda através do 
pleno emprego. Keynes afirmava ser esta uma possibilidade para a superação de diversos entraves em 
relação à questão trabalho no contexto vigente.  De acordo com Vieira (2010) apud Brandão (1993), 
Milton Fridman, um dos maiores opositores das propostas keynesianas, apresenta a ideia de que a 
pobreza deveria ser algo tratado pela iniciativa de caridade privada, desse modo, o Estado apenas 
complementaria o rendimento, até que este chegasse a valor mínimo necessário para sua tributação, 
esta iniciativa denominada imposto negativo, impulsionou a formação de diversos tipos de programas 
de transferência de renda, principalmente nos países em situação de subdesenvolvimento com o 
Brasil. 

No caso do Brasil a proliferação deste tipo de programa se dá a partir da década de 1990. De 
acordo com Silva (2006), quando se fala em política de transferência de renda no Brasil, podemos datar 
o ano de 1991, como proposta inicial o Programa Renda Mínima – PGRM, encabeçado pelo então 
senador Eduardo Suplicy do Partido dos Trabalhadores de São Paulo, a parir do projeto Lei número. 
80/1991. O foco era beneficiar todos os brasileiros residentes no país, maiores de 25 anos de idade, 
com uma renda que correspondesse, atualmente, acerca de 2,25 salários mínimos. Segundo Nogueira 
[et,al] (2012), o PGRM mesmo com tantas limitações foi de estrema importância para a concretização da 
redistribuição de renda no país, tendo seu ápice no ano de 1995, quando foi implantado isoladamente 
primeiro em Campinas (SP), Ribeirão Preto (SP), Santos (SP) e Brasília (DF). Em 2001, os programas de 
transferência de renda começaram a ser complementados com o Programa de Erradicação do Trabalho 
Infantil – PETI e o Benefício de Prestação Continuada – BPC, Bolsa Escola e Vale Gás.

Em 2003, como carro-chefe da política de proteção social do governo de Luiz Inácio Lula da 
Silva, o Programa Fome Zero prevê uma ação integrada tendo três conjuntos de políticas articuladas 
entre si: políticas estruturais, políticas específicas e políticas locais. Durante a instauração deste 
processo, a cúpula administrativa percebeu que existiam várias ações sendo realizadas simultaneamente, 
de forma fragmentada e a um mesmo público alvo, gerando incompatibilidade com a nova forma de 
gestão. De acordo com HEIN (2006), logo que esta realidade emergiu, tanto sociedade civil organizada 
quanto Estado, através dos espaços públicos dos Fóruns e Conselhos, nos diferentes níveis de governo, 
colocaram a questão da formatação dos programas sociais implementados. Sendo assim depois de ajustes 
no contexto do novo governo, o Programa Bolsa Família foi lançado oficialmente no dia 20 de outubro 
de 2003 pelo Presidente Lula e pela Secretária Executiva Ana Maria Fonseca.

Em sumo, o que se percebe é que a ascensão do modo de produção capitalista fez com que 
a mentalidade social convergisse para uma realidade estritamente econômica. Na Inglaterra, a 
transferência de renda, a princípio, era percebida como atividade obliteradora do progresso econômico 



8 9

e só posteriormente foi concebida como fonte de estabilidade social em função de crise econômica 
ou das guerras. Sendo assim, a realidade supramencionada aponta que a ação política do programa de 
transferência de renda é utilizada como manobra do sistema, como vistas a estabilidade da economia. 
Enquanto que no Brasil, tal programa é utilizado como plataforma de governo, e seus desdobramentos 
vão ao encontro dos interesses econômicos. 

 PROTEÇÃO SOCIAL NA EUROPA: FOCO NA SPEENHAMLAND

O século XVIII foi marcado pelo processo de industrialização, com foco na Inglaterra, que 
desencadeou severas modificações na estrutura social, tornando-se um divisor de águas no que se 
refere à forma de se relacionar entre os sujeitos. E essa nova ordem rompe com o antigo formato de 
condução da sociedade que, por sua vez, não tinha como base a acumulação de capital, tampouco o 
lucro de um grupo em detrimento da miserabilidade de outro. Ou seja,  

Apesar da sociedade do século XVIII ter resistido, foi vencida pelos mecanismos da 
indústria e do mercado auto-regulável nascentes para ela. Nem mesmo as leis de 
proteção aos pobres (Poor Law)3, foram capazes de proteger a sociedade do moinho 
satânico – a simbiose mercado/indústria, considerada uma abismo da degradação 
humana. (Coutinho 2005,p.2),

Através da Poor Law, as chamadas paróquias detinham toda a responsabilidade pela comunidade 
que ali vivia, através de diversas ações que convergia para que a solução de qualquer conflito se desse 
em âmbito local. Exemplo disso, ainda segundo Coutinho (2005), é que as paróquias controlavam a vida 
dos pobres, pois os impedia de se deslocarem para outros espaços em busca de melhor condição de vida, 
caso essa fato ocorresse o indivíduo era preso e devolvido ao seu local de origem. Já a Speenhamland ou 
o “direito de viver” ou “Sistema de Abonos”, como também era conhecida, rompe com esse modelo.

De acordo com Polany (2000) Speenhamland consistia no recebimento por parte indivíduo de 
assistência mesmo quando estava empregado, no caso em que seu salário fosse menor do que a renda 
familiar estabelecida por uma determinada tabela que fazia referência ao preço do pão. Essa lei impediu 
a criação de um mercado de trabalho, mesmo no período mais ativo da Revolução Industrial (1795 – 
1834). Reforçando então o sistema paternalista de organização do trabalho, ressalta-se que este ato 
político que ficou conhecido como lei, na verdade nunca foi promulgada, ou seja,

Os Juízes de Berkshire, num encontro no PelikanInn, em Speenhamland, próximo a 
Newbury, em 6 de maio de 1795, numa época de grande perturbação, decidiram conceder 
abonos, em adiantamento aos salários, de acordo com uma tabela que dependeria do 
preço do pão. Assim, ficaria assegurada ao pobre uma renda mínima independente de 
seus proventos. (Polany, 2000, p. 100).

Dito isso, como pensar em um modelo econômico, que visa à acumulação de riqueza e expansão 
galopante através da transformação de tudo em mercadoria, sem a mola propulsora, ou seja, sem o 
trabalho? Ou ainda, como a tão falada auto-regulação se daria com a interferência permanente do Estado? 
Para o autor supramencionado, a referida lei impossibilitou o funcionamento de uma ordem capitalista 
enquanto os salários eram subsidiados por fundo público. A produtividade do trabalho caiu, oferecendo 
aos empregadores mais um motivo para não elevar os salários além da tabela supracitada. Ou seja, essa 
3 De acordo com COUTINHO (2005), em 1601, havia uma lei chamada Poor Law, ela decretava que todos os po-
bres capacitados deviam trabalhar para se sustentar e cabiam as paróquias, de cada lugar, providenciar o trabalho, cobrando 
impostos e taxações sobre os ricos e arrendatários para o sustento dos asilos de pobres.
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Lei “proclamava que nenhum homem precisava temer a fome porque a paróquia o sustentaria e a sua 
família, por menos que ele ganhasse” (POLANYI, 2002, p.112).

Ressalta-se ainda que, em raríssimas situações, caso o trabalhador recebesse um salário acima 
da tabela, esta lei não era aplicada. No entanto a maior ocorrência era de fato, o trabalho ser oferecido a 
qualquer preço, e este subsídio era amplamente utilizado para elevar os valores até o nível determinado 
pela lei. Diante disso, o número de trabalhadores recebendo tal benefício crescia expressivamente. 

Neste sentido, 

Nenhuma outra medida se popularizou mais amplamente. Pais não precisam cuidar de 
seus filhos; filhos não dependiam mais dos pais; os empregadores podiam reduzir os 
salários a bel-prazer e os trabalhadores não passavam fome, que fossem diligentes ou 
preguiçosos. Os humanitaristas aplaudiam a medida como ato de piedade, senão de 
justiça, os egoístas se consolavam com o pensamento de que se tratava de um gesto 
de caridade e não de um ato liberal. Mesmo os contribuintes dos impostos custaram a 
compreender o que aconteceria a esses impostos num sistema que proclamava “o direito 
de viver” quer um homem trabalhasse por um salário vivo ou não (Polanyi 2000, p. 
102).

E em meio a uma crise eminente, a Speenhamland foi abolida em 1834 e substituída pela Poor 
Law Reform, que por sua vez, aniquila qualquer movimento protecionista por parte do Estado, além da 
servidão paroquial, a territorialidade e finalmente as fontes de obstrução do projeto expansionista da 
economia de mercado. Ressalta-se que essa reforma relega o povo comum ao abandono e a miséria, 
tanto aqueles considerados aptos para o mundo do trabalho quanto os que eram reconhecidamente 
incapacitados. Para Polanyi (2002), o mercado de trabalho foi o último dos mercados a se organizar sob 
o novo sistema industrial, pois tanto a terra quanto o dinheiro já haviam sofrido inferências no sentido 
de se transformarem em mercadoria para esse novo sistema, sendo assim, a necessidade de aquisição 
do eixo trabalho, só surgiu quando o novo modelo passa a transcender as necessidades minimalistas 
das sociedades até então “primitivas”, sendo assim, a ausência de mão de obra provou ser um mal não 
só para a economia, mas também para todo o contingente populacional. Ou seja, o mercado livre de 
trabalho ainda que desumano, como era na época, provou ser financeiramente mais benéfico para todas 
as partes.

Em suma, o cenário onde se insere o sistema de abonos não poderia aceitar qualquer tipo 
de impedimento, principalmente quanto à escassez de mão de obra. Diante disso, a marcha rumo a 
transformação da ordem social, já estava em curso e por isso a Speenhamland significou apenas um 
entrave para a efetivação da auto-regulação do mercado e para a acumulação capitalista. Ou seja, nesta 
época a transferência de renda versava sobre a obliteração da construção de um novo sistema, mesmo sob 
resistência, a exploração do trabalho se mostrou o único caminho a ser seguido, dada efervescência da 
transformação social e econômica que não apresentava, naquele período, qualquer sinal de retrocesso. 

 PROTEÇÃO SOCIAL NO BRASIL: Programa Bolsa Família

Em pleno processo de transformação social e econômica no Brasil, a partir da década de 1990, se 
percebe a ruptura com o que era conhecido como cidadania regulada. Os moldes da política de proteção 
social começam a ser descritos a partir da constituição de 1988, de modo a tratar os brasileiros sob a 
realidade que ora se apresentava, ou seja, a percepção do contingente de pobres e miseráveis obliterava 
o avanço rumo à perspectiva de desenvolvimento, que pelo fato ter se chegado ao país tardiamente, 
ansiava pela corrida contra o tempo objetivando estreitar as relações com os países centrais.  Assim 
como aponta Vieira (2010), a assistência social passa a ser considerada como uma política de direito, de 
modo a romper com a cultura do favor, propondo a equalização do sentido de cidadania. 
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A necessidade de se criar políticas que visassem redistribuir a renda do Brasil, ecoava na agenda 
nacional. Então, diante da Lei 10.836, de 09 de janeiro de 2004 e o Decreto nº 5.749, de 11 de abril 
de 2006, estrutura-se o Programa Bolsa Família – PBF4, como é conhecido hoje. É valido ressaltar 
que se desenvolveu a unificação dos benefícios que existiam anteriormente, sem prejuízo as famílias 
beneficiadas. Porém tal ação só foi possível em decorrência de uma articulação intersetorial dos, até 
então, ministérios que respondiam pelos diversos programas sociais, sendo eles: Ministério da Educação, 
Ministério de Minas e Energia, Ministério de Previdência e Assistência Social e Ministério da Saúde. 
Trazendo assim a perspectiva de otimização dos recursos além de ampliar os valores repassados as famílias 
beneficiárias, o Estado então passar a focar na matricialidade sóciofamiliar, que parte do princípio da 
criação de mecanismos de proteção social principalmente as famílias e não mais com foco somente nos 
indivíduos. Nasce então o Ministério de Desenvolvimento Social, com o título de coordenador de todos 
os programas sociais, devendo articular as políticas de desenvolvimento social, segurança alimentar e 
nutricional, assistência social e renda às famílias em situação de pobreza no país. Para HEIN (2005), 
esse formato de gestão e a articulação de ações das diferentes políticas setoriais destinadas a um mesmo 
público-alvo, tem sido um desafio histórico. Romper com a fragmentação, paralelismo e personalismo 
no trato da coisa pública, exige a revisão do corpo burocrático. 

Diante do exposto, se torna salutar citar que construir um formato de política social que vislumbre 
a interlocução exitosa entre os Estados e Municípios, através do repasse de recursos próprios, em prol de 
ações construídas pelo governo Federal, é um marco histórico na construção de política social no Brasil.  
No que se refere ao impacto do PBF na realidade de milhares de brasileiros, os dados quantitativos 
demonstram uma perspectiva bastante satisfatória, ou seja, de acordo com o Estudo do Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, a cada R$ 1,00 transferido por meio do programa representa um 
incremento de R$ 1,78 no Produto Interno Bruto – PIB brasileiro5.Este estudo destaca ainda,os efeitos 
das transferências sociais na renda disponível bruta do total da economia e na renda disponível bruta das 
famílias. Ao se transferir R$ 1 a mais do Bolsa Família, aumenta R$ 1,64 a renda disponível bruta das 
famílias.6

É valido destacar, a transformação positiva na realidade das famílias que viviam na linha da 
pobreza, no entanto, destaca-se aqui a hipótese de que para além da conotação social do programa, 
que minimizou os indicies de miserabilidade registrados antes de sua criação, o quesito crescimento 
do consumo também se faz presente nessa realidade e se torna significativo por impactar diretamente 
na economia do país. Diante do exposto é possível analisar tal questão como uma exitosa comunhão 
entre proteção social e a economia de mercado, se por um lado promove desenvolvimento social ao 
contingente populacional que beneficia , que ao longo da história brasileira sempre viveu relegado 
tanto pela superestrutura quanto pela infraestrutura, por outro prisma, mantém ativo o crescimento 
econômico nacional através do consumo. Sendo assim, em tempos de crise mundial o PBF cumpre seu 
papel de fomentar o sistema vigente.

O PAPEL DO CONSUMO NESSE DEBATE

Para SANTOS (2007), a maior perversão do nosso tempo versa sobre o papel do consumo, e sua 

4  De acordo com NOGUEIRA, SANTOS e FIGUEIREDO (2012), para as famílias serem beneficiadas com Progra-
ma Bolsa Família é necessária uma seleção, a partir de registro realizado pelos municípios através do Cadastro Único – CAD 
Único, com vistas a identificar todas as famílias de baixa renda existentes no Brasil. O Programa passa a ser executado de 
forma descentralizada compartilhada entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, atuando em três eixos: o alívio 
imediato da pobreza, o acesso a direitos sociais básicos e a emancipação das famílias.

5  http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2013/11/bolsa-familia-impacta-positivamente-economia-brasileira
6  http://exame.abril.com.br/economia/noticias/bolsa-familia-gera-o-maior-efeito-sobre-consumo-diz-ipea
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representação da vida coletiva e na formação do caráter do indivíduo.  Este autor chega a comparar 
o consumo a um tipo de religião, pois este processo alienante instala sua fé doutrinária nos mais 
diferentes espaços e de forma tão fina, que é absorvida subliminarmente. “o consumo é o verdadeiro 
ópio, cujos templos modernos são os shopping centers e os supermercados, aliás, construídos à feição 
das catedrais” (Santos, 2007, p. 48).

Diante disso o debate aqui proposto se insere no verdadeiro sentido dos programas de 
transferência de renda, em um cenário de inúmeras ausências sociais que estão para além da necessidade 
de renda. No Brasil, o sistema econômico cria fenômenos condicionados pelo seu próprio interesse 
que por acaso, versa com a necessidade social. E a partir disso, Santos (2007) afirma que existe a 
inoperância do Estado brasileiro em assegurar os princípios da cidadania, assim sendo, se percebe um 
grande antagonismo entre o Neoliberalismo e o Estado de Direitos, haja vista, que tudo se traduz em 
consumo delirante e o espaço torna-se palco de inúmeros conflitos.

Ainda de acordo com autor, 

O consumidor alimenta-se de parcialidades, contenta-se com respostas 
setoriais, alcança satisfações limitadas, não tem direito ao debate sobre os objetos de 
suas ações, publicas ou privadas... O humanismo verdadeiro tem de ser constantemente 
renovado, para não ser conformista e poder dar respostas às aspirações efetivas da 
sociedade. (Santos 2007, p.57)

E é essa a miragem que Pochmann (2014) chama de “Mito da Grande Classe Média”. O autor 
afirma que a década de 1990 foi marcada por arrocho na economia em função do legado herdado pelo 
período da ditadura militar, e esse fato culmina no dilema vivido na época entre o endividamento do 
país e a necessidade de estabelecer sua economia no cenário mundial. E essa fragilidade implicou no 
agravo dos conflitos internos marcados pelo desemprego, o arrocho salarial e a omissão do Estado em 
estabelecer políticas públicas que atendessem aos anseios da população. 

No início do século XXI, Pochmann (2014)afirma que houve uma ruptura desse processo 
através da ascensão de um novo governo que resgata as demandas da classe trabalhadora e as coloca 
na agenda nacional, além de estruturar políticas sociais focadas na base da pirâmide social. O autor 
aponta alguns fatores que culminaram na ascensão dessa demanda populacional a estratos superiores, a 
saber: aumento do crédito, que antes deste reordenamento estatal era direcionado a um pequeno grupo 
situado no topo da pirâmide social, o que possibilitou o acesso a bens duráveis de maior valor unitário 
como habitação e carro; o aumento dos postos de trabalho, em função das transformações econômicas 
ocorridas no cenário mundial e o processo de desindustrialização que se volta aos serviços, que por sua 
vez, abarcou uma demanda populacional antes marginalizada pelo mercado; e por fim, políticas sociais 
que asseguraram transferência direta de renda a grupos populacionais segregados (criança, pessoa com 
deficiência e idosos). Emerge então o retorno da mobilidade social, direcionada a base da pirâmide social 
e o fortalecimento da classe trabalhadora, de modo a diminuir a desigualdades sociais. 

O analista ainda esclarece,

Essa ampliação no nível do rendimento dos trabalhadores de menor rendimento permitiu 
ampliar o consumo, uma vez que esse segmento social dificilmente teria condições de 
poupar, dada a demanda reprimida historicamente. Com isso, a elevação no rendimento 
permitiu incluir, pelo consumo, parcela importante da sociedade. (POCHMANN 2014, 
p. 139).

Diante desses pensamentos, se percebe uma grande lacuna no que se refere ao verdadeiro sentido 
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de desenvolvimento de um país, ou seja, a lógica economicista cria a ideia que caso a questão econômica 
esteja estável toda a sociedade deverá seguir pelo mesmo caminho. No então, a questão social brasileira 
esta para além da renda, ou a falta dela, obviamente que através da ação dos programas de transferências 
de renda, as desigualdades sociais sofreram um grande retrocesso, porém a que se levar em conta que 
esse contexto precisa se ampliado, com vistas ao verdadeiro sentido de democracia e cidadania. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do contexto em tela pode-se compreender, a partir da leitura das obras dos autores mencionados, 
que é extremamente contraditório pensar políticas sociais em uma sociedade pautada pelo modo de 
produção capitalista, onde o Estado se torna omisso em relação a regulação do fluxo social entre 
mercado e sociedade, além disso, se submete as desígnios do grande capital em detrimento do agravo 
das questões sociais, vividas por seus nacionais. E esse fato, além de não possibilitar, afasta qualquer 
traço de democracia, e se pauta na acumulação de riqueza galopante. No caso do Brasil, que não tão 
diferente dos séculos passados na Inglaterra, se omite a responsabilidade de afiançar direitos a toda a 
população. No entanto, é preciso ressaltar que os programas de transferências de renda aqui citados, 
mesmo fragmentados por este sistema, possuem extrema importância no que se refere à aquisição de 
capitais sociais, culturais e econômicos. Sendo assim, assim como afirma Souza (2009) a que se repensar 
a sociedade a partir de seus pontos de primeira necessidade, como condição sine qua non, para a efetiva 
superação de diversos entraves que limitam a equidade. Porém, o fazer dessa análise deve partir da 
constatação da ineficiência de políticas sociais estritamente econômicas, de modo a ampliar o universo 
de debate que propicie a compreensão para além da lógica de mercado. Em suma, “os rumos da proteção 
social brasileira serão modificados quando nos preocuparmos menos com o PIB e mais com a relação 
entre seus nacionais” (Souza 2009, 77). 

Destaca-se aqui, que este trabalho não tem o objetivo de esgotar o tema, mas sim promover o 
aprofundamento dessa discussão sob a égide das necessidades reais da sociedade, a partir no retrocesso 
da pobreza estrutural.
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