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Resumo 

 

Os programas de transferência condicionada de renda são políticas sociais focalizadas em 
populações vulneráveis utilizadas para distribuir renda e garantir o acesso a direitos e serviços 
sociais como educação e saúde. Tais estratégias de combate à pobreza têm sido implantadas em 
vários países e encontraram receptividade na América Latina, onde surgiram como inovações no 
Brasil e no México, a partir dos quais se difundiram. No Brasil, os programas de transferência 
condicionada de renda surgiram nos municípios, sendo mais tarde incorporados no sentido 
bottom-up à assistência social do governo federal, como Bolsa Escola e posteriormente como 
Bolsa Família. Como o policy making não é neutro nem objetivo, o contexto em que se faz uma 
política pública influencia profundamente nos seus resultados, tornando central a compreensão 
dos fatores influenciadores. Neste trabalho, se busca analisar, por meio do conceito de regime de 
políticas públicas, a tomada de decisão para a adoção do Programa Bolsa Família, identificando a 
relação entre atores, ideias e instituições durante o processo. A análise das atas das reuniões do 
Conselho Nacional de Assistência Social, do relatório da Comissão de Seguridade Social e 
Família da Câmara dos Deputados, dos discursos de deputados federais sobre a assistência social 
e de reportagens jornalísticas sobre o Bolsa Família em 2003 forneceu elementos para indicar que 
a existência de políticas similares em estados e municípios e a adoção do programa por medida 
provisória, com a tomada de decisão concentrada na Presidência da República, prejudicaram sua 
aceitação, mas o regime de políticas públicas era receptivo aos PTCRs, produzindo uma escolha 
negativa que não modificou o status quo. 
 

Palavras-chave: programas de transferência condicionada de renda; regime de políticas públicas; 
Bolsa Família; Brasil. 
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Abstract 

 

The conditional cash transfer programs are social policies that focus on vulnerable populations in 
order to assure income distribution and access to social services like public health and education. 
Such strategies against poverty have been adopted in several countries and they have found 
special receptiveness in Latin America, where they first originated as innovations in Brazil and 
Mexico, from which they have diffused. In Brazil the conditional cash transfer programs emerged 
from municipalities and they were later bottom-up incorporated to the national social aid system 
as Bolsa Escola and later as Bolsa Família. As the policy making isn’t neutral nor objective, the 
context involved in it deeply influences its results, making the understanding of the influencing 
factors a central issue. In this work the context of the Bolsa Família’s decision making process is 
analyzed using the policy regimes concept and identifying actors, ideas and institutions. The 
analysis of documents from the Conselho Nacional de Assistência Social and the Comissão de 
Seguridade Social e Família of the Chamber of Deputies, speeches of congressmen about the 
issue and newspaper articles about Bolsa Família in 2003 indicates that the previous existence of 
similar policies in municipalities and states across the country and the adoption of the program by 
an interim measure, with the decision making concentrated in the Presidency of Brazil, detracted 
its acceptance, but the policy regime was receptive to the CCTs, producing a negative choice and 
not changing the status quo. 
 

Keywords: conditional cash transfer programs; policy regimes; Bolsa Família Program; Brazil. 
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Introdução 

 

Os programas de transferência condicionada de renda (PTCR) têm sido adotados nos 

últimos anos em vários países como estratégia de combate à pobreza, são políticas sociais 

focalizadas em populações vulneráveis e encontraram receptividade significativa na América 

Latina (BICHIR, 2010; SUGIYAMA, 2011). 

Os PTCRs surgem nos anos 1990 enquanto os países latino-americanos passavam por 

reformas neoliberais. Tais reformas se deram devido à crise econômica da década de 1980 que 

afetou países desenvolvidos e em desenvolvimento, levando muitos destes a adotar as prescrições 

do Consenso de Washington (SUGIYAMA, 2011; CHANG, 2003).  

Enquanto as reformas estruturais e de mercado eram implementadas, atores 

domésticos e internacionais reconheceram seus efeitos adversos sobre as populações mais pobres 

e a necessidade de assisti-las enquanto o tamanho do Estado diminuía devido às reformas. Entre 

as soluções implementadas pelos países que passaram pela segunda onda de reformas neoliberais 

se observou a proliferação dos programas safety-net (rede de segurança), políticas sociais 

objetivando a proteção dos cidadãos afetados pelas reformas e alívio da pobreza com as quais os 

Estados em ajuste econômico podiam arcar. 

O objetivo deste estudo é compreender o processo que levou à tomada de decisão 

para a adoção do Programa Bolsa Família no Brasil. Para tanto, se pretende reconstituir esse 

processo, contemplando a dimensão temporal da análise, presente no capítulo 2. No capítulo 3, 

será realizado o levantamento de fatores considerados chave pela literatura no momento da 

tomada de decisão pelo PTCR, identificando atores, ideias e instituições.  

Os padrões de governança que contêm os atores, ideias e instituições envolvidos no 

processo de tomada de decisão e desenho das políticas são chamados regimes de políticas 

públicas (policy regimes) e englobam interesses, linhas de pensamento, corporações, indivíduos, 

organizações, burocracia e partidos que exercem influência no processo. Por meio do conceito de 

regime de políticas públicas, se busca compreender o contexto da tomada de decisão que levou à 

adoção do Programa Bolsa Família no Brasil, o maior PTCR da América Latina. 

Os países latino-americanos passaram durante as décadas de 1970 e 1980 por uma 

onda de redemocratizações, experimentando novamente eleições livres depois de anos de regimes 

autoritários. Concomitantemente ou logo depois dos processos de redemocratização, com um 
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ambiente político em que os atores políticos relevantes se submetem às regras do jogo para 

chegar ao poder, houve uma onda de reformas neoliberais. Os novos regimes políticos foram, 

então, acompanhados de reformas na assistência social e na previdência. À época, se afirmava a 

supremacia da orientação liberal na economia, com órgãos internacionais recomendando políticas 

ortodoxas (CHANG, 2003; FIORI, 2014), mas nos anos 2000 os governos latino-americanos 

passaram a adotar novamente políticas de intervenção estatal, inclusive na área social. Parte da 

literatura considera que os programas de transferência condicionada de renda se inserem nessa 

tendência de políticas observadas a partir da década de 2000, enquanto outra parte da literatura 

avalia que os PTCRs ainda se inserem no pacote de políticas neoliberais. Ambas as tendências 

concordam que tais políticas têm como objetivo reduzir a pobreza e a fome, focam em famílias e 

fazem pagamentos regulares caso elas mantenham os filhos na escola e realizarem controles 

periódicos de saúde, entre outras condições (HUAYTA, 2011). 

Uma política de transferência condicionada de renda é a que concede benefícios 

monetários desde que o favorecido cumpra algumas condições, como manter os filhos na escola 

ou frequentar comprovadamente os centros de saúde (LEVINAS, 2013). Cavalcante (2011) 

assinala a propagação dos PCTRs entre os países em desenvolvimento, não só na América Latina, 

mas também na África e na Ásia. A discussão sobre garantia de renda mínima é antiga e remonta 

à Primeira Guerra Mundial, tendo ganhado força no debate sobre justiça distributiva com autores 

como John Rawls e Amartya Sen, mas sua recente popularidade se deve aos impactos positivos 

em indicadores sociais e na redução da pobreza e da desigualdade (CAVALCANTE, 2011). 

Esses programas, com “transferência monetária direta ao cidadão ou família, foco nos segmentos 

mais pobres da população e existência de condicionalidades” (CAVALCANTE, 2011, p. 106), 

também possibilitam a associação a outras políticas sociais. 

Os atores, ideias e instituições, desde organizações internacionais a Estado, serão 

analisados na sua relevância para influenciar o processo decisório das políticas em estudo. Os 

regimes de políticas públicas podem ser: 1) uma disposição institucional, de relações entre Estado 

e economia, para atingir objetivos de trabalho e bem-estar, como proposto por Esping-Anderson; 

2) uma constelação de ideias, instituições e políticas, de acordo com Harris e Milkis; e 3) uma 

conformação de políticas e instituições que persegue objetivos amplos que transcendem as 

particularidades de cada setor, segundo Eisner (HOWLETT et al, 2013). Os regimes de políticas 

públicas podem nos ajudar a compreender padrões duráveis que influenciam processos por que 
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passam as políticas em diferentes setores, sejam econômicos ou sociais. Esses padrões explicam 

porque algumas decisões são tomadas e outras nem são consideradas, porque os problemas 

entram na agenda, como os resultados das políticas são avaliados e porque algumas delas são 

mantidas e outras modificadas. 

Por essa influência tão forte no processo de desenvolvimento das políticas é que os 

regimes são importantes. Como foi possível chegar a essas políticas? Quais fatores influenciaram 

a decisão de adotá-las? São questões que nortearão este trabalho. 

Para a análise empreendida, será utilizada o que os autores Howlett et al (2013) 

denominam técnicas interpretativas ou “pospositivistas”, destinadas a auxiliar na compreensão 

não apenas das políticas e seus efeitos na sociedade, mas também do processo que levou à sua 

adoção. Os regimes de políticas públicas traduzem a natureza durável de padrões na policy 

making de um governo e o arranjo de governança dedicado a um problema ou conjunto de 

problemas. Por meio deste conceito, se pretende investigar a relação entre o regimes de políticas 

públicas vigente no Brasil à época e a tomada de decisão sobre a adoção do Bolsa Família. 

“O termo ‘regime político’ (policy regime) tenta captar 
o modo como as instituições, ideias e atores políticos 
tendem a se engessar em padrões de interação 
relativamente estáveis e institucionalizados, que se 
agrupam para manter os conteúdos e os processos 
políticos de forma mais ou menos constante ao longo 
do tempo” (HOWLETT et al, 2013, p. 97). 

 
O trabalho implicará o levantamento dos atores, instituições e ideias envolvidos no 

processo em estudo, explicando como a interação entre esses três fatores produziu a tomada de 

decisão. Desta forma, se busca contribuir para ampliar o conhecimento sobre os programas de 

assistência social na América Latina, a relação entre a democracia recentemente construída na 

região e as garantias e os direitos sociais oferecidos à população e os paradigmas e os órgãos 

internacionais que influenciam as políticas públicas na área. 

Esta dissertação é um estudo de caso, um desenho de pesquisa que vive um paradoxo 

nas Ciências Sociais (FLYVBJERG, 2011), pois é um dos mais utilizados e também criticados. O 

estudo de caso não é um método ou uma técnica, e sim um nível de análise, no qual “o caso deve 

ser entendido como um enquadramento específico do fenômeno ou unidade estudada” (EV & 
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GOMES, 2014, p. 83). O caso em análise é o Programa Bolsa Família, uma iniciativa de política 

de transferência condicionada de renda em âmbito federal de um país latino-americano.  

Ao delimitar o caso a ser estudado, é possível separar em alguma medida a unidade 

de análise do seu contexto, excluindo o que não se considera parte do fenômeno a ser estudado, 

mas sem desconsiderar o contexto e reposicionando a unidade no seu ambiente. Para a análise do 

processo decisório de adoção do Bolsa Família em 2003, serão recuperadas, em primeiro lugar, as 

experiências de Brasília e Curitiba como primeiros adotantes de PTCRs no Brasil em 1995 e os 

posteriores Programa de Garantia de Renda Mínima, que não chegou a ser aprovado em 1997, e 

Programa Bolsa Escola em 2001, ambos no âmbito federal. Antes e depois desse capítulo sobre 

as políticas precursoras do Bolsa Família, haverá, respectivamente, uma parte que tratará da base 

teórica para a análise empreendida e um capítulo que reconstituirá o processo decisório para a 

adoção do programa em estudo. 
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1 - O contexto das políticas públicas 

 

O Bolsa Família, programa de transferência condicionada de renda adotado em 2003 

durante o primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), gerou grande repercussão nos 

âmbitos social, político e internacional. Tamanha ressonância despertou o interesse acadêmico 

em diversas áreas, tais como economia, administração pública e ciências sociais, construindo ao 

longo dos anos a abundante literatura hoje disponível sobre o programa. Os temas abordados são 

variados, desde os efeitos (ÁVILA, 2013; MARINHO, LINHARES & CAMPELO, 2011; 

MEDEIROS, BRITTO & SOARES, 2007) ao seu conteúdo (SOARES & SÁTYRO, 2010; 

SANTOS & MAGALHÃES, 2012; CAVALCANTE, 2011).  

Ao abordar as causas para a adoção do programa, a maioria dos autores se refere às 

condições socioeconômicas da população focalizada pelo Bolsa Família, apontando a relação 

problema-solução entre pobreza e o PTCR. Como um programa dessa natureza, o Bolsa Família 

faz transferências monetárias diretas a famílias dos segmentos mais pobres da população e exige 

condicionalidades, possibilitando a associação a outras políticas sociais e a distribuição de renda, 

e se difundiu por América Latina, África e Ásia (COÊLHO, 2012). 

A relação causal entre problema social e política pública não é tão simples nem 

imune a influências externas. Toda tomada de decisão, elaboração ou implementação de políticas 

é condicionada por fatores contextuais e dificilmente seria a mesma se modificados tais fatores. 

Conhecer o contexto das políticas desmitifica a objetividade e a imparcialidade do policy making, 

revelando paradigmas, interesses e reais limitações por trás de cada estágio do policy cycle. 

Há um debate recente na literatura sobre quais fatores mais influenciam as políticas 

públicas, na tentativa de descobrir o que deve ser priorizado nas análises e compreender quais 

fatores dão forma à política pública (HOWLETT et al, 2013). Entre os avanços alcançados nesse 

empreendimento se destaca a importância do contexto da política pública, que seria desenvolvida 

em meio a três fatores críticos: atores, instituições e ideias. Segundo Howlett et al (2013): 

“Muita teorização recente reflete esse entendimento de que 
tanto os atores quanto as instituições e as ideias que eles 
sustentam exercem um papel significativo no sentido de 
influenciar a evolução e os resultados dos processos político-
administrativos. Os indivíduos, grupos e classes engajados no 
processo político certamente têm seus próprios interesses, 
mas o modo como os interpretam e perseguem seus 
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interesses e os resultados de seus esforços são modelados 
pelos fatores institucionais e pelas ideias” (HOWLETT et al, 
2013, p. 59). 

 

Essa perspectiva de análise se insere na abordagem neoinstitucional da vida política, 

caracterizada por considerar as instituições sociais e o Estado como entidades centrais que 

influenciam as preferências e as condutas dos atores políticos e por compreender “a política 

pública como produto de interação interdependente entre a capacidade do Estado e a ação social” 

(HOWLETT et al, 2013, p. 58). 

 

1.1 - Os regimes de políticas públicas 

 

A pesquisa social consiste na observação sistemática da vida em sociedade com o 

propósito de descobrir e compreender padrões no que é observado, o que se dá por meio da 

mensuração e da interpretação (BABBIE, 1995). A mensuração pode ser vista como uma forma 

específica de observação, na qual são tomadas decisões sobre o que, como e quando observar, 

registrando deliberada, sistemática e rigorosamente tais observações. Este registro pode ser feito 

quantitativa ou qualitativamente (BABBIE, 1995), uma escolha que depende largamente dos 

objetivos da pesquisa, visto que as duas formas de investigação abordam de maneiras distintas a 

explicação, a causalidade e a seleção de casos, entre outros aspectos da pesquisa (MAHONEY & 

GOERTZ, 2006). 

A montagem da agenda e a formulação influenciam as opções políticas que serão 

levadas em consideração, as opções viáveis para a solução, os instrumentos selecionados, os 

atores e instituições envolvidos e as ideias que eles sustentam. Logo, o estudo se concentrará em 

selecionar e analisar as variáveis de maior relevância no processo decisório que levou à adoção 

do Bolsa Família. Para Howlett et al (2013), o estudo das políticas públicas envolve certos 

cuidados metodológicos. Ao tentar compreender por que um Estado adota uma política e não 

outra, deve-se olhar para, além dos registros, leis, atos, regulamentações e relatórios oficiais, pois 

essas fontes mostram o resultado final de um processo não documentado de longas deliberações, 

vontades, ideias e tomadas de decisão modificadas após as restrições encontradas no caminho da 

política (HOWLETT et al, 2013). As fontes oficiais omitem as verdadeiras e desimpedidas 

vontades dos atores envolvidos na tomada de decisão da política pública. Outra dificuldade 



16 
 

encontrada quando se pretende investigar a dimensão política de uma política pública é o 

limitado conhecimento que se pode obter sobre as ideias, as normas e os princípios dos atores 

políticos, consequentemente também limitando nosso conhecimento sobre a motivação e a visão 

dos atores, o que eles consideram problemas e quais as opções de ação política eles consideram 

adequadas (HOWLETT et al, 2013). 

Birkland (2005) considera a proteção social como parte de um grupo de políticas 

públicas que transcendem as análises puramente econômicas, fazendo necessário um enfoque 

processual desse tipo de política pública, como um ciclo. Para a investigação de tais políticas, são 

necessárias evidências que revelem os valores dos atores, a estrutura do processo e a distribuição 

de poder na estrutura, dados que não podem ser obtidos por meio de análises puramente 

econômicas e estatísticas (BIRKLAND, 2005). Por tais motivos, foram selecionadas uma etapa 

do ciclo da política pública, a tomada de decisão, e regime de políticas públicas como o conceito 

que guiará a análise, por abarcar atores, ideias e instituições envolvidos nos processos de tomada 

de decisão e desenho das políticas (HOWLETT et al, 2013). 

Babbie (1995) afirma que a conceitualização e a operacionalização são intimamente 

conectados, sendo a conceitualização a raiz intelectual da mensuração, nos esclarecendo o que 

medir, e a operacionalização a forma de conseguir a mensuração e encontrar tais conceitos 

refletidos no mundo, buscando descrever os fenômenos observados.  

Segundo King, Keohane e Verba (1993) as tradições quantitativa e qualitativa de 

pesquisa, embora utilizem a mesma lógica para a produção de inferências, por vezes parecem 

estar em guerra. A tradição quantitativa de pesquisa social utiliza números e métodos estatísticos, 

tende a se basear na mensuração numérica de aspectos específicos dos fenômenos estudados, 

abstrai de particularidades em busca de descrições gerais ou testes de hipóteses e busca fazer 

análises facilmente replicáveis por outros pesquisadores. Já a tradição qualitativa não se apoia em  

mensuração numérica, trata de poucos casos e utiliza entrevistas, análises em profundidade, 

fontes históricas e métodos discursivos (KING, KEOHANE & VERBA, 1994). 

Optou-se pela abordagem qualitativa por permitir uma análise profunda, necessária a 

um estudo de caso como o que se fará aqui. Para Schwandt (2006), a abordagem qualitativa busca 

manter a fidelidade em relação aos fenômenos, o respeito pela experiência de vida e a atenção aos 

finos detalhes do cotidiano, sob a crença de que a investigação social é uma atividade que, ao ser 

executada, transforma a própria teoria e os objetivos que a orientam. No campo qualitativo, este 
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trabalho se insere na arena epistemológica do interpretativismo, dedicada à compreensão da ação 

humana para além do naturalismo (SCHWANDT, 2006; KING, KEOHANE & VERBA, 1994). 

As técnicas interpretativas ou “pospositivistas” auxiliam na compreensão não apenas 

das políticas e seus efeitos na sociedade, mas também do processo que levou à sua adoção 

(HOWLETT et al, 2013). Os pesquisadores que utilizam tais técnicas buscam relatos precisos de 

detalhes históricos, contextualizam as ações estudadas a fim de interpretar seu significado e 

investigam não só o que leva o agente a fazer uma ação, mas também os motivos do agente para 

tal (KING, KEOHANE & VERBA, 1994). 

A abordagem interpretativista enfatiza a contribuição da subjetividade humana para a 

construção do conhecimento. Para evitar prejuízos à objetividade da análise, os intérpretes devem 

empregar algum método que possibilite um afastamento dos seus referenciais históricos 

(SCHWANDT, 2006). Neste trabalho, o processo decisório para a adoção do Bolsa Família será 

analisado à luz dos conceitos de difusão e regime de políticas públicas.  

As políticas públicas estão intrinsecamente ligadas à política, em uma relação que 

envolve interações sociais e poder. O estudo das políticas públicas examina regras, leis, objetivos 

e padrões que guiam as ações governamentais que determinam recursos e custos e distribuem 

fardos e benefícios para a sociedade, enquanto o estudo da política explora como o poder é 

exercido dentro e fora do governo para distribuir tais custos e recursos (BIRKLAND, 2005; 

MAY & JOCHIM, 2012). March e Olsen (2006) alertam que o conceito de política não pode ser 

reduzido a um mero reflexo da sociedade ou a consequências das ações de vários indivíduos, pois 

a política foi organizada ao redor da interpretação da vida, com significado e propósito, e não 

apenas ao redor do policy making e da alocação de recursos. Ambos os campos de estudo se 

preocupam com a influência de tais processos em nossas vidas e na sociedade como um todo.  

Birkland (2005) e Howlett et al (2013) esclarecem que para alcançarmos maior 

compreensão sobre uma política pública devemos analisá-la à luz do seu contexto. A maioria das 

sociedades modernas hoje elaboram, implementam e avaliam suas políticas públicas dentro de 

duas metainstituições: o capitalismo e a democracia. No entanto, capitalismo e democracia “não 

são intrinsecamente compatíveis e, por isso, precisam ser de alguma maneira constantemente 

reconciliadas” (HOWLETT et al, 2013, p. 60). Ainda que seja uma relação mais ou menos 

conturbada em cada país, capitalismo e democracia continuam sendo importantes fatores a se 

analisar ao pensarmos no que cada governo pode ou não fazer para solucionar um problema de 
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política pública. Uma das maneiras de considerarmos as duas metainstituições em nossas análises 

é a investigação dos regimes de políticas públicas (policy regimes), pois esses arranjos de 

governança revelam as grandes questões que determinam tanto quais são os problemas quanto 

quais são as soluções viáveis, influenciando inclusive a forma tomada pelas futuras políticas 

públicas (HOWLETT et al, 2013).  

De acordo com Howlett et al (2013), há várias abordagens teóricas de análise de 

políticas públicas, algumas valorizando o indivíduo como unidade de análise, por exemplo a 

public choice; outras utilizando a coletividade e observando a interação dos interesses, como a 

análise de classe, o pluralismo e o corporativismo; e um terceiro grupo empregando as estruturas 

nas suas análises, entre os quais podem ser citados o institucionalismo, o neoinstitucionalismo e o 

estatismo. O autor afirma, no entanto, que em cada um dos arcabouços teóricos se observa uma 

base para a qual todas as teorias convergem, composta por três elementos essenciais: “atores que 

levantam as questões, estabelecem as opções, tomam decisões em relação às opções propostas e 

as implementam [...], ideias que moldam as deliberações políticas [...], estruturas sociais e 

políticas, que afetam as deliberações sobre o que deve ser feito” (HOWLETT et al, 2013, p. 55).  

“O estudo das interações de regimes dentro dos 
diferentes estágios do ciclo político-administrativo 
permite, assim, que os pesquisadores revelem não 
somente ‘instantâneos’ estáticos do processo de policy 
making em áreas particulares da atividade 
governamental, mas também a dinâmica de 
estabilidade e mudança da política pública” 
(HOWLETT et al, 2013, p. 98). 
 

O conceito de regime de políticas públicas é o resultado da articulação entre 

subsistemas político-administrativos (atores e instituições) e paradigmas políticos (ideias) 

(HOWLETT et al, 2013). Os subsistemas político-administrativos são os atores e as instituições 

que se encontram nas áreas de problema. Segundo Schmidt (2008), a inclusão das ideias nas 

análises neoinstitucionais permitiu a superação do determinismo e a possibilidade de explicar a 

mudança institucional, histórica e cultural. 

A política pública pode ser definida, segundo Howlett et al, como “uma escolha feita 

no sentido de empreender um determinado curso de ação” (2013, p. 7), “um comportamento 

orientado para o alcance de objetivos” (2013, p. 9) ou como “atores cercados por restrições que 

tentam compatibilizar objetivos políticos (policy goals) com meios políticos (policy means), em 
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um processo que pode ser caracterizado como ‘resolução aplicada de problemas’” (2013, p. 5). 

Birkland (2005) complementa essa definição afirmando que a política pública envolve o que cada 

governo escolhe fazer ou não fazer, afetando a população.  

Hoje se compreende que o processo da política pública é um ciclo em constante 

movimento que se realimenta por meio do feedback recebido, da avaliação e dos resultados 

observados. Howlett et al (2013) esclarecem que o processo de “realimentar” o ambiente político 

com os outcomes de uma política altera o contexto em que esta foi implementada, que o policy 

making é um processo em que os atores aprendem dos seus erros e acertos e que os rumos a 

serem escolhidos a seguir dependem do feedback feito na avaliação da política. O feedback pode 

incluir desde a durabilidade de políticas, impactos no ambiente político e até profundos efeitos no 

sistema político em si (MAY & JOCHIM, 2012). 

Os processos de feedback inerentes ao ciclo do policy making podem ser mais bem 

compreendidos por meio dos regimes de políticas públicas, já que se trata de uma ferramenta 

analítica que possibilita identificar as forças que influenciam e os efeitos causados pelas políticas 

públicas (MAY & JOCHIM, 2012).  

“In broad terms, regime perspectives provide a lens for 
considering the interplay of ideas, interests and 
institutions. As a descriptive lens, regime perspectives 
enable a backward mapping of governing 
arrangements for a given policy problem - identifying 
the contours of a policy regime. As an analytic lens, 
regime perspectives reveal how public policies set in 
place feedback processes that reshape the political 
environment” (MAY & JOCHIM, 2012, p. 2). 

 

O regime de políticas públicas é o arranjo governamental utilizado para endereçar 

problemas. Para analisá-los, é necessário observar seus componentes: as ideias, os arranjos 

institucionais e os interesses compreendidos em um regime.   

O uso das lentes do regime de políticas públicas acarreta uma mudança na unidade de 

análise, da política pública para um conjunto de problemas endereçados pela política em questão, 

nos permitindo ampliar ou estreitar nossa concepção sobre dado regime e suas fronteiras (MAY 

& JOCHIM, 2012). Portanto, para compreender o processo decisório que levou à adoção do 

Programa Bolsa Família à luz do conceito de regime de políticas públicas, é necessário abordar 
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os arranjos governamentais empregados para combater a fome, a pobreza ou outros problemas 

correlatos como a desigualdade de renda no Brasil durante o período de estudo.  

 

1.1.1 - Instituições 

 

As instituições são um dos três elementos essenciais do regime de políticas públicas, 

tendo sido objeto de análise de inúmeros teóricos e estudiosos ao longo da história intelectual 

como Montesquieu, Max Weber e Karl Polanyi, mas os pesquisadores do neoinstitucionalismo 

têm renovado tais estudos, como o fazem Skocpol e Hall (THELEN & STEINMO, 1992). O 

institucionalismo é o estudo das instituições políticas, englobando teorias e hipóteses sobre a 

relação entre instituições e ação política que visam compreender e melhorar os sistemas políticos 

(MARCH & OLSEN, 2006). Segundo Thelen e Steinmo (1992), o neoinstitucionalismo se 

interessa pelas instituições governamentais e sociais que modelam como os atores políticos 

definem seus interesses e estruturam suas relações de poder com outros grupos, privilegiando 

alguns em detrimento de outros, no entanto, entendendo que as instituições refratam e limitam a 

política, mas não são a causa dos seus resultados. 

De acordo com Howlett et al, “embora não sejam monolíticas, onipresentes ou 

imutáveis, as instituições raramente podem ser evitadas, modificadas ou substituídas sem um 

considerável grau de esforço” (2013, p. 60). Uma definição de instituição está presente em March 

e Olsen (2006): 

“An institution is a relatively enduring collection of 
rules and organized practices, embedded in structures 
of meaning and resources that are relatively resilient to 
the idiosyncratic preferences and expectations of 
individuals and changing external circumstances [...]. 
Institutions empower and constrain actors differently 
and make them more or less capable of acting 
according to prescriptive rules of appropriateness. 
Institutions are also reinforced by third parties in 
enforcing rules and sanctioning non-compliance” 
(MARCH & OLSEN, 2006, p. 3). 
 

Nessa definição, as instituições são um conjunto de estruturas, regras e padrões de 

comportamento parcialmente autônomo na vida política que cria ordem e previsibilidade 

(MARCH & OLSEN, 2006). Dentro dos limites de uma sociedade, no entanto, se encontram 
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instituições que contradizem umas às outras, sendo elas mesmas moldadas pelo contexto 

socioeconômico e político em que estão imersas e modificadas pelas ideias ou pelos atores 

(THELLEN & STEINMO, 1992). 

Howlett et al (2013) também ressaltam a importância de compreender o contexto 

político-econômico da política pública. Segundo esses autores, capitalismo e democracia são as 

metainstituições que “informam as estruturas nas quais se desenvolvem os processos da política 

pública na maioria das sociedades modernas” (HOWLETT et al, 2013, p. 60), observando-se 

apenas mudanças nos arranjos políticos entre um país e outro. O capitalismo é o ambiente de 

policy making, e a democracia, o sistema de tomada de decisão. O regime de políticas públicas, 

por sua vez, é o contexto em que se dá todo o processo (HOWLETT et al, 2013). 

 

“O capitalismo se refere tanto a uma economia política 
ou sistema de produção e troca orientado pelo mercado 
quanto a uma sociedade em que o controle sobre a 
propriedade requerida para a produção (capital) esteja 
concentrado nas mãos de uma pequena parcela da 
população, enquanto a maior parte do restante vende 
seu tempo de trabalho num sistema de salários” 
(HOWLETT et al, 2013, p. 60). 
 

Esse arranjo confere o poder de decidir o que será produzido aos poucos grupos e 

indivíduos proprietários, tornando-os a classe dominante na sociedade, capazes de influenciar os 

governos de acordo com seus interesses particulares, pois, ainda que a democracia torne possível 

a representação e a participação do restante da sociedade, as grandes empresas podem influenciar 

o policy making por meio de doações a campanhas e partidos que auxiliarão na eleição de 

representantes favoráveis aos seus projetos (HOWLETT et al, 2013). 

O capitalismo e o liberalismo estão intimamente ligados, pois o liberalismo é um 

conjunto de crenças e práticas, uma ideologia, que justifica e reforça o modo de produção 

capitalista, se embasando na “crença fundamental de que a propriedade privada dos meios de 

produção é correta e justa como chave para o alcance do progresso humano e da liberdade” 

(HOWLETT et al, 2013, p. 62) e admitindo o Estado como necessário para desempenhar funções 

que não poderiam ser desempenhadas de outra forma. 

Podem ser apontados dois marcos na liberalização das economias capitalistas na 

segunda metade do século XX, ambos na década de 1970. O primeiro se refere ao rompimento 
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norte-americano e britânico com o acordo de Bretton Woods em 1973, desregulando seus 

mercados financeiros e gerando um processo de liberalização e globalização financeira. O 

segundo foi a ascensão de Margaret Thatcher ao cargo de primeira-ministra britânica em 1979, 

simbolizando a fronteira entre as eras keynesiana e neoliberal (FIORI, 2014). Embora Thatcher 

não tenha sido propriamente quem iniciou a adoção de medidas ortodoxas na Grã-Bretanha, pois 

foi seu antecessor James Callaghan quem aceitou as políticas ortodoxas e monetaristas exigidas 

pelo FMI em troca da liberação de empréstimos, foi o conjunto de políticas implementadas por 

ela que passou a ser conhecido como Consenso de Washington (FIORI, 2014). 

As políticas e as instituições prescritas pelo Consenso de Washington objetivando a 

abertura dos mercados e a livre circulação dos capitais (FIORI, 2014), chamadas de “boas 

políticas” e “boas instituições”, podem ser definidas da seguinte forma: 

 

“‘Instituições boas’ são, essencialmente, as existentes 
nos países desenvolvidos, sobretudo nos anglo-
saxônicos. Entre as instituições-chave, incluem-se a 
democracia, a burocracia “boa”, o Judiciário 
independente, a forte proteção aos direitos de 
propriedade privada (inclusive a intelectual) e uma 
governança empresarial, transparente e orientada para 
o mercado, assim como instituições financeiras 
(inclusive um banco central politicamente 
independente)” (CHANG, 2003, p. 11-12). 
 

Ao longo da década de 1990 os mesmos organismos internacionais de crédito que 

recomendavam as “boas políticas” do Consenso de Washington, “políticas macroeconômicas 

restritivas, a liberalização do comércio internacional e dos investimentos, a privatização e a 

desregulamentação” (CHANG, p. 11), reconheceram a limitação da adoção de “boas políticas” e 

a necessidade da adoção de estruturas institucionais que garantissem melhores resultados. O foco, 

então, se direcionou para a adoção da “boa governança”, por meio de “instituições boas” 

(CHANG, 2003). Em 2009, outro primeiro-ministro britânico, o trabalhista Gordon Brown, 

chegou a anunciar o fim do Consenso de Washington, levando a imprensa a se referir ao retorno 

do keynesianismo, mas, segundo Fiori (2014), não houve uma verdadeira ruptura. 

De acordo com esse autor, a ideologia econômica liberal não havia desaparecido, pois 

Keynes era também um liberal, defendendo a intervenção estatal quando a “mão invisível” não 
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fosse capaz de manter o bom funcionamento dos mercados (FIORI, 2014). Devido ao parentesco 

entre as teorias keynesiana e liberal neoclássica, seria impossível dissociar suas políticas, pois 

estas não se oporiam, mas se complementariam, “atendendo a interesses e a funções diferentes, 

mas intercambiáveis, segundo o lugar e o momento em que são colocadas em prática” (FIORI, 

2014, p. 134). As PTCRs, portanto, podem se encaixar em ambas as linhas de pensamento. 

A democracia é a outra metainstituição que compõe o contexto político-econômico 

das políticas públicas na maior parte dos países da atualidade. No estudo das políticas públicas, a 

democracia pode ser considerada “como um plano de organização política, um sistema de tomada 

de decisão política, que envolve a estruturação do controle do Estado no dia a dia por meio de 

instituições representativas, cujos titulares são eleitos periodicamente” (HOWLETT et al, 2013, 

p. 64). Por meio do sufrágio e da abolição das restrições ao voto, a democracia permite que os 

segmentos da sociedade que não são proprietários capitalistas escolham quem os represente no 

governo. Isso impediria que as decisões governamentais sejam influenciadas apenas por uma elite 

da sociedade e compensaria o poder que a elite econômica já possui sobre o policy making, em 

uma tentativa de diminuir os efeitos da concentração de propriedade, meios de produção e renda 

(HOWLETT et al, 2013). 

Para Dahl (2005), a democracia pode ser vista como um sistema político que permite 

participação e contestação e estimula a responsabilidade do governo em relação às preferências 

da sociedade. Nesse sistema, os cidadãos podem formular suas preferências, expressá-las 

publicamente e vê-las igualmente consideradas pelo governo, sem discriminação de conteúdo ou 

fonte da preferência. A democracia seria o regime baseado no consenso ou no governo por 

consentimento dos governados. O autor cultiva uma percepção realista da política, se debruçando 

sobre como ela realmente é, em oposição a teorizar sobre como ela deveria ser. Por essa razão, 

ele considera que país algum no mundo é totalmente democratizado, apresentando inclusão e 

igualdade totais entre seus cidadãos, e que os regimes dessa natureza precisam ser chamados de 

poliarquias, e não de democracias (DAHL, 2005). 

A definição de poliarquia contempla a realização de eleições competitivas e justas, a 

extensão do direito de voto e as liberdades individuais: 1) autoridades públicas eleitas; 2) eleições 

livres e honestas; 3) sufrágio universal; 4) direito a competir pelos cargos públicos; 5) liberdade 

de expressão; 6) informação alternativa; e 7) liberdade de organização (DAHL, 2005). Segundo o 

autor, a democracia não tem o poder de transformar a sociedade e fazer o bem maior para todos, 
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mas é um jogo no qual a maioria se beneficia, um jogo melhor do que as alternativas. Como a 

democracia jamais teria correspondido aos seus ideais, ela seria apenas um arranjo institucional 

no qual a representação é igual para todos e em que quanto mais universalizada a participação, 

mais inclusivo é o sistema (DAHL, 2005). 

Sendo o capitalismo “a propriedade de poucos” e a democracia “a representação de 

muitos”, se pode identificar uma incompatibilidade entre as duas metainstituições. No entanto, 

Howlett et al (2013) argumentam que, por meio da política democrática que permite ao cidadão 

exigir bens e serviços, é possível que o governo tome medidas que promovam a distribuição de 

renda, contrariando a concepção liberal de que cabe ao mercado distribuir a renda na sociedade. 

Embora seja muito difícil atingir um ponto de equilíbrio entre capitalismo e democracia, esta 

“oferece, assim, um mecanismo político que pode moderar os efeitos econômicos do capitalismo” 

(HOWLETT et al, 2013, p. 65). 

No campo de estudo das instituições, se considera que a conversão das estruturas em 

ação política e da ação em continuidade ou mudança institucional é gerada por processos 

compreensíveis que produzem formas recorrentes de ação e padrões organizacionais. O desafio 

dos estudiosos das instituições, então, é explicar como e porque tais processos se estabilizam ou 

não (MARCH & OLSEN, 2006). 

 

1.1.2 - Atores 

 

Várias análises se debruçaram sobre como os burocratas e os técnicos governamentais 

formulam as políticas públicas e como os burocratas de linha de frente implementam tais 

políticas, geralmente interferindo no seu resultado, ou em como a multisetorialidade de uma 

política leva diferentes segmentos do governo e da sociedade a cooperarem, estudando as 

interações entre diversos atores. No entanto, Howlett et al (2013) argumentam que esse tipo de 

análise comportamental tem sido complementada por considerações sobre como estruturas 

sociais, econômicas e políticas influenciam de maneira substancial as ações dos atores, pois as 

instituições afetam tanto o que a coletividade se sente motivada a fazer quanto o que ela é capaz 

de fazer (MARCH & OLSEN, 2006), e sobre como as ideias e as expectativas dos atores afetam 

o conteúdo da política. 
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Os atores políticos se organizam e agem de acordo com regras e práticas construídas 

socialmente (MARCH & OLSEN, 2006) e têm consciência do impacto causado pelas instituições 

em que estão imersos, levando-os a acirradas disputas não mais por políticas, e sim pelo controle 

de instituições estratégicas (THELLEN & STEINMO, 1992). Faz mais sentido e é mais vantajoso 

para os atores políticos mudar as regras do jogo ao seu favor e vencer a guerra do que se 

desgastar em conflitos para vencer sempre a mesma batalha, o que explica porque as disputas por 

reformas são extremamente competitivas. 

Nos Estados liberais-democráticos, se encontram com frequência certos atores, como 

políticos eleitos, público, burocracia, partidos políticos, grupos de interesse ou pressão, think 

tanks e institutos de pesquisa, veículos de comunicação e experts e consultores acadêmicos de 

política pública (HOWLETT et al, 2013). 

Os políticos eleitos são os membros do Executivo (eleitos direta ou indiretamente no 

caso do parlamentarismo) e legisladores (eleitos diretamente) e têm autoridade e legitimidade 

para governar e, por consequência, opinar, debater e implementar políticas públicas. O público 

exerce um papel pequeno ao influenciar uma política pública, pois os governos buscam consultar 

especialistas sobre tais assuntos, mas o público propicia o pano de fundo de normas, valores e 

atitudes sobre o qual o processo se dá. O público se destaca como ator influente no processo de 

policy making quando exerce o papel de eleitores. A burocracia se compõe dos funcionários 

responsáveis pela política e pela administração pública, participa da maior parte das etapas do 

policy making e se trata de um ator central nos processos de políticas públicas. Os partidos 

políticos mediam as relações entre os atores estatais e societários, influenciando indiretamente a 

política pública, e proveem o pessoal aos cargos eletivos (HOWLETT et al, 2013). 

Os grupos de interesse ou pressão são agrupamentos organizados que influenciam a 

política pública conforme os interesses dos seus membros, podem afetar consideravelmente o 

policy making e possuem valiosas informações e recursos organizacionais e políticos. Os grupos 

empresarias e de trabalhadores se destacam. Os pesquisadores que trabalham em think tanks, 

institutos de pesquisa e universidades estudam questões políticas ou áreas específicas. Think 

tanks são as organizações independentes que financiam pesquisadores para desenvolver estudos 

que influenciem a política pública. Sua proliferação teria causado a redução dos fundos públicos 

dedicados à pesquisa. Os veículos de comunicação influenciam apenas indiretamente a política 

pública, embora estabeleçam um importante vínculo entre o Estado e a sociedade, filtrando o que 
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e como deve ser reportado. Os experts e consultores acadêmicos de políticas públicas recebem 

menos atenção que aqueles dos think tanks, mas têm maior liberdade para estudar seus objetos 

(HOWLETT et al, 2013). 

Os atores também desempenham o papel de “portadores de ideias” (SCHMIDT, 

2008), gerando, deliberando e legitimando as ideias presentes no regime de políticas públicas. As 

ideias, por sua vez, criam incentivos para os atores políticos e dotam suas ações de significado 

(THELEN & STEINMO, 1992). 

 

1.1.3 - Ideias 

 

Schmidt (2008) aponta uma mudança recente no neoinstitucionalismo com a inserção 

das ideias nas análises. Segundo essa autora, os estudiosos do neoinstitucionalismo, sejam da 

escolha racional ou dos institucionalismos histórico e sociológico, encontraram na categoria das 

ideias uma chave para compreender a mudança institucional. As análises antes engessadas pelo 

determinismo das instituições se tornaram menos estáticas graças às ideias e ao estudo do seu 

conteúdo e do seu processo interativo (SCHMIDT, 2008). 

O labirinto institucional pode afetar o conteúdo das ideias e sua absorção e difusão na 

sociedade, canalizando o fluxo das ideias, criando incentivos para os atores políticos, ajudando a 

determinar o significado das escolhas da política pública e criando oportunidades para algumas 

inovações no campo ou barreiras para outras (THELEN & STEINMO, 1992). São vários os 

conjuntos de ideias que podem afetar a política pública, como ideias programáticas, estruturas 

simbólicas (frames), paradigmas políticos e sentimentos públicos. As estruturas simbólicas e os 

sentimentos públicos traduzem a legitimidade, enquanto as ideias programáticas são soluções 

aceitáveis existentes em determinado paradigma, e os paradigmas políticos são uma “filtragem da 

realidade”, pois limitam as alternativas que os atores podem considerar úteis (HOWLETT et al, 

2013). De acordo com esses autores, as ideias em forma de paradigmas políticos são compatíveis 

com a abordagem neoinstitucional, ao captar “a ideia de que as crenças, valores e atitudes dão 

sustentação aos entendimentos dos problemas públicos” (2013, p. 59), além de esclarecer que os 

interesses do ator e o que ele filtra por meio das ideias paradigmáticas como soluções viáveis 

influenciam fortemente o conteúdo da política pública. 



27 
 

Segundo Schmidt (2008), a abordagem neoinstitucional encontrou nas ideias uma 

solução para o determinismo que o estudo sobre as instituições acarreta às análises, permitindo o 

retorno de questões que não podiam ser respondidas com o arcabouço teórico da escolha racional 

ou dos institucionalismos histórico e sociológico, tais como o papel das ideias na ação política, o 

poder de persuasão no debate político, a necessidade de deliberação para a construção da 

legitimidade democrática, a construção e reconstrução de valores e interesses políticos e a 

dinâmica da mudança na história e na cultura. 

Paradigmas são modelos ou quadros de referência pelos quais se observa e entende 

determinado fenômeno da vida social, utilizados para organizar a observação e o raciocínio 

(KING, KEOHANE & VERBA, 1993). Os paradigmas políticos (ideias), quando articulados ao 

subsistema político-administrativo (atores e instituições), permitem a compreensão de padrões 

que persistem ao longo do tempo e dão forma às políticas elaboradas e implementadas naquela 

arena (HOWLETT et al, 2013). 

 

1.1.4 - A tomada de decisão política 

 

O momento da tomada de decisão do ciclo político-administrativo da política pública 

é o das escolhas, quando se decide quais são os problemas, qual é prioritário e como resolvê-los. 

Segundo Howlett et al (2013), a tomada de decisão é um estágio do ciclo político-administrativo 

inerentemente político, e não técnico, como a elaboração, a implementação e a avaliação.  

“Ela implica fazer escolhas de um número relativamente 
pequeno de opções políticas alternativas, identificadas no 
processo da formulação da política, com vistas a resolver um 
problema público. Em segundo lugar, essa definição ressalta 
o fato de que a partir de um processo decisório podem 
resultar diferentes tipos de decisões. Isto é, as decisões 
podem ser ‘positivas’, no sentido de que elas têm o 
propósito, depois de implantadas, de alterar o status quo de 
alguma maneira, ou podem ser ‘negativas’, no sentido de que 
o governo declara que nada fará de novo em relação a um 
problema público, mas manterá o status quo” (HOWLETT et 
al, 2013, p. 157). 
 

Como a política pública é “um conjunto de decisões inter-relacionadas” (HOWLETT 

et al, 2013, p. 8) tomadas por diferentes indivíduos em diferentes órgãos de governo e momentos 
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do policy cycle, incluindo montagem de agenda, formulação, tomada de decisão, implementação 

e, por fim, avaliação, ela implica um processo dinâmico em que a solução do problema e o 

alcance dos objetivos a que se propõe se dão de forma cumulativa. As escolhas disponíveis, 

sejam positivas, negativas ou não escolhas, também são determinadas pelos regimes de políticas 

públicas, já que “o estágio da tomada de decisão é afetado pela natureza do subsistema político 

envolvido” (HOWLETT et al, 2013, p. 177). 

 

1.2 - Difusão de políticas 

 

A difusão de políticas é uma abordagem ainda incipiente no Brasil e se refere ao 

espalhamento de políticas, ideias, instituições ou qualquer tipo de inovação entre países, estados, 

municípios ou quaisquer jurisdições. Neste trabalho, o conceito de difusão será empregado para 

auxiliar na compreensão do espalhamento dos programas de transferência condicionada de renda 

entre os países da América Latina. Por meio desse conceito, Sugiyama (2011), Coêlho (2012) e 

Weyland (2005) nos ajudam a compreender porque países e cidades completamente diferentes 

adotam as mesmas políticas públicas. 

A política pública e a adoção de uma inovação são dependentes de processos 

anteriores. A literatura de difusão se interessa por tais processos, e não tanto pelo conteúdo ou 

pelo resultado da política. Investigando os processos que envolvem a política ao longo do tempo, 

a difusão se baseia no comportamento político, e não na política pública (ROGERS, 2003). A 

difusão pode ser definida como o processo pelo qual uma inovação é comunicada por meio de 

certos canais durante o tempo entre os membros de um sistema social, logo, a difusão é um tipo 

especial de comunicação na qual as mensagens contêm uma ideia nova (ROGERS, 2003).  

Inovação é qualquer ideia, prática ou objeto percebido como novo pela unidade de 

adoção, sejam indivíduos ou governos (ROGERS, 2003). Na análise de políticas públicas, a 

difusão pode ser de um desenho institucional inovador ou de uma política que já esteja no 

mercado mas seja nova para o adotante. A difusão também é um tipo de mudança social na qual 

novas ideias surgem e são difundidas, adotadas ou rejeitadas, impactando as instituições, os 

atores e o próprio sistema político. 

Na literatura sobre difusão, o Estado pode ser definido como um sistema nacional 

integrado que inova, emula e compete com outras unidades semelhantes. Os objetos de estudo, 
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por sua vez, podem ser fenômenos como ondas de democratização, processos de privatização, 

integração econômica, reformas sociais, tecnologias, modelos de administração e constituições, 

entre outros. A teoria da difusão ajuda a explicar porque uma transição política em determinado 

país aumenta a probabilidade de uma transição em outro, pois é observado que os Estado-nação 

ou unidades semelhantes escolhem instituições similares ao longo de certo período de tempo, 

resultando em clusters temporais e espaciais (ELKINS & SIMMONS, 2005).  

 

Quadro 1 - Clustered decision making 
Respostas similares a condições similares Difusão Coordenação 
Choques econômicos Adaptação Cooperação 
Similaridades culturais Aprendizado Coerção 
Similaridades institucionais   
Fonte: Elkins & Simmons (2005) 
 

Os países são independentes, já que podem tomar decisões e implementá-las sem 

necessitar de cooperação ou sofrer coerção, mas são interdependentes porque influenciam as 

escolhas de outros (ELKINS & SIMMONS, 2005). Um Estado também pode se preocupar com o 

que o outro faz por estar em competição para atrair investimentos, bons pagadores e os melhores 

profissionais, entre outros, e adotam inovações a fim de se colocar em vantagem em relação ao 

outro. Nesse sentido, a difusão também pode ser definida como um processo no qual as escolhas 

envolvendo a política em um país afetam as escolhas feitas nas políticas por outro país (ELKINS 

& SIMMONS, 2005). 

A difusão de uma inovação pode ser centralizada ou descentralizada (ROGERS, 

2003). No sistema centralizado, as decisões de difundir uma inovação são tomadas por poucas 

autoridades ou técnicos que chefiam uma change agency, uma instituição capaz ou em função de 

agenciar mudanças. No sistema descentralizado, tais decisões são tomadas pelos clientes e pelos 

potenciais adotantes da inovação que se encontram em uma rede horizontal.  

Há diversas possíveis explicações para a ocorrência ou não da difusão. Inovações 

vantajosas nem sempre se vendem sozinhas e podem demorar a se difundir, enquanto outras 

inovações sem qualquer prova de efetividade são massivamente adotadas. De acordo com Rogers 

(2003), as características das inovações, como percebidas pelos indivíduos, ajudam a explicar as 

diferentes taxas de adoção.  
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Quadro 2 - Características das inovações percebidas pelos possíveis adotantes 

1) Relative advantage: não se refere à vantagem objetiva, mas à percebida. 

2) Compatibility: grau de consistência entre a inovação e os valores, experiências e 

necessidades dos potenciais adotantes. Por vezes a adoção de uma inovação requer a 

adoção de um novo sistema de valores antes. 

3) Complexity: representa a percepção dos possíveis adotantes do quão difícil é entender e 

usar a inovação. 

4) Triability:  possibilidade de a inovação ser experimentada antes de completamente 

adotada. 

Fonte: Rogers (2003) 

 

A maioria dos indivíduos não adota uma inovação com base em estudos científicos 

ou suas consequências, e sim com base em avaliações subjetivas do que é relatado pelos 

indivíduos parecidos com aqueles e que já adotaram a inovação (ROGERS, 2003). Essas relações 

são chamadas de interpersonal channels e são mais eficazes em persuadir o possível adepto a 

adotar a ideia do que os mass media channels, por sua vez mais eficazes para gerar conhecimento 

sobre uma inovação do que convencer os indivíduos a adotá-la. 

Outro conceito envolvido no processo de difusão é o aprendizado, a decisão racional 

de um governo de emular algo de outro país que ele considere mais efetivo que o dele. Os 

governos também podem sofrer coerção de Estados poderosos ou de organizações internacionais 

como o FMI, casos geralmente de países em desenvolvimento que sofrem coerção para se 

adequar ao status quo. O mimetismo, emulação ou socialização consiste na cópia de modelos 

externos como fatores normativos simbólicos, em vez de uma preocupação técnica ou racional 

com a eficiência, copiando o que admiram ou é admirado pelo público como moderno e avançado 

em busca de legitimidade, e não de eficiência (DOLOWITZ & MARSH, 1996). 

A difusão ou transferência de políticas pode se dar nos graus de cópia; emulação; 

hibridização e síntese; e inspiração. A cópia significa que um país adota um programa usado em 

outro sem fazer alteração. A emulação ocorre quando não se copia um programa detalhadamente, 

mas se aceita que o programa utilizado em outro local oferece o melhor modelo para si próprio. A 

hibridização e síntese envolvem combinar elementos de programas encontrados em dois ou mais 

países a fim de desenvolver a melhor política para o próprio caso. E a inspiração é o estudo em 
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outros locais de problemas familiares ao seu país, com a consequente expansão de ideias sobre 

possíveis soluções para si próprio (DOLOWITZ & MARSH, 1996). 

Segundo Dolowitz e Marsh (1996), os possíveis constrangimentos enfrentados pelos 

países durante a difusão de políticas são: programas com objetivos únicos são mais fáceis de 

transferir do que programas com vários objetivos; quanto mais simples o programa, maior a 

probabilidade de difusão; quanto mais direta é a relação entre problema e solução percebida, 

maior a probabilidade de difusão; quanto menores os efeitos colaterais percebidos, maior a 

probabilidade de difusão; quanto mais informação os agentes têm sobre como um programa 

funciona em outra local, maior a probabilidade de difusão; e quanto mais facilmente os resultados 

podem ser previstos, maior a probabilidade de difusão. 

A difusão de políticas também depende da disponibilidade de sistemas político, 

burocrático e econômico compatíveis com as necessidades da política a ser adotada, o que pode 

acarretar na transferência de instituições. É provável que a difusão tenha êxito quando a política é 

consistente com a ideologia dominante no país adotante (DOLOWITZ & MARSH, 1996). 

 

1.3 - Welfare State 

 

Arretche (1995) organiza os conhecimentos sobre o surgimento do Welfare State e 

aponta duas vertentes de explicação: 1) o Estado de bem estar social é o resultado necessário de 

várias transformações sociais e econômicas oriundas da industrialização, da modernização e do 

modo de produção capitalista; 2) ele é o produto de causas políticas ou institucionais.  

Os autores da primeira vertente advogam que os processos de industrialização nas 

sociedades dos século XIX e XX causaram impactos inevitáveis sobre as formas de intervenção e 

atuação estatal (ARRETCHE, 1995). As garantias sociais oferecidas pelo Estado seriam possíveis 

só nas sociedades industrializadas com excedente suficiente para financiá-las, ao mesmo tempo 

em que os problemas sociais causados pela industrialização requeriam soluções para garantir a 

coesão social. Segundo a autora, James O’Connor ressalta que o surgimento do Welfare State se 

dá basicamente devido a contradição inerente ao Estado capitalista, no qual coabitam o instinto 

de acumulação de capital, que se dá às custas das classes não proprietárias, e a necessidade de dar 

legitimidade para seu governo e garantir um fator essencial à acumulação do capital, a existência 

da classe operária.  



32 
 

Na segunda vertente, Arretche (1995) destaca T. H. Marshall, para quem o Welfare 

State se deu pela ampliação dos direitos civis, políticos e sociais. Segundo essa corrente, o Estado 

de bem estar social é o resultado de um acordo entre capitalismo e trabalho. Como argumenta 

Esping-Andersen, quanto maior a capacidade da classe trabalhadora de reivindicar direitos, ou 

seja, quanto maior, mais forte e mais organizada a classe trabalhadora, mais forte e abrangente o 

Welfare State. Os representantes do neoinstitucionalismo, por sua vez, consideram que o alcance 

do Estado de bem estar social depende das capacidades institucionais. 

Refletindo sobre a origem e os desdobramentos do Welfare State, Esping-Andersen 

(1991) ressalta que os pensadores liberais concebiam o capitalismo de mercado em oposição ao 

Estado absolutista do século XVIII, encarando este como uma barreira a ser superada em direção 

à igualdade e ao fim dos privilégios, dos monopólios e da ineficiência econômica. 

Com o surgimento das massas proletárias, a democracia se tornaria uma ameaça à 

eficiência econômica recentemente conquistada, fornecendo meios de participação e contestação 

às classes que buscavam distribuição de renda e o fim dos direitos de propriedade. Os liberais 

concluíram que a democracia era uma ameaça ao capitalismo de mercado, enquanto os marxistas 

não acreditavam que ela poderia levar às mudanças estruturais que desejavam, identificando, 

ambos, uma contradição entre as duas metainstituições (ESPING-ANDERSEN, 1991). 

As soluções sugeridas para essa contradição variam entre as linhas de pensamento, 

passando pelo acirramento das desigualdades entre as classes, autoritarismo de Estado até a 

abolição das propriedade por meio do conflito de classes. Com as adoções de uma democracia 

parlamentar e do sufrágio, foram possíveis reformas sociais e a ampliação de direitos políticos 

que não geraram uma igualdade fundamental, mas tiveram resultados não esperados por seus 

formuladores (ESPING-ANDERSEN, 1991). 

 

“[...] as reformas conservadoras podem não ter sido 
motivadas por nada além do desejo de reprimir a mobilização 
dos trabalhadores. Mas, depois de introduzidas, tornaram-se 
contraditórias: o equilíbrio do poder de classe altera-se 
fundamentalmente quando os trabalhadores desfrutam de 
direitos sociais, pois o salário social reduz a dependência do 
trabalhador em relação ao mercado e aos empregadores e 
assim se transforma em uma fonte potencial de poder. Para 
Heimann, a política social introduz um elemento de natureza 
diversa na economia política capitalista. É um Cavalo de 
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Tróia que pode transpor a fronteira entre capitalismo e 
socialismo” (ESPING-ANDERSEN, 1991, p. 89). 
 

Arretche (1995) também destaca a expansão de benefícios sociais que o Welfare State 

possibilita: “O Estado de bem estar revela uma versão do contrato social, contrato este celebrado 

entre os indivíduos e entre estes e o Estado. Tal contrato revela a formação progressiva de uma 

representação ampliada do indivíduo, representação esta que contempla suas dimensões 

econômica e social” (p. 36). 

 

1.3.1 - Os programas de transferência condicionada de renda 

 

Como definido anteriormente, um PCTR é o que concede benefícios monetários 

mediante o cumprimento de condicionalidades, como manter os filhos na escola ou frequentar 

centros de saúde (LEVINAS, 2013). A discussão sobre garantia de renda mínima remonta à 

Primeira Guerra Mundial, mas os programas de transferência condicionada de renda têm recebido 

crescente atenção internacional devido ao impacto na vida das populações beneficiadas, que pode 

ser observado em indicadores de saúde, educação e desigualdade, sendo considerados “a mais 

nova geração de políticas sociais” (CAVALCANTE, 2011, p. 106) e “the world’s favourite new 

anti-poverty device” (LEVINAS, 2013, p. 5). 

Os elementos que caracterizam esse tipo de programa são a transferência monetária 

direta ao cidadão ou à família, o foco nos segmentos mais pobres da população e a existência de 

condicionalidades, além da multisetorialidade que permite a associação a outras políticas sociais. 

As principais finalidades de um PTCR são o combate à miséria e a consequente distribuição de 

renda (CAVALCANTE, 2011). 

Segundo Levinas (2013), todos os países latino-americanos têm hoje alguma versão 

de política de transferência condicionada de renda, com programas semelhantes em Turquia, 

Índia, Nigéria e até Nova York. Para a autora, a popularidade da política se deve à sua eficiência 

em diminuir a desigualdade de renda de forma pouco onerosa para o Estado. Sua adoção se deu 

em momentos diferentes entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento. Nos primeiros, a 

implementação foi acompanhada do encolhimento das garantias e mecanismos universalistas de 

proteção social previamente existentes, enquanto na América Latina, a adoção costuma ser um 
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complemento para uma agenda capitalista de aumentar o poder de compra dos segmentos pobres 

da população e, assim, expandir o mercado consumidor (LEVINAS, 2013). 

Por outro lado, os países latino-americanos não seguem um modelo de PTCR, já que 

variações da política iniciada nos anos 1990 podem ser encontradas na região, com diferentes 

níveis de abrangência e multisetorialidade (CAVALCANTE, 2011). 

Na década de 1970, a proteção social na América Latina caminhou para a ampliação 

da sua cobertura, acompanhada de mudanças institucionais para garantir o benefício aos mais 

pobres, em alguns casos com enfoques específicos, como em Brasil e México, com a alimentação 

e a nutrição (TAPIA & HENRIQUE, 1995). Nos anos 1980, os países latino-americanos tinham 

dois desafios: promover a universalização dos sistemas de proteção social, incluindo populações 

rurais; e mobilizar atores que não colaboravam com a política devido a interesses particulares. 

Com a crise econômica naquela década, os sistemas de proteção social latino-americanos foram 

afetados, ao mesmo tempo em que sofriam pressão para amparar a população prejudicada pela 

crise (TAPIA & HENRIQUE, 1995). Nos anos 1990, então, ainda que as reformas neoliberais 

estivessem se disseminando na região e cortando despesas estatais, os países latino-americanos 

foram os precursores do mundo em desenvolvimento na adoção de PTCRs, com variações da 

política conforme o país (CAVALCANTE, 2011). 

O Programa Bolsa Família como conhecemos hoje nasceu em 2003 da aglutinação 

das ações de transferência condicionada de renda que o governo federal empreendia à época no 

Brasil com o objetivo de oferecer proteção e desenvolvimento ao grupo familiar. Entre as décadas 

de 1960 e 1980, o Brasil havia passado por importantes mudanças socioeconômicas, êxodo rural 

e complexificação social. Durante a transição política nos anos 1980, o país enfrentou crises que 

colocaram em xeque não só a forma de regime, militar autoritário, mas também a forma de 

Estado, desenvolvimentista, interventor e com grande participação nas atividades produtivas, cuja 

forma institucional era a empresa pública ou mista (SALLUM e KUGELMAS, 1991). 

Transformações importantes também ocorreram nos governos de Fernando Henrique 

Cardoso (1995-2002), do PSDB, com a implantação de medidas neoliberais, a tentativa de 

reforma gerencial na burocracia estatal, a valorização das agências reguladoras, as privatizações e 

uma política fiscal mais rígida com a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Após os dois 

mandatos de Cardoso, as gestões de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) e Dilma Rousseff 

(2011-), ambos do PT, representaram no Brasil uma tendência de governos pós-neoliberais na 
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América Latina, ainda que mantivessem, em maior ou menor medida conforme o país, a política 

econômica anterior. 

O programa a ser analisado nos próximos capítulos tem sido a principal estratégia de 

combate à pobreza das administrações petistas (SANTOS, 2012). Sua concepção embrionária 

surgiu ainda nos governos de Cardoso, mas a política como a conhecemos hoje nasceu em 2003, 

no primeiro mandato de Lula. Ainda em 1988, programas como o Bolsa Família foram incluídos 

entre os dispositivos de proteção social na Constituição aprovada naquele ano. A seguridade 

social compreende um conjunto de ações dos poderes públicos objetivando assegurar os direitos 

relativos a saúde, previdência e assistência social. O contexto da época era de alargamento dos 

direitos sociais, que antes se limitavam a trabalhadores registrados, em meio a mobilizações 

populares que exigiam saúde, educação e previdência para todos (SOARES & SÁTYRO, 2010). 

O crescimento do Bolsa Família possibilitou a criação de agendas transversais que integraram 

outros ministérios, como os da Saúde e da Educação, o que o transformou em um marco analítico 

para os estudos sociais no Brasil.  
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2 - O Programa Bolsa Família e seus antecedentes 

 

2.1 - As políticas sociais no Brasil e na América Latina 

 

Os programas de transferência condicionada de renda são um fenômeno tipicamente 

latino-americano, tendo surgido no Brasil e no México no início dos anos 1990 durante as 

reformas neoliberais na região. A origem da ideia, no entanto, se relaciona à noção de renda 

mínima. Advogada por economistas tais como Adam Smith, Milton Friedman e Amartya Sen, a 

renda mínima se insere no espectro liberal do pensamento econômico, valorizando a liberdade 

como estratégia de superação da pobreza (SEN, 2010). Amartya Sen, que se inspira em Adam 

Smith ao afirmar que “o desenvolvimento consiste na eliminação de privações de liberdade que 

limitam as escolhas e as oportunidades das pessoas de exercer ponderadamente sua condição de 

agente” (2010, p. 10), lista cinco liberdades cruciais: oportunidades econômicas, liberdades 

políticas, facilidades sociais, garantias de transparência e segurança protetora.  

A história das políticas sociais no Brasil já foi largamente estudada, mas para os fins 

desta pesquisa tomo como ponto de partida analítico a transição democrática e as políticas sob a 

LOAS - Lei Orgânica de Assistência Social, na qual encontramos a definição de assistência social 

sobre a qual as iniciativas governamentais se pautariam. Segundo o Art. 1º, “A assistência social, 

direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social não contributiva, que provê 

os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e 

da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas” (Lei Nº 8.742, de 7 de 

dezembro de 1993). 

Os países da América Latina são objeto de inúmeros estudos em vários campos das 

ciências humanas, tais como história, geografia e ciências sociais, e sua crescente relevância no 

cenário político e econômico internacional levou à consequente popularização dos estudos latino-

americanos. O papel proeminente da região neste campo do conhecimento se dá por: 1) sua 

singularidade: embora parte do ocidente, não é próspera. Embora seus países não sejam mais 

colônias, continuam dependendo de poderes externos. Embora com uma história de 

autoritarismo, evitou o totalitarismo. Embora democrática, carece de um Estado de direito 

efetivo. Embora capitalista, reivindica justiça social; e 2) seus investigadores: a região é dotada 

de infraestrutura de investigação, que permitiu a autorreflexão e a produção de conhecimento a 
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partir de si mesmos para si mesmos, além de cientistas de fora que se dedicaram ao estudo da 

região, os chamados latinoamericanistas (MUNCK, 2007). 

Nas décadas de 1950 e 1960, momento em que a teoria da modernização dominava o 

debate na ciência política e na sociologia, as comparações efetuadas por pesquisadores latino-

americanos buscavam contrastar suas sociedades com os países ricos do norte (MUNCK, 2007). 

Outras correntes de trabalho exploradas à época foram o populismo, a dependência da América 

Latina em relação à economia mundial, a tradição sociológica da análise política, passando do 

marxismo dos anos 1970 para a análise de movimentos sociais, o corporativismo, o autoritarismo 

e os militares (MUNCK, 2007). Mais tarde a interação entre pesquisadores latino-americanos e 

universidades estadunidenses quebra a tradição sociológica na forma de estudar a política, 

focando nos atores que tomam e implementam diretamente as decisões e tratando a política como 

determinante em si mesma, em vez do resultado de fatores sociais e econômicos (MUNCK, 

2007). 

Os regimes militares autoritários são um ponto em comum entre os países latino-

americanos, e o regime militar autoritário brasileiro, quando comparado aos regimes da mesma 

época em outros países da América Latina, era singular pois “combinava traços característicos de 

um regime militar autoritário com outros típicos de um regime democrático.” (KINZO, 2001, p. 

4) tais como Congresso e Judiciário em funcionamento, alternância na presidência e eleições 

periódicas, embora sempre sob controle militar, e mantinha um modelo econômico vigente desde 

Vargas. As políticas sociais em vigor durante o regime autoritário no Brasil refletiam a 

organização política e administrativa da época, dotando a Assistência Social de características 

centralizadas no governo federal com pouca participação dos estados e municípios (BICHIR, 

2010).  

O processo brasileiro de transição democrática durou onze anos, dezesseis ao todo até 

que o presidente fosse eleito por voto popular. A primeira fase, que durou de 1974 a 1982, foi 

caracterizada pela ascensão do general Ernesto Geisel à presidência e a implementação da 

transição “lenta e gradual”, revogação parcial da censura à imprensa, anistia a políticos e ativistas 

de esquerda exilados, revogação do A.I. 5, eleições legislativas com surpreendente desempenho 

do MDB, crises internas na instituição militar e a sucessão do novo presidente João Figueiredo 

(KINZO, 2001). Tudo isso profundamente marcado pelo problema econômico, que acompanharia 
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toda a transição e se mostrava mais evidente enquanto o “milagre econômico” brasileiro se 

esgotava. 

A reforma partidária ocorrida ainda na primeira fase, findando o bipartidarismo 

compulsório e criando novos partidos, surtiu efeito na segunda fase da transição, ocorrida entre 

1982 e 1985. Nas eleições presidenciais de 1984 o PMDB, após expressivo desempenho nas 

eleições legislativas de 1982, tentou restabelecer o voto direto através do movimento Diretas Já, 

porém sem sucesso. A próxima estratégia consistiu em buscar dissidentes dentro do governo para 

criar a Aliança Democrática e elevar Tancredo Neves à presidência, com José Sarney como vice 

em troca do apoio dos novos aliados, o que depois despertou críticas dos outros partidos 

oposicionistas (KINZO, 2001). 

Com o sucesso da empreitada inicia-se a terceira e última fase da transição, de 1985 a 

1990. Após o episódio da morte de Tancredo Neves, José Sarney assume a presidência com 

pouca legitimidade, já que passou por “anos de vínculos com os militares, que assumia o poder 

sem o respaldo das urnas e que não era das fileiras do partido que esperava desta vez governar – o 

PMDB” (KINZO, 2001, p. 7). 

Marcando o novo regime democrático, em 1988 institui-se a nova Constituição, que 

foi complexa como a própria redemocratização e “certamente a experiência mais democrática na 

história constitucional brasileira” (KINZO, 2001, p. 8). A Constituição de 1988 é um marco. 

Embora a introdução de penas sobre a discriminação contra mulheres e negros tenha sido 

garantida, outros problemas centrais como a reforma agrária e a prerrogativa dos militares de 

intervir em caso de crise política continuaram. Mesmo tendo a Assembleia Constituinte sido 

muito criticada, todos os mecanismos procedimentais de uma democracia representativa foram 

observados (KINZO, 2001). A nova Constituição marcou uma mudança no sistema de proteção 

social, passando de contributiva e focada no trabalhador para universal e independente de vínculo 

contributivo (ALMEIDA, 2004) 

Com a eleição de Fernando Collor de Mello em 1989 se encerra a transição 

democrática, mas os anos seguintes foram repletos de crises econômicas e políticas: o Plano 

Collor se mostrou ineficaz para solucionar a crise e resultou no impeachment do presidente em 

1992, ascensão vacilante de Itamar Franco, plebiscito para decidir entre parlamentarismo ou 

presidencialismo, revisão constitucional em 1994, implementação do Plano Real, eleição de 

Fernando Henrique Cardoso no mesmo ano e sua reeleição em 1998, apesar da queda da 
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popularidade do governo após crises econômicas externas que afetaram o Brasil. Todos esses 

episódios, somados a escândalos políticos, protestos, mobilizações e denúncias de violação dos 

direitos humanos, acompanharam a nascente vida democrática brasileira que, segundo Kinzo 

(2001), ainda assim continuou avançando. 

Para essa autora, o novo regime democrático nasceu pautado pelas antigas estruturas 

com as quais não houve rompimento total. Ela ressalta ainda que o sistema político instaurado 

possui contornos de uma democracia, fazendo referência à definição de poliarquia (democracia 

real) de Dahl, que contempla a institucionalização de eleições livres e honestas somadas às 

liberdades (DAHL, 2005), uma visão minimalista da democracia que inclui o arcabouço 

procedimental necessário à operacionalização da democracia, mas sem considerar a igualdade 

entre os seus cidadãos. Para esse autor, a democracia é o regime baseado no consenso ou no 

governo por consentimento dos governados. Dahl (2005) cultiva uma percepção realista da 

política, como ela realmente é e não como deveria ser, e considera que país algum é totalmente 

democratizado, apresentando total inclusão e igualdade entre os cidadãos. Por essa razão, 

denomina o regime de poliarquia, e não democracia. Kinzo (2001) esclarece que “extremas 

desigualdades sociais são um fator que constrange a consolidação da democracia, especialmente 

no que se refere à efetiva participação política de todos os cidadãos” (p. 10). 

A democracia para a policy science é a organização do sistema de tomada de decisão 

política, que durante o regime militar no Brasil se encontrava centralizado no Estado autoritário. 

Com a consolidação da transição democrática, testemunhou-se o primeiro passo para a 

descentralização das políticas sociais, que à época do regime militar caracterizavam-se pela “forte 

centralização no governo federal, por processos fechados de decisão, gestão centralizada em 

grandes burocracias, fragmentação institucional e pela iniqüidade do ponto de vista da 

distribuição dos serviços e benefícios” (BICHIR, 2010, p. 117). Diante da promulgação da 

Constituição de 1988, foram transferidos poderes e atribuições antes centrados no governo 

federal para as unidades da federação e seus municípios, descentralizando a assistência e o 

combate à pobreza. É neste contexto que os PTCRs municipais surgem.  

 
“De maneira geral, tais programas têm como beneficiários os 
grupos mais vulneráveis, visando garantir uma rede de 
proteção social para os mais pobres, que muitas vezes 
escapam do escopo das políticas sociais tradicionais, tais 
como educação e saúde. Os programas de garantia de renda 
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mínima procuram atender não só à dimensão da insuficiência 
de renda - uma das múltiplas dimensões da pobreza - mas 
também ao déficit de acessibilidade a bens e serviços 
públicos ao qual está submetida a população mais carente, 
procurando funcionar como um mecanismo de inserção 
social” (BICHIR, 2010, p. 117). 

 

Os PTCRs surgem nos anos 1990 enquanto os países latino-americanos passavam por 

reformas neoliberais. Tais reformas se deram devido à crise econômica da década de 1980 que 

afetou países desenvolvidos e em desenvolvimento, levando muitos destes a adotar as prescrições 

do Consenso de Washington (BOGLIACCINI, 2013; CHANG, 2003; SUGIYAMA, 2011). 

Enquanto as reformas estruturais e de mercado eram implementadas, atores domésticos e 

internacionais reconheceram seus efeitos adversos sobre as populações mais pobres e a 

necessidade de assisti-las enquanto o tamanho do Estado diminuía devido às reformas. Entre as 

soluções implementadas pelos países que passaram pela segunda onda de reformas neoliberais, 

observa-se a proliferação dos programas safety-net, políticas sociais objetivando a proteção dos 

cidadãos afetados e alívio da pobreza com as quais os Estados em ajuste econômico podiam 

arcar. A agenda setting, ou definição da agenda, seleciona as demandas a ser atendidas pelo 

Estado, e a demanda que dá origem aos PTCRs é a pobreza nos países da América Latina.  

 
“The social protection system in Latin America is 
characterized by its failure in achieving full, universal 
coverage. Although inspired by the Welfare State model, the 
Latin American systems have many distortions and 
deficiencies, which Draibe attributes to the characteristics of 
the structure of the social protection system itself, to the low 
progressivity of social expenditure, as well as to other causes, 
like the structure of the labour market and level of wages” 
(LAVINAS, 2001, p. 3). 
 

Sugiyama (2011) afirma que o Consenso de Washington se mostrou inefetivo para 

melhorar a condição de vida dos pobres, fazendo-se necessário criar programas safety-net, que 

não seriam universais e por isso não seriam caros, seriam individualizados e não seriam 

estruturais (não estabilizariam preços nem nacionalizariam-estatizariam empresas privadas). 

Portanto, em sintonia com a política econômica liberal, seriam de transferência de dinheiro e 

ajudariam a fazer a economia girar, afinal, não era tanto dinheiro para seduzir alguém a 

permanecer na pobreza só para receber a ajuda monetária. Hoje o Banco Mundial incentiva esse 
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tipo de política, de acordo com a sua Social Protection Sector Strategy (Social Protection & 

Labour - SPL). As reformas neoliberais causaram fortes impactos na seguridade social, pois 

através das medidas de ajuste fiscal o Estado passa a privilegiar o pagamento dos juros da dívida 

pública, causando um desequilíbrio nos gastos (BOSCHETTI, 2007). O Gráfico 1 aponta a 

oscilação dos índices de pobreza e indigência na América Latina, tendo estes acompanhado as 

oscilações econômicas na região. 

 

 

 

As reformas neoliberais das décadas de 1980 e 1990 deixaram marcas nos sistemas de 

proteção social e promoção de bem-estar dos países da América Latina (BOSCHETTI, 2007), 

sejam os países latino-americanos que não apresentaram a emergência das esquerdas e 

aprofundaram as reformas neoliberais ou aqueles que experimentaram o ressurgimento de tais 

forças políticas e amenizaram as reformas. O resultado social de tais reformas foram leis 

trabalhistas frágeis, ou seja, maior vulnerabilidade social.  

Os estudos de difusão se preocupam com o espalhamento de políticas, leis e 

instituições, por exemplo, entre diferentes jurisdições, tais quais municípios, países, ministérios 

ou órgãos. Este campo, acima de tudo, se ocupa do que motiva o comportamento de replicação, 
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que pode ser competição entre países vizinhos, coerção de órgãos internacionais, aprendizado 

através de redes ou comunidades epistêmicas.  

Focalizados em grupos vulneráveis da população, os programas de transferência 

condicionada de renda (PTCRs) encontraram significativa receptividade nos países latino-

americanos e se tornaram as políticas carro-chefe do sistema de assistência social (BICHIR, 

2010; SUGIYAMA, 2011). Brasil e México são os países inovadores desta onda de difusão de 

PTCRs, implementando suas respectivas políticas de maneira independente e distinta, o México 

já com ações concentradas e centralizadas, e o Brasil com adoções difusas e descentralizadas 

(COÊLHO, 2012). O que este trabalho fará no próximo capítulo é analisar o processo que levou à 

implementação do Programa Bolsa Família e o seu respectivo Regime de Políticas Públicas para 

mapear a interação entre ideias, atores e instituições em que o PBF encontrou condições 

favoráveis à sua instauração em 2003. 

 

2.2 - Os PTCRs no Brasil e na América Latina 

 

Em 1991 o então senador Eduardo Suplicy (PT-SP) apresentou o Projeto de Lei do 

Senado nº 80 a fim de instituir o Programa de Garantia de Renda Mínima, um imposto de renda 

negativo para complementar a renda de pessoas com mais de 25 anos de idade e 

socioeconomicamente desfavorecidas. Embora aprovado com unanimidade no Senado, o projeto 

de lei não entrou em votação na Câmara dos Deputados. O senador Suplicy apresentou então em 

2001 o Projeto de Lei do Senado nº 266, visando fixar uma renda básica de cidadania como um 

direito universal e incondicional, por meio do Programa de Garantia de Renda Mínima (PGRM). 

Inspirados nas proposições do senador Suplicy, Brasília e Campinas instituíram 

programas de transferência condicionada de renda (PTCRs) em 1995, seguidos de Ribeirão Preto 

e Santos (BICHIR, 2010). Em Campinas o Programa de Garantia de Renda Mínima Familiar 

(PGRMF) realizava transferências monetárias para famílias pobres com crianças de idades entre 

0 e 14 anos, com condicionalidades de educação e saúde. Em Brasília o Bolsa Escola continha os 

mesmos componentes, mas com o objetivo prioritário de incentivar a permanência das crianças 

na escola, e segundo Sugiyama (2011), se tornou modelo nacional devido à sua localização 

estratégica na capital do país.  
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As experiências pioneiras no Brasil foram, portanto, municipais. Enquanto os 

municípios se mobilizavam, o governo federal sofria pressão da sociedade para solucionar o 

problema da pobreza. Em 1997, por meio da Lei nº 9.533, o governo federal passou a financiar 

até 50% dos PTCRs em municípios que não conseguiam subsidiar completamente seu programa 

com os próprios recursos. Em 2001, com o presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB), foi 

criado o Bolsa Escola Federal. O passo seguinte viria em 2003, quando o governo Lula reuniu o 

Bolsa Escola Federal, o Bolsa Alimentação e o Auxílio Gás no Programa Bolsa Família. 

Os PTCRs inovadores do Brasil e do México receberam muita atenção da 

comunidade internacional de combate à pobreza, como think tanks e organizações internacionais, 

foram amplamente estudados por representantes de várias áreas e várias organizações, estudos 

estes que atestaram sua qualidade, e foram premiados por entidades como o Fundo das Nações 

Unidas para a Infância (UNICEF), e Fundação Getúlio Vargas. Organizações internacionais 

realizaram grandes encontros e conferências sobre os PTCRs, conectando policy makers de todo 

o mundo, e agências de notícias internacionais e formadores de opinião endossaram as políticas. 

A grande validação recebida pelos PTCRs gerou legitimidade perante os tecnocratas, que 

interpretariam tais estratégias de combate à pobreza como efetivas. Sugiyama (2011) acredita que 

o aprendizado transnacional influenciou a adoção de PTCRs na América Latina. 

 
“Another possibility is that countries may be more or less 
capable of implementing new social sector reform. CCTs 
require bureaucratic systems to determine the scope and size 
of the program, select eligible families, track conditionality 
components and distribute cash grants. Depending on the 
design of the CCTs, the program can require considerable 
coordination across government agencies and necessitates 
oversight mechanisms to ensure that payments are not 
diverted for political purposes” (SUGIYAMA, 2011, p. 257) 

 

Brasil e México foram os atores inovadores, os primeiros a adotar PTCRs ainda na 

década de 1990, o Brasil (bottom-up) nos municípios Brasília e Curitiba, e o México (top-down) 

em uma iniciativa do governo federal.  A seguir os estados brasileiros criaram seus próprios 

PTCRs. O Brasil em seguida implementou um PTCR nacional em um processo de emulação cuja 

origem foi seus próprios municípios (determinantes internos), centralizando o programa no 

governo federal. O Bolsa Família, implementado em 2003, resultou desse processo iniciado em 

1995. A política, portanto, sobreviveu durante o tempo. 
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Em 2003, no entanto, vários países também já haviam adotado PTCRs, como mostra 

o quadro abaixo para a América Latina, influenciando o processo e colocando o Brasil não mais 

no grupo de inovadores, mas de retardatários ou late adopters. Neste ponto, há influência tanto de 

determinantes internos quando externos, atores internos, externos e go-betweens (GRAHAM, 

SHIPAN & VOLDEN, 2012). 

 

 

 

Draibe e Bichir afirmam que o presidente Cardoso logrou construir uma “Rede Social 

Brasileira de Proteção Social” com os programas Bolsa Escola (Ministério da Educação e 

Cultura); Bolsa Alimentação (Ministério da Saúde); Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil PETI (Ministério da Previdência e Assistência Social, MPAS); Agente Jovem (MPAS); 

Bolsa Qualificação (Ministério do Trabalho, MT); Benefício Mensal para o Idoso e para 

Portadores de Deficiência (MPAS); Renda Mensal Vitalícia (MPAS); Bolsa Renda (Seguro 

Safra) (Ministério da Agricultura); Auxílio Gás (Ministério das Minas e Energia); aposentadorias 

rurais (MPAS); abono salarial PIS/Pasep (Caixa Econômica Federal); e Seguro Desemprego 

(MT). Em 2001 o presidente ainda sancionou o PGRM que resultou no Bolsa Escola Federal. 
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A diferença no processo de adesão aos PTCRs entre o Brasil e outros países latino-

americanos reside fundamentalmente nos momentos distintos de adesão. Enquanto o Brasil e o 

México foram inovadores, ou seja, os primeiros a adotarem tais políticas, os países vizinhos 

foram adotantes intermediários e tardios. Embora tal distinção baseada no momento de adoção da 

política dependa da subjetividade ao fixar pontos inicial e final, as condições nas quais os países 

adotam as políticas permanecem diferentes e influenciam todo o processo. Os inovadores México 

e Brasil, por exemplo, tinham poucas referências sobre o PTCR, enquanto os países adotantes 

intermediários e tardios contavam com experiências anteriores de outros países para se espelhar. 

Inicialmente, o PGRM (saiu do papel em 1997, mas oficialmente em 1999) foi criado 

em bases técnicas (COÊLHO, 2012) devido a um relatório do Ipea (substituir pela sigla por 

extenso) que indicava a necessidade de combater a pobreza em aproximadamente 300 municípios 

do país. Os municípios que não entraram no corte pressionaram o governo a abrir espaço para 

todos os municípios, se transformando no Bolsa Escola Federal. 

 

Figura 1 - Evolução dos PTCRs no Brasil 

 

 

Sugiyama (2008) nos informa que a literatura tradicional de políticas públicas e os 

modelos explicativos de formação de agenda não são suficientes para explicar o Bolsa Escola 

porque o caso brasileiro é de grande excepcionalidade em relação a outros países. No Brasil as 

análises são adensadas pela presença do federalismo, que dá autonomia aos estados, e do 

pluralismo, que engloba mais atores políticos. 
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Quanto mais competitiva a arena política (indicadores possíveis são divisão dos votos 

na eleição, ter segundo turno, número de representantes no legislativo que são ou não da coalizão 

do partido eleito no executivo), maior a probabilidade de inovar (SUGIYAMA, 2008). Quanto 

maior a competição, mais o vencedor se sente constrangido a mostrar serviço, pois sua vitória foi 

resultado de uma competição acirrada e ele tem que atender a faixas eleitorais que votaram contra 

ele, inclusive, para que no próximo pleito elas sejam favoráveis à sua candidatura.  

Os PTCRs se difundiram rapidamente entre os países latino-americanos a partir de 

1995, como demonstram Sugiyama (2011), Lavinas (2001) e Osorio (2012). A difusão bem 

sucedida de tais políticas se deveu à proximidade geográfica entre os países, às pressões 

exercidas pelas organizações internacionais como o Banco Mundial e aos atalhos cognitivos 

utilizados pelos policy makers, que copiavam as políticas dos países vizinhos e apenas depois de 

implementadas realizavam os ajustes necessários à própria realidade do país. Mais tarde o 

fenômeno da difusão dos PTCRs transbordou as fronteiras da América Latina e chegou à África e 

à Ásia, se espalhando pelo mundo.  

No início dos anos 1990 o então presidente do México, Carlos Salinas (1988-1994), 

do PRI, implementou o Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL), que englobava saúde, 

moradia, nutrição, educação, emprego e infraestrutura. O programa, no entanto, foi duramente 

criticado devido ao seu caráter clientelista. O presidente seguinte, Ernesto Zedillo (1994-2000), 

também do PRI, reformou o setor social do país e, em 1997 criou o Programa de Educación, 

Salud y Alimentación (PROGRESA), focalizado nas famílias com crianças na área rural. No ano 

2000 o programa expandiu seu escopo para algumas famílias da área urbana. O presidente 

Vicente Fox (2000-2006), do PAN, manteve o programa durante seu primeiro ano de mandato, 

mas em 2001 o transformou no Oportunidades e o expandiu totalmente para as áreas urbanas do 

país. O programa transfere dinheiro para a alimentação na residência, para cada criança da 

família em idade escolar e para custos escolares em geral. A lista de condicionalidades é extensa, 

incluindo a frequência escolar das crianças, a presença dos pais nas reuniões escolares e 

monitoramento da saúde de mães e filhos (SUGIYAMA, 2011). 

O Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres - Juntos é uma política do 

Ministerio de Desarollo e Inclusión Social peruano (MIDIS) criada no governo do presidente 

Alejandro Toledo, do partido Perú Posible, em 2005. Segundo o Decreto Supremo nº 032-2005-

PCM, é um “Programa de Emergencia Social que tenga por objetivo ejecutar transferencias 
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directas en beneficio de las familias más pobres de la población, rurales y urbanas”. O PTCR 

Juntos “otorgará a las familias beneficiadas, con su participación y compromiso voluntario, 

prestaciones de salud y educación orientadas a asegurar la salud preventiva materno-infantil y la 

escolaridad sin deserción”. 

O contexto do surgimento do Juntos se caracterizava pela crise de imagem do então 

presidente Toledo (2001-2006), que sofria fortes críticas por não haver melhorado as condições 

de vida das populações mais pobres como havia prometido em campanha, apresentando apenas 

15,8% de aprovação ao seu governo em 2005, o ano do decreto que criou o programa Juntos. 

Coutinho (2006) explica que nesta época as cidades se expandiam e o desemprego aumentava, 

enquanto a pobreza e a desigualdade social permaneciam inalteradas. 

Feita a contextualização sobre as políticas sociais e os PCTRs no Brasil e na América 

Latina, se tratará no próximo capítulo de reconstituir e explicar o processo decisório que levou à 

adoção do Programa Bolsa Família pelo governo Lula em 2003.   
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3 - O regime de políticas públicas do Bolsa Família e seu processo decisório 

 

O estudo dos regimes de políticas públicas se dá pelo exame de seus componentes: 

ideias, arranjos institucionais e os interesses envolvidos em dado regime (MAY & JOCHIM, 

2012). As fontes aqui utilizadas para tanto no caso do Programa Bolsa Família foram a literatura 

especializada, documentos oficiais tais como atas de reuniões do Conselho Nacional de 

Assistência Social (CNAS), relatório da Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF) da 

Câmara dos Deputados e a relação dos seus participantes, discursos de deputados federais e a 

análise de reportagens de jornais que fazem menção ao PBF. Tudo isto em relação ao ano de 

2003, pois a intenção é pintar “um retrato” das condições e debates sobre o tema na época de sua 

implementação.  

 

3.1 - Os dados utilizados 

 

3.1.1 - CNAS  

 

O Conselho Nacional de Assistência Social é um órgão de deliberação colegiada 

composto por nove membros governamentais e nove membros da sociedade civil (“dentre 

representantes dos usuários ou de organizações de usuários, das entidades e organizações de 

assistência social e dos trabalhadores do setor, escolhidos em foro próprio sob fiscalização do 

Ministério Público Federal”, segundo a LOAS) encarregado, entre outras atribuições, de:  

 
“Aprovar a Política Nacional de Assistência Social; 
normatizar as ações e regular a prestação de serviços de 
natureza pública e privada no campo da assistência social; 
[...] zelar pela efetivação do sistema descentralizado e 
participativo de assistência social; [...] apreciar e aprovar a 
proposta orçamentária da Assistência Social a ser 
encaminhada pelo órgão da Administração Pública Federal 
responsável pela coordenação da Política Nacional de 
Assistência Social; [...] acompanhar e avaliar a gestão dos 
recursos, bem como os ganhos sociais e o desempenho dos 
programas e projetos aprovados” (Lei 8.742 – Lei Orgânica 
da Assistência Social). 
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Devido à sua relevância como órgão de intercâmbio entre governo federal e 

sociedade civil no campo da assistência social, o CNAS foi selecionado para fazer parte deste 

estudo. As atas das reuniões do CNAS disponíveis no endereço eletrônico 

http://www.mds.gov.br/cnas analisadas aqui foram da: 98ª Reunião Ordinária, de 29 e 

30/01/2003; 100ª Reunião Ordinária, de 18 e 19/03/2003; 101ª Reunião Ordinária, de 15 e 

16/04/2003; 102ª Reunião Ordinária, de 13 e 14/05/2003; 103ª Reunião Ordinária, de 10 e 

11/06/2003; 104ª Reunião Ordinária, de 15 a 17/07/2003, 105ª Reunião Ordinária, de 12 e 

13/08/2003; 106ª Reunião Ordinária, de 16 e 17/09/2003; 107ª Reunião Ordinária, de 14 e 

15/10/2003; 108ª Reunião Ordinária, de 18 e 19/11/2003; 109ª Reunião Ordinária, de 11 e 

12/12/2003; Exposição de Valdete de Barros1 sobre o Plano Plurianual de Assistência Social em 

10/06/2003; Reunião Descentralizada e Ampliada do PPA, em 17/07/2003; e Reunião 

Extraordinária, em 27/08/2003. 

O conteúdo das atas foi analisado em sua contribuição à discussão sobre a adoção do 

Bolsa Família, ainda que os documentos sugiram que o CNAS tenha ficado à margem do 

processo decisório para a implantação do programa, o que, por si só, já justificou a importância 

de ter consultados essas atas, e indicaram: 

1) Ao lançamento do Programa Fome Zero (dia 30/01/2003), o conselho tinha pouco 

conhecimento sobre o seu teor e buscava maiores informações junto ao poder Executivo que, por 

meio de Benedita da Silva, então chefe da Secretaria Especial da Assistência e Promoção Social, 

que possuía status ministerial, assegurava maiores recursos para os programas Bolsa Escola, 

Fome Zero e demais políticas focalizadas em idosos e pessoas portadoras de necessidades 

especiais. O Fome Zero era a prioridade do governo no começo do ano, pois foi prometido pelo 

presidente Lula que seria sua primeira medida quando eleito. Os membros do conselho, no 

entanto, questionavam a fonte de financiamento do programa; 

2) O governo recém-eleito objetivava o aumento do IDH do país através de ações integradas nas 

áreas de emprego, qualificação, salário, habitação, educação, cultura e lazer; 

3) O Programa Bolsa Família aparece como a porta de entrada para um programa de garantia de 

renda mínima (ou renda básica assistencial) que rompesse com as relações clientelistas 

estabelecidas por outros tipos de programas sociais. O plano daquele momento, no entanto, era 
                                                           
1 Conselheira Titular, representante do Ministério da Assistência Social, e eleita presidente do Conselho Nacional de 
Assistência Social segundo a Resolução N.º 116, de 16 de julho de 2003. 
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unificar os programas existentes sob a jurisdição da Assistência Social, pois era entendido que 

qualquer benefício de transferência de renda não contributivo deveria ficar no âmbito daquele 

Ministério; 

4) O CNAS manifestou a intenção de redigir um documento no qual apoiaria a permanência dos 

programas unificados no PBF no âmbito da assistência social, visto que sua multisetorialidade 

poderia descaracterizar os objetivos da política de transferência de renda; 

5) Um diagnóstico reiterado foi a necessidade de integração entre os Ministérios da Assistência 

Social, da Educação, do Trabalho e da Saúde, garantindo a intersetorialidade; 

6) Foi apontada a necessidade de fiscalização do Bolsa Família por meio do Cadastro Único 

atualizado, um sistema de informações e indicadores capaz de prover ferramentas confiáveis de 

planejamento, além da disponibilização do cadastro para órgãos que não só o que o administra. 

7) O objetivo do PBF precisaria ser reduzir a pobreza enquanto garantiria o acesso das famílias 

mais pobres a direitos sociais universais por meio das suas condicionalidades. 

8) Houve um ressentimento dos conselheiros pelo governo federal não ter discutido o Bolsa 

Família no conselho antes de decidir pela sua implementação. Os representantes do governo Lula 

haviam ido apenas comunicar e informar sobre o programa, e não consultar o CNAS. 

 

3.1.2 - CSSF 

 

A Comissão de Seguridade Social e Família é uma comissão permanente da Câmara 

dos Deputados encarregada de discutir propostas nas áreas de assistência social, saúde, 

previdência social, direitos de idosos e crianças, entre outras. Foram analisadas as reuniões da 

Comissão ao longo do ano contidas no Relatório da CSSF de 2003, da 52ᵃ legislatura.  

Lima (2009) também já havia enfocado a CSSF a fim de caracterizar as atividades da 

comissão e concluído que esta é uma das mais ativas da Câmara dos Deputados, sendo a terceira 

em número de reuniões realizadas por mês. A comissão foi presidida em 2003 pela deputada 

Angela Guadagnin (PT-SP) e contava com 42 deputados, sendo nove do PT, cinco do PSDB, 

cinco do PP, cinco do PTB, quatro do PMDB, três do então PFL, três do PSB, três do PPS, dois 

do PDT, um do então PRONA, um do então PL e um do PC do B. De acordo com Figueiredo 

(2012), a coalizão petista em 2003 contava com PT, PL, PC do B, PSB, PTB, PPS, PV e PDT, 

somando 24 deputados (57%) na CSSF em 2003. A distinção feita pela autora, no entanto, se 
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refere às coalizões firmadas através de cargos concedidos, excluindo aquelas resultantes de 

aproximações ideológicas ou negociações por votação (FIGUEIREDO, 2012). Entre os 42 

deputados da comissão, 26 eram médicos. 

 

Quadro 3 - Composição da Comissão de Seguridade Social e Família, 2003 
Deputado (a) Estado Partido Profissão 

Angela Guadagnin  SP PT Médica 
Amauri Robledo Gasques  SP PRONA Médico 
Antônio Joaquim  MA PP Médico 
Arlindo Chinaglia  SP PT Médico 

Arnaldo Faria de Sá  
SP PTB 

Advogado, contabilista, radialista e 
professor 

Athos Avelino  MG PPS Médico e professor universitário 

Babá  
PA PT 

Professor universitário e engenheiro 
mecânico 

Benjamin Maranhão  PB PMDB Cirurgião-Dentista 
Carlos Mota  MG PL Procurador federal 
Custódio Mattos  MG PSDB Servidor public 
Darcísio Perondi  RS PMDB Médico 
Dr. Benedito Dias  AP PP Médico e empresário 
Dr. Francisco Gonçalves  MG PTB Médico e professor universitário 
Dr. Pinotti  SP PFL Médico 
Dr. Ribamar Alves  MA PSB Médico 
Dr. Rosinha  PR PT Médico e servidor public 
Eduardo Barbosa  MG PSDB Médico 
Geraldo Resende  MS PPS Médico e gráfico 
Guilherme Menezes  BA PT Médico 
Henrique Fontana  RS PT Médico e administrador de empresas 
Homero Barreto  TO PTB Pecuarista 
Jandira Feghali  RJ PC do B Médica e música 
Jorge Alberto  SE PMDB Médico 
José Linhares  CE PP Padre 
Kelly Moraes  RS PTB Secretária executive 
Laura Carneiro  RJ PFL Advogada e servidora pública 
Lavoisier Maia  RN PSB Médico e professor 
Manato  ES PDT Médico 
Maria do Rosário  RS PT Professora 
Maria Helena  RR PPS Advogada e professor 
Mário Heringer  MG PDT Médico e administrador hospitalar 

Milton Barbosa  
BA PFL 

Empresário, contador e ministro 
evangélico 
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Nilton Baiano  ES PP Médico e professor universitário 
Pastor Francisco Olímpio  PE PSB Ministro evangélico 
Rafael Guerra  MG PSDB Médico e professor universitário 
Roberto Gouveia  SP PT Médico 
Rommel Feijó  CE PTB Médico e administrador hospitalar 
Saraiva Felipe  MG PMDB Médico e professor universitário 

Selma Schons  
PR PT 

Professora universitária e assistente 
social 

Serafim Venzon  SC PSDB Médico 
Suely Campos  RR PP Professora e empresária 
Thelma de Oliveira  MT PSDB Enfermeira 

Fontes: http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cssf e 
Deputados Brasileiros: Repertório Biográfico 52ᵃ Legislatura 2003-2007 Volumes 1 e 2 

 

Fontes: http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cssf e 
Deputados Brasileiros: Repertório Biográfico 52ᵃ Legislatura 2003-2007 Volumes 1 e 2 
 . 

Entre outros conteúdos do relatório, podem ser destacados: 

1) A então ministra da Assistência Social, Benedita da Silva, afirmava que pretendia fazer um 

governo descentralizado, cabendo aos órgãos privados a complementariedade das ações de 

governo; 
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2) O governo federal considerava as políticas sociais herdadas da gestão anterior como 

desarticuladas; 

3) O governo federal pretendia criar um sistema de monitoramento e controle com as 

informações de todos os beneficiários e possíveis candidatos aos programas sociais; 

4) O então secretário-executivo do Ministério da Assistência e Promoção Social, Ricardo Manuel 

dos Santos Henriques, informava o desejo do governo Lula de unificar os programas sociais e 

eliminar a sua superposição, com os objetivos de combater a fome, a pobreza e outras formas de 

privação das famílias; e promover o acesso à rede universal de direitos públicos, sociais e dos 

serviços públicos de saúde, educação e assistência, de forma a criar possibilidade de emancipação 

das famílias. 

 

3.1.3 - Discursos de deputados em 2003 

 

Outra fonte utilizada consistiu nos discursos proferidos pelos deputados no Congresso 

Nacional em 2003. Para esta análise foram selecionados os discursos mais relevantes para a 

discussão do PBF e identificados por autor, partido, estado, participação na coalizão de governo 

(0 representando os participantes, e 1, os não participantes) e posicionamento contra ou a favor 

do programa (0 sendo a favor, e 1, contra), além da presença ou ausência dos argumentos de 

insuficiência do PBF como estratégia de enfrentamento à pobreza (0 presença e 1 ausência) e de 

inferioridade em relação ao programa anterior, o Bolsa Escola (0 presença e 1 ausência). 

Foram analisados 41 discursos no total, e opiniões muito variadas foram encontradas, 

desde defesas acaloradas do PBF, como a de Vignatti (PT-SC), a críticas veementes, como de Jair 

Bolsonaro (PTB-RJ), até a defesa do PTCR empreendido pelo governo anterior com críticas à 

governança do partido no poder, exemplo de Antonio Carlos Mendes Thame (PSDB-SP). 

Os elogios ao PTCR comumente evocavam os sucessos alcançados pelos programas 

anteriores, federais, estaduais ou municipais. As críticas mais frequentes se referiram a: 

1) Desentendimento entre o governo federal e os dos estados, visto que muitos estados adotavam 

PTCRs com algum subsídio do governo federal, mas mantinham o status de criadores e 

provedores de tais benefícios perante seu eleitorado; 

2) Insuficiência de fundos para financiar o PBF, que seria fruto da ganância irresponsável do PT. 
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Quadro 4 - Posicionamento dos deputados em relação ao PBF por partido e UF 

Deputados Partido Estado Coalizão Posicionamento 
PBF < 
BEF 

PBF 
insuficiente 

Claudio Cajado  PFL BA 1 1 0 0 

Rodrigo Maia  PFL RJ 1 1 0 0 

Tarcisio Zimmermann  PT RS 0 0 1 1 

Guilherme Menezes  PT BA 0 0 1 1 

Murilo Zauith  PFL MS 1 1 1 1 

Nilson Mourão   PT AC 0 0 1 1 

Feu Rosa  PP ES 1 0 1 1 

Carlos Mota  PL MG 0 0 1 1 

Fernando Gonçalves  PTB RJ 0 0 1 1 

Leandro Vilela PMDB GO 1 0 1 1 

Odair  PT MG 0 0 1 1 

Beto Albuquerque  PSB RS 0 0 1 1 

Luiz Bittencourt   PMDB GO 1 1 1 0 

Zé Geraldo   PMDB CE 1 0 1 1 

Antonio Cambraia  PSDB CE 1 1 0 0 

Pompeo De Mattos  PDT RS 0 0 1 0 

Milton Cardias  PTB RS 0 0 1 1 

Lincoln Portela  PSL MG 1 0 1 1 

Roberto Gouveia   PT SP 0 0 1 1 

José Pimentel   PT CE 0 0 1 1 

Jair Bolsonaro  PTB RJ 0 1 0 0 

Paulo Rocha  PT PA 0 0 1 1 

Darcísio Perondi  PMDB RS 1 1 1 1 

Heleno Silva  PL SE 0 0 1 1 

Antonio Carlos Thame  PSDB SP 1 1 1 1 

Carlito Merss  PT SC 0 0 1 1 

Simão Sessim   PPB RJ 1 0 1 1 

Zelinda Novaes  PFL BA 1 1 1 0 

Vignatti PT SC 0 0 1 1 

Murilo Zauith   PFL MS 1 1 1 1 

Luiz Carlos Hauly   PSDB PR 1 1 1 1 

Lúcia Braga  PT PB 0 0 1 1 

Patrus Ananias  PT MG 0 0 1 1 

Beto Albuquerque   PSB RS 0 0 1 1 

Walter Feldman PSDB SP 1 0 1 1 

Dr. Pinotti  PFL SP 1 1 1 0 

Luiza Erundina  PSB SP 0 0 1 0 

Rodrigo Maia  PFL RJ 1 1 0 0 
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Wilson Santos  PSDB MT 1 0 1 1 

Angela Guadagnin  PT SP 0 0 1 1 

Luiz Couto  PT PB 0 0 1 1 
Fonte: Câmara dos Deputados, 2003 

 

O PFL agiu como um coeso bloco partidário, tendo todos os deputados aqui listados 

se manifestado contra a implementação do PBF, assim como o PT se manifestou a favor da 

implementação da política do seu partido. PSDB e PMDB, que não faziam parte da coalizão de 

governo, se manifestaram de forma descoordenada, de acordo com o deputado, e não com o 

partido.  No total, 69% se manifestaram a favor da política. 

Embora a lista de partidos da coalizão do PT em 2003 fornecida por Argelina 

Figueiredo (2012) seja problemática por considerar apenas as alianças forjadas através de cargos 

ministeriais, utilizo a lista para observar se os deputados seguiram orientações partidárias ou não. 

E todos os deputados dos partidos da coalizão emitiram opiniões favoráveis sobre o PBF, com 

exceção de Jair Bolsonaro, então PTB, que migrou de partido em 2003.  

Quando analisados por regiões e estados, não se observa coordenação entre os 

deputados, indicando ausência de motivação regional. Para confirmar tal hipótese, no entanto, 

seria necessário estudo mais aprofundado sobre a história dos PTCRs em cada estado e 

município, o que não se configura como um objetivo deste trabalho. 

 

3.1.4 - Reportagens de jornais impressos em 2003 

 

A fim de conhecer os termos do debate que ocorria em 2003 acerca do Programa 

Bolsa Família foram analisados jornais impressos da época. Para a análise das reportagens 

veiculadas foram selecionados os três maiores jornais em circulação nacional por dia naquele ano 

de acordo com a Associação Nacional de Jornais (ANJ) e as reportagens jornalísticas mais 

relevantes para o estudo, sendo estes O Globo (52), Folha de São Paulo (10) e O Estado de São 

Paulo (3). As 65 reportagens foram mensuradas por meio de questionário no programa Sphinx. 

Composto por 38 questões que buscam caracterizar a reportagem e os termos do debate na 

sociedade, o questionário tem majoritariamente perguntas fechadas e se encontra em anexo.  

Os cadernos em que se concentraram os textos foram “Coluna”, “Brasil” e “Política”, 

perfazendo 69% das matérias jornalísticas. As palavras-chave buscam medir o teor geral da 



56 
 

reportagem, sendo que a expressão “assistência social” caracteriza 78,5%, e “desenvolvimento”, 

27,7% daquelas analisadas, como pode ser observado na Tabela 1. 

. 

Tabela 1 - Palavras-chave relacionadas ao PBF 
presentes nas matérias publicadas pelos jornais de 

circulação nacional em 2003* 
Palavras-chave N % 
Assistência social 51 78,50% 
Desenvolvimento 18 27,70% 
Outros 11 16,90% 
Assistencialismo 4 6,20% 
Direitos humanos 4 6,20% 
Competição política 3 4,60% 
Clientelismo 1 1,50% 
Eleições 0 0,00% 
Total 92 - 
* A variável permite marcação múltipla 

Fonte: Notícias publicadas na Folha de S. Paulo, O Estado de São Paulo e O 
Globo em 2003 

 

Apenas 66,2% das matérias jornalísticas tinham como assunto principal o Programa 

Bolsa Família. A inclusão do PBF na pauta mostrada na Tabela 2 se deu principalmente pelo 

acompanhamento do andamento de uma política (49,2%), sobretudo o Fome Zero, e repercussão 

de eventos da área (32,3%), como o lançamento do Bolsa Família. 

 

Tabela 2 - Forma como a matéria foi incluída na pauta do jornal 

Pauta N % 

Acompanhamento do andamento de um programa/política previamente lançado 32 49,20% 

Repercussão de eventos específicos ligados à área 21 32,30% 

Anúncio do lançamento de um novo programa/política 17 26,20% 

Demandas/ações do poder público 12 18,50% 

Divulgação dos procedimentos ou dos resultados de avaliações, levantamentos 
estatísticos ou resultados de pesquisas governamentais 

11 16,90% 

Divulgação de dados sobre Pobreza 10 15,40% 

Outro 9 13,80% 

Demandas/ações dos organismos internacionais 4 6,20% 

Repercussão de histórias individuais 3 4,60% 

Repercussão de outras mídias 1 1,50% 

Total de citações 120 - 

* A variável permite marcação múltipla 
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Fonte: Notícias publicadas na Folha de S. Paulo, O Estado de São Paulo e O Globo em 2003 

 

Entre as reflexões feitas nas reportagens analisadas, 20% das matérias apresentaram 

discursos sobre avanços na assistência social e no combate à pobreza com o PBF, enquanto só 

1,5% apresentou o programa como retrocesso, evidenciando o teor majoritariamente positivo 

sobre o programa, como pode ser observado abaixo.  

 

Tabela 3 - Ações e reflexões a respeito do Bolsa Família abordadas na matéria 

Tipo de ação/reflexão N % % 

Não apresenta ações/ reflexões 33 50,80% - 

Reestruturação da Assistência Social 21 32,30% 65,63% 

Coordenação com outros programas do governo 14 21,50% 43,75% 

Avanço 13 20,00% 40,63% 

Resultado do sucesso do Bolsa Escola 7 10,80% 21,88% 

Resultado do governo Petista em 2003 3 4,60% 9,38% 

Resultado de uma tendência internacional de PTCRs 1 1,50% 3,13% 

Reformas ministeriais 1 1,50% 3,13% 

Retrocesso 1 1,50% 3,13% 

Total 94 -   

* A variável permite marcação única  no tema principal e marcação múltipla para as temáticas secundárias 

Fonte: Notícias publicadas na Folha de S. Paulo, O Estado de São Paulo e O Globo em 2003 

 
 

Outros pontos relevantes incluem as questões demográficas, como as particularidades 

de cada região e como garantir o funcionamento do PBF em todos os rincões do Brasil, as 

limitações orçamentárias envolvendo o programa e o PTCR como uma solução viável para a 

desigualdade social no Brasil, como demonstra a Tabela 4. O rearranjo e o enfoque no cadastro 

único foi a temática principal em 21,5% das matérias, evidenciando a preocupação com fraudes 

dentro do programa e a sua articulação com outros órgãos, ministérios e políticas sociais. 
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Tabela 4 - Temáticas associadas ao PBF presentes na matéria 

Temas 

Temática Principal 

da matéria 

Temáticas 

Secundárias 

Relacionadas 

N % N % 

Programa como boa estratégia para o 
enfrentamento da pobreza 

26 40,00% 16 24,60% 

Limitações orçamentárias que dificultariam a 
implementação do Bolsa Família 

16 24,60% 9 13,80% 

Questões demográficas/populacionais 16 24,60% 6 9,20% 

Surgimento do Cadastro Único 14 21,50% 4 6,20% 

Programa BF abalando relações institucionais com 
municípios que já tinham ações na área 

10 15,40% 2 3,10% 

Outro 9 13,80% 30 46,20% 

Disputa pela paternidade do programa 6 9,20% 0 0,00% 

Pobreza e exclusão social 5 7,70% 5 7,70% 

Programa abalando relações com ministérios 4 6,20% 2 3,10% 

Educação 3 4,60% 3 4,60% 

Fracasso do Fome Zero 3 4,60% 5 7,70% 

Questões demográficas/populacionais 3 4,60% 2 3,10% 

Saúde 3 4,60% 3 4,60% 

Limitações institucionais para a fiscalização do 
programa 

1 1,50% 0 0,00% 

Programa como incentivo para os mais pobres terem 
mais filhos e se acomodarem 

1 1,50% 0 0,00% 

Programa como Política clientelista 1 1,50% 0 0,00% 

Trabalho infantile 0 0% 1 1,50% 

Total 121 100,00% 88 - 

* As variáveis permitem  marcação múltipla 

Fonte: Notícias publicadas na Folha de S. Paulo, O Estado de São Paulo e O Globo em 2003 

 

O enfoque social das matérias, como mostra a Tabela 5, era majoritariamente focado 

em classes, principalmente nas mais baixas, ou não apresentavam enfoque social algum. O 

enfoque de gênero presente em  duas matérias (3,1%) abordava a resolução de conceder o 

benefício do PBF diretamente às mulheres. 
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Tabela 5 - Enfoque social apresentado na matéria 

Tipo de enfoque N % 

Classe 35 53,80% 

Outro 17 26,20% 

Nenhum 14 21,50% 

Gênero 2 3,10% 

Raça 0 0,00% 

Etnia 0 0,00% 

Total 68 - 

* A variável permite marcação múltipla 

Fonte: Notícias publicadas na Folha de S. Paulo, O Estado de São Paulo e O Globo em 2003 

 

A Tabela 6 demonstra que 66,2% das reportagens analisadas não traziam reflexões 

sobre as causas da pobreza, o que está representado pela opção “Outro”, e que os textos que 

apresentavam alguma visão sobre a origem da pobreza a atribuíam em sua maioria (21%) à 

inefetividade do Estado. 

 

Tabela 6 - Discussão sobre a pobreza presente na matéria 

Causas da pobreza apresentadas N % 

Outro 43 66,20% 

Inefetividade do Estado 21 32,30% 

Causas históricas e estruturais 5 7,70% 

Incompetência dos indivíduos 2 3,10% 

Total 71   

* A variável permite marcação múltipla 

Fonte: Notícias publicadas na Folha de S. Paulo, O Estado de São Paulo e O Globo em 2003 

 
 

A Tabela 7 lista os atores do poder público mencionados nas reportagens analisadas, 

com predominância do Executivo federal, além de organismos internacionais, órgãos de combate 

à pobreza municipais e estaduais e o próprio Ministério do Desenvolvimento Social. 
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Tabela 7 - Atores mencionados: atores do poder público e da sociedade mencionados, 

ainda que lateralmente, na matéria:  

Atores mencionados N % 

Poder Executivo brasileiro 61 63,54% 

Outro 10 10,42% 

Ministério do Desenvolvimento Social 7 7,29% 

Organismos Internacionais 7 7,29% 

Executivo/governo municipal/órgão municipal de enfrentamento da 
pobreza 

4 4,17% 

Legislativo 2 2,08% 

Setor Privado (inclui associações de empresários) 2 2,08% 

Judiciário 1 1,04% 

Executivo/governo estadual/órgão estadual de enfrentamento da pobreza 1 1,04% 

Nenhum dos anteriores 1 1,04% 

Total 96   

* A variável permite marcação múltipla 

Fonte: Notícias publicadas na Folha de S. Paulo, O Estado de São Paulo e O Globo em 2003 

 

A Tabela 8 demonstra a menção a impactos futuros, presentes ou passados do PBF 

em 2003 pelas reportagens de jornais. Os impactos negativos mencionados são mínimos, com 

predominância de termos positivos.  

 

Tabela 8 - Menção a impactos do Programa Bolsa Família 

Impactos N % 

Sim, impactos positivos 32 49,20% 

Não menciona possíveis impactos do PBF 29 44,60% 

Sim, impactos negativos 5 7,70% 

Total 66 - 

* A variável permite marcação múltipla 

Fonte: Notícias publicadas na Folha de S. Paulo, O Estado de São Paulo e O Globo em 2003 

 

A Tabela 9 expõe os tipos de desenvolvimento relacionados ao Bolsa Família nas 

reportagens analisadas, acusando a presença do discurso de superação da miséria e da pobreza 

como fator necessário ao desenvolvimento social e econômico. 
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Tabela 9 - Estratégias de desenvolvimento apresentadas na matéria 

Estratégias de desenvolvimento N % % 

Desenvolvimento Social 47 72,30% 82,46% 

Desenvolvimento Econômico 18 27,70% 31,58% 

Não menciona desenvolvimento 8 12,30% 14,04% 

Desenvolvimento Humano 6 9,20% 10,53% 

Desenvolvimento em geral 3 4,60% 5,26% 

Desenvolvimento Regional 1 1,50% 1,75% 

Total 83 - - 

* A variável permite marcação múltipla 

Fonte: Notícias publicadas na Folha de S. Paulo, O Estado de São Paulo e O Globo em 2003 

 

As Tabelas 10 e 11 se referem à dimensão partidária e mostram que os comentários 

referentes a partidos se concentram em PT e PSDB. Entre os partidos mais elogiados e mais 

criticados, o PT está sempre em primeiro lugar, e o PSDB, em segundo. 

 

Tabela 10 - Elogios a partidos ou seus membros  

Partidos N % 

Outros 0 0,00% 

PSDB 1 1,50% 

PT 8 12,30% 

Não elogia partido ou seus membros 57 87,70% 

Total 66   

* A variável permite marcação múltipla 

Fonte: Notícias publicadas na Folha de S. Paulo, O Estado de São Paulo e O Globo em 2003 

 

Tabela 11 - Críticas a partidos ou seus membros 

Partidos N % 

Outros 0 0,00% 

PSDB 1 1,50% 

PT 13 20,00% 

Não critica partido ou seus membros 52 80,00% 

Total 65   

* A variável permite marcação múltipla 

Fonte: Notícias publicadas na Folha de S. Paulo, O Estado de São Paulo e O Globo em 2003 

 

Por fim, as Tabelas 12 e 13 caracterizam as fontes de dados, informações e opiniões 

mencionadas nas reportagens analisadas, sendo que 78,5% das matérias citam suas fontes. Entre 

elas, 63,1% incluíam membros ou dados do Executivo federal. Os poderes executivos estadual e 
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municipal também aparecem na Tabela 13, além de outros atores como governos estrangeiros, 

organismos internacionais, institutos de pesquisa e fundações empresariais. 

 

 
Tabela 12 - Fontes consultadas pelas matérias 

Menção a fontes N % 

Sim, mais de duas fontes 23 35,40% 

Sim, apenas uma 21 32,30% 

Não menciona fontes 14 21,50% 

Sim, duas fontes 7 10,80% 

Total 65 100% 

* A variável permite marcação única 

Fonte: Notícias publicadas na Folha de S. Paulo, O Estado de São Paulo e O Globo em 2003 

 

Tabela 13 - Tipo ou vínculo das fontes/entrevistados identificados explicitamente na 

matéria 

Tipo ou vínculo das fontes N % % 

Não há fontes 14 21,50% - 

Executivo Federal 41 63,10% 80,39% 

Outros 14 21,50% 27,45% 

Institutos privados de pesquisa 7 10,80% 13,73% 

Executivo Estadual 5 7,70% 9,80% 

Especialistas/Técnicos 5 7,70% 9,80% 

Banco Mundial 3 4,60% 5,88% 

Executivo Municipal 1 1,50% 1,96% 

OIs (organismos internacionais) 1 1,50% 1,96% 

Governos estrangeiros 1 1,50% 1,96% 

Institutos e fundações empresariais 1 1,50% 1,96% 

Cidadãos comuns 1 1,50% 1,96% 

Não foi possível identificar as fontes consultadas 1 1,50% 1,96% 

Total 81 - - 

* A variável permite marcação múltipla 
 

Fonte: Notícias publicadas na Folha de S. Paulo, O Estado de São Paulo e O Globo em 2003 
 

 

3.2 - Atores 

  

Alguns atores políticos domésticos são: políticos eleitos, o público, burocracia, 

partidos políticos, grupos de interesse ou de pressão, think tanks e organizações de pesquisa, 
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meios de comunicação de massa e experts e consultores acadêmicos. Os atores informados pelas 

reportagens são o executivo federal, estadual e municipal e as organizações internacionais.  

O governo federal pretendia introduzir a política de garantia de renda mínima por 

meio da unificação de outros programas no PBF. 

“Esse é um programa importante para nós, porque se 
queremos, como é da vontade do Presidente Lula, fazer uma 
política social que de fato se contraponha a uma política 
econômica, que incorpore a perspectiva da universalização 
dos direitos sociais, pensando especialmente naqueles 
milhões de brasileiros e brasileiras que temos aí, temos que 
ter um programa de renda mínima que possa caminhar na 
direção de romper com toda aquela cultura de tutela e 
clientelismo de vários programinhas sociais que dão cesta e 
tutelam a população” (Exposição de Valdete de Barros sobre 
PPA – 10/06/03, CNAS). 

 

Outro fator é a pressão internacional, que pode vir dos vizinhos (a proximidade 

geográfica é comprovada como significativa por Walker e Sugiyama, qual ano?) por meio da 

competição ou aprendizado. Como o Brasil foi um dos inovadores e primeiros a implementar o 

programa, ele também influenciou seus vizinhos. Mas isso pode ter sido realimentado no 

momento do PBF, sofrendo influencia dos vizinhos que o Brasil mesmo influenciou. Ainda 

dentro da influência dos vizinhos, há as shared policy networks (redes compartilhadas de 

políticas públicas).  

O apoio dado pelas organizações internacionais pode não ser compreendido por 

alguns como coerção, que envolveria algum constrangimento, mas talvez como soft power. 

Sugiyama (2011) afirma que em relação aos PTCRs os bancos internacionais de crédito não 

chegam a negar empréstimos aos países que não os adotam sob seus conselhos, mas oferecem 

incentivos técnicos e monetários àqueles que adotam. O Brasil recebe tal apoio do Banco 

Mundial, como mostra a reportagem de O Globo a seguir: 

Banco Mundial fez aporte de US$ 1 bilhão no lançamento. O 
programa Bolsa Família foi lançado no fim de outubro pelo 
presidente Lula. Na ocasião, o presidente do Banco Mundial 
(Bird), James D. Wolfensohn, anunciou uma ajuda de R$ 1 
bilhão (cerca de R$ 2,9 bilhões) para os próximos seis anos. 
O vice- presidente do Bird para a América Latina, David de 
Ferranti, participou da cerimônia através de 
videoconferência. O orçamento do programa previa R$ 5,3 
bilhões para 2004 (Brasília, 17 de novembro de 2003, O 
Globo, Caderno Brasil). 
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Em 2004 efetivamente o Banco Mundial forneceu ajuda técnica e financeira ao Brasil 

para consolidar os avanços alcançados com o PTCR e expandir as capacidades burocráticas de 

fiscalização e inclusão.  

Os coordenadores do Bolsa Família eram Ana Fonseca e Ricardo Henriques, que 

compareciam à CSSF e ao CNAS para sanar dúvidas de seus membros sobre o novo PTCR. 

Ambos foram mencionados nas reportagens enquanto esclareciam pontos sobre a implementação 

do PBF. 

 

“A coordenadora do programa Bolsa Família, Ana Fonseca, 
reagiu ontem às declarações do empresário Antonio Ermírio 
de Moraes, presidente do grupo Votorantim, que comparou o 
programa Fome Zero a uma esmola. Segundo Ana, 
programas como o que ela coordena tentam garantir aos 
cidadãos que passam privações direitos assegurados na 
Constituição.” (Isabel Braga, Brasília, 25 de outubro de 
2003, O Globo). 

 

De acordo com a perspectiva pospositiva da policy science os objetivos e os meios de 

uma política resultam de conflito e negociação constantes entre policy-makers orientados por 

seus valores e interesses (HOWLETT et al, 2013). Ao instituir o PBF por meio de medida 

provisória, o governo Lula utiliza o modelo de tomada de decisão incrementalista, deixando o 

status quo praticamente inalterado. 

O incrementalismo consiste em um modelo explicativo para a tomada de decisão 

caracterizado por barganhas entre policy-makers. As decisões neste modelo “representam de 

preferência o que é politicamente viável, mais do que o que é tecnicamente desejável, e antes o 

que é possível ou ‘ótimo’ do que o que é máximo” (HOWLETT et al, 2013, p. 165). Tendo 

apresentado duas propostas, sendo uma do PTCR Bolsa Família e outra de PGRM,  o governo 

Lula encontrou maiores barreiras na última. Nesta teoria os tomadores de decisão vivem fazendo 

comparações das situações atuais com aquilo que já viveram ou presenciaram, gerando decisões 

não muito diferentes do status quo. Os atores neste modelo também aprendem com seus erros, o 

que poderia ser enquadrado como o caso de policy failure do Fome Zero. O PBF é, portanto, a 

ampliação do BEF, e sua implementação não modifica significativamente o status quo da 

sociedade. 
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3.3 - Ideias 

 

Coutinho (2006) esclarece que durante as décadas de 1980 e 1990 houve a 

coincidência de dois marcos importantes nos países andinos e na América do Sul em geral: a 

redemocratização e a onda neoliberal. A concomitância dos eventos apresentou uma contradição, 

pois enquanto a democratização chegava para homogeneizar os Estados latino-americanos em 

relação ao resto do mundo ocidental, a liberalização econômica diminuiu a autonomia do Estado, 

ou seja, com a nova liberdade de participação do povo, veio a globalização da economia que 

transferiu grande parte do que o povo reivindicava para o mercado. Para o autor “esse novo 

modelo abriga uma grande incoerência porque a democratização do Estado ocorre em um 

momento em que ele não pode ou simplesmente abriu mão de ser instrumento de mudanças na 

estrutura social” (COUTINHO, 2006, p. 796). O autor enxerga nesta contradição o fundo 

histórico institucional desses países, cujo passado oligárquico e autoritário se choca com o 

presente democrático liberal. Esta tensão tem sustentado um permanente clima de instabilidade 

política em toda a América do Sul, não só nos países andinos, incapacitando os países de resolver 

fragmentações e conflitos antigos (COUTINHO, 2006). 

. Os novos regimes políticos foram acompanhados de reformas na assistência social e 

previdência. À época, afirmava-se a supremacia da orientação liberal na economia, com órgãos 

internacionais recomendando políticas ortodoxas (CHANG, 2003; FIORI, 2014), mas se observa 

que a partir dos anos 2000, com a emergência das esquerdas nos países da região, este paradigma 

se atenuou. Há uma literatura no campo da ciência política que identifica a volta ao poder de 

agrupamentos políticos à esquerda do espectro ideológico na última década em alguns países na 

América Latina (SERNA, 2004; LANZARO, 2006). 

O debate sobre os programas de transferência condicionada de renda (PTCRs) surge a 

partir do debate sobre programas de garantia de renda mínima (PGRMs) empreendido por autores 

de diversas clivagens ideológicas, tais como Claus Offe, Milton Friedman, Abba Lerner e Oskar 

Lange (SUPLICY, 2000).  Os males da insuficiência de renda, no entanto, são abordados pelos 

autores liberais como constrangedores da liberdade humana. Friedman é um dos advogados de 

políticas de renda mínima e afirma que o capitalismo é o sistema econômico mais compatível 

com a liberdade humana (SUPLICY, 2000).  
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Os argumentos desses autores ressaltam a superioridade dos PGRMs em relação às 

intervenções estatais na economia, que desequilibrariam as forças do mercado (ROTHSCHILD, 

2003; SUPLICY, 2000). Segundo Emma Rothschild em seu livro “Sentimentos Econômicos: 

Adam Smith, Condorcet e o Iluminismo”, pensadores como Hume e Napoleão têm consciência 

da incerteza que permeia uma vida de liberdades, que as incertezas do mercado e da vida são um 

fator de igualdade entre os indivíduos e que essa igualdade gera desigualdade. Adam Smith e 

Condorcet, por sua vez, encaram tais incertezas com naturalidade e acreditam que problemas 

como a escassez não devem ser endereçados pelo Estado com intervenções que possam causar 

desequilíbrios sistêmicos no mercado e que os governos deveriam, na verdade, buscar políticas 

públicas que garantissem o bem estar mínimo da população (ROTHSCHILD, 2003). Para a 

autora, no entanto, o pensamento liberal é insuficiente quando reflete sobre a vantagem política 

oferecida pelo dinheiro, capaz de dobrar vontades e modificar preferências. 

Amartya Sen (2010), que se inspira no trabalho de sua esposa Emma Rothschild 

sobre Adam Smith, afirma que os governos e a sociedade como um todo deveriam se preocupar 

com as liberdades cruciais: oportunidades econômicas, liberdades políticas, facilidades sociais, 

garantias de transparência e segurança protetora, que dependem não só de estatísticas tal qual o 

crescimento do Produto Interno Bruto per capita, mas também de serviços de educação e saúde e 

direitos civis. Para o autor, um indivíduo que possui dinheiro, mas se vê privado de suas 

liberdades políticas, não pode participar com igualdade na sociedade, assim como o indivíduo 

que não pode se engajar em intercâmbios econômicos se vê tolhido em suas escolhas (SEN, 

2010). O poder da garantia de liberdades como geradora de mudanças econômicas e sociais pode 

ser encontrado em autores diversos em clivagem ideológica, tais quais Adam Smith, Karl Marx, 

John Stuart Mill e Friedrich Hayek (SEN, 2010). As políticas de garantia de renda mínima seriam 

garantidoras da liberdade econômica, não desequilibrariam o mercado e não constrangeriam a 

liberdade dos indivíduos de escolher com o que gastar o dinheiro. 

Sen é um economista laureado por seu trabalho e também um ator importante na 

análise dos PTCRs na América Latina, pois integrou a presidência do Banco Mundial entre 1996 

e 1997.  

Poderia haver a tentação de construir uma hipótese sobre a relação entre ideologia 

política ou posicionamento no espectro político ideológico do presidente e a adoção de PTCRs 

neste país. Porém, Sugiyama (2011) demonstra que presidentes de esquerda, centro-esquerda, 
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centro, centro-direita e direita adotaram PTCRs, dificultando a construção de uma correlação 

entre ideologia e PTCR.  

“As such, CCTs might appeal to different ideological 
commitments. Some leftists might resist CCTs in favor of 
broader universal social welfare models, taking the view that 
targeted programs are not generous enough, as they did in 
Mexico (Dion, 2010). At the same time, leftist politicians 
might be expected to embrace the aims of CCTs, including 
poverty alleviation and educational and healthcare access, as 
was the case among sub-national politicians in Brazil 
(Sugiyama, 2008a, 2008b). Another possibility is that 
conservative presidents might find CCTs appealing. 
Although Latin American politicians on the right 
traditionally support business interests and neoliberal 
economic reforms (Mainwaring et al., 2000), it is possible 
CCTs would appeal to the market-oriented affinity for 
conditionality that requires behavioral modifications. Given 
the complex appeals of CCTs to politicians, it is unclear 
whether presidents’ ideological commitments constrain the 
adoption decision.” (SUGIYAMA, 2011, p. 257).  

 

A maioria dos presidentes adotantes é de centro, incluindo a centro-esquerda e a 

centro-direita, e os não adotantes são de esquerda ou centro-esquerda, como pode ser visto nos 

quadros abaixo, demonstrando que o posicionamento ideológico não apresenta constrangimento à 

adoção de PTCRs na América Latina. Sugiyama acredita, no entanto, que o aspecto ideológico 

possa interferir em outros fatores e não descarta a hipótese totalmente. 

 

Quadro 5 - Condições domésticas no momento de adoção do PTCR 

Country President adopting CCT 

President's 

ideological 

leaning 

HDI 

Government 

effectiveness 

score 

Mexico 
Ernesto Zedillo (Institutional 

Revolutionary party) 
Center-right 0.79 

62 

Honduras 
Carlos Roberto Flores Facusse (Liberal 

Party of Honduras) 
Center 0.65 

24 

Colombia 
Andres Pastana (Colombian 

Conservative Party) 
center-right 0.77 

45 

Costa Rica 
Miguel Angel Rodriguez Echeverria 

(Social Christian Unity Party) 
Right 0.82 

69 

Nicaragua 
Arnolodo Aleman (Constitutionalist 

Liberal Party) 
Right 0.64 

30 

Brazil 
Fernando Henrique Cardoso (Brazilian 

Social Democratic Party) 
Center 0.78 

58 
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Jamaica 
Percival James Patterson (People's 

National Party) 
Left 0.76 

59 

Chile 
Ricardo Lagos (Socialist Party and Party 

for Democracy) 
Center-left 0.84 

87 

Ecuador 
Lucio Edwin Gutierrez Borbua (Patriotic 

Society Party) 
Center-left 0.76 

23 

Argentina 
Nestor Carlos Kirchner (Justicialista 

Party) 
Center-left 0.86 

51 

Dominican 
Republic 

Leonel Fernandez Reyna (Dominican 
Liberation Party) 

Center 0.78 
38 

El Salvador 
Antonio Saca (Nationalist Republican 

Alliance) 
Right 0.74 

48 

Paraguay Nicanor Duarte Frutos (Colorado Party) Right 0.76 24 

Peru Alejandro Toledo (Peru Posible) Center-right 0.77 32 

Uruguay Tabare Vazquez (Frente Amplio) Center 0.85 70 

Bolivia Evo Morales (Movement for Socialism) Left 0.69 27 

Panama 
Martin Torrijos (Democratic 

Revolutionary Party) 
Center-left 0.81 

65 

Trinidad 
and 
Tobago 

Patrick Manning (People's Nationalist 
Movement) 

Center-left 0.81 
65 

Guatemala 
Oscar Berger Perdomo (Guatemala 

GANA) 
Right 0.69 

54 

Fonte: Sugiyama (2011, p. 258)       

    
 Quadro 6 - Condições domésticas de países não adotantes do PTCR 

Country President adopting CCT 

President's 

ideological 

leaning 

HDI 

Government 

effectiveness 

score 

Guyana Bharrat Jagdeo Left 0.75 32 

Haiti Rene Preval Center-left 0.53 8 

Venezuela Hugo Chávez Left 0.79 17 

Fonte: Sugiyama (2011, p. 259) 

 

3.4 - Instituições 

 

De acordo com Thelen e Steinmo (1992), o neoinstitucionalismo se interessa pelas 

instituições governamentais e sociais que modelam como os atores políticos definem seus 

interesses e que estruturam suas relações de poder com outros grupos, privilegiando alguns em 

detrimento de outros, entendendo, no entanto, que as instituições contêm e limitam a política, 

mas não são a “causa” de seus resultados. 
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Kinzo (2001) cita os problemas de representação política, salientando a dificuldade 

que os partidos brasileiros encontram de manter e os eleitores de distinguir as identidades 

partidárias. A esta discussão podemos somar a baixa polarização partidária que vinha sendo 

observada no Brasil, com partidos de esquerda e direita posicionados pouco distantes uns dos 

outros e que, ao chegarem ao poder, se centralizam ainda mais. E quando a autora fala da alta 

fragmentação partidária e aponta as posições similares no espectro político-ideológico assumidas 

por partidos próximos, também é possível observar que os partidos têm pouca motivação 

ideológica, geralmente se posicionando de forma a abranger o maior eleitorado. 

Palermo (2000) avalia que o sistema partidário brasileiro é de baixa consolidação 

nacional, fragmentado (possui grande número de partidos relevantes, comparado a outros países) 

e indisciplinado, caracterizado pela busca de ganhos ou vantagens pessoais e com dificuldade em 

criar identidades partidárias. Tanto para Kinzo (2001) quanto para o autor, os partidos brasileiros 

têm pouca motivação ideológica. Esses mesmos partidos que se caracterizam como verdadeiras 

empresas eleitorais e de cargos públicos, no entanto, são ainda os principais atores políticos no 

regime democrático atual. 

De acordo com os discursos analisados neste estudo, os deputados do PT e sua 

coalizão estavam bem coordenados, se mostrando a favor da adoção do Bolsa Família. Sobre a 

heterogeneidade da base parlamentar e a dificuldade de “uma ação governamental coordenada, 

especialmente em relação a políticas públicas cuja implementação depende da ação de vários 

ministérios”, apontadas por Kinzo (2001, p. 10), é possível contra-argumentar que um governo de 

coalizão contempla a pluralidade da sociedade. Já sobre a alegação de ingovernabilidade, 

Palermo (2000) trata do Brasil, e Jiménez Badillo (2007), da América Latina de forma geral: 

mesmo em um governo de minoria parlamentar (múltiplos vetos), os presidentes conseguem de 

alguma forma promover suas agendas políticas. O ônus destes mecanismos de controle são a 

demora para a tomada de decisão e a dificuldade em implementar políticas que modifiquem o 

status quo. 

Outra importante e recorrente instituição é o federalismo que, ao possibilitar a 

inovação em políticas sociais nos estados e municípios, gerou grande conflito entre governadores 

e governo federal na implementação de um PTCR nacional, como fica claro na matéria 

jornalística a seguir. 
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“O governo federal começou uma ofensiva política para 
vender aos estados e municípios a idéia do programa social 
unificado, que se chamará Bolsa Família [...]A reação em 
alguns estados não foi das melhores, especialmente depois de 
os governadores receberem o projeto da unificação sem 
terem sido chamados para discuti-lo”. (Brasília, 24 de 
setembro de 2003, O Globo, Brasil, Lisandra Paraguassú). 

 

O argumento da falta de participação de outros atores políticos nas discussões do PBF 

também foi encontrado nos discursos dos deputados em 2003, por exemplo, o discurso a seguir 

proferido pelo deputado do PFL Rodrigo Maia. 

 
“Reitero o que disse na minha manifestação anterior: a 
política social deste Governo é tão centralizadora como a do 
Governo Geisel, da ditadura militar. Quem diria! […]Então, 
Sr. Presidente, é importante que fique bem claro que o PT 
tem uma política social centralizadora, diferentemente do que 
todos esperávamos, pois a centralização aumenta o custo da 
administração. A população brasileira também pensava que o 
PT destinaria mais recursos do Orçamento à política social. 
Todos pensavam que, quando o PT fosse Governo, o País 
teria uma política social mais eficiente. Infelizmente, não é 
assim. A política mais eficiente apresentada pelo PT, em 
2003, foi na área fiscal: taxas de juros elevadas; grande lucro 
para os bancos; e um superávit primário para pagar os 
banqueiros”. (Rodrigo Maia, PFL-RJ, discurso proferido na 
tribuna da Câmara dos Deputados em 17 ⁄ 12 ⁄ 2003). 
 

Nas suas pesquisas, Sugiyama demonstrou que os países são influenciados pelos 

organismos internacionais de crédito por meio de apoio financeiro e técnico para projetos e 

gastos com programas sociais. O IADB (substituir pela sigla por extenso) e o Banco Mundial 

contribuíram financeiramente com a expansão do PTCR brasileiro em 2004, por exemplo. 

Segundo a autora, estas instituições internacionais de financiamento modelam as normas e as 

reforçam posteriormente por meio do financiamento (SUGIYAMA, 2011). 

Entre as reportagens analisadas foram encontradas evidências de tal relação de 

cooperação entre Brasil e Banco Mundial: 

“Presidente do Bird elogia programa. De Washington, o 
presidente do Banco Mundial, James D. Wolfensohn, 
participou da cerimônia por videoconferência. Segundo ele, 
Lula e seu governo têm feito um trabalho admirável pela 
justiça social, e o Bolsa Família, no futuro, vai se espalhar 
pelo mundo. Wolfensohn disse ainda que é uma honra ser 
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parceiro do governo, oferecendo apoio técnico e financeiro.” 
(Brasília, 21 de outubro de 2003, O Globo, Caderno Brasil). 

 

3.5 - Linha do tempo 
 
 
1988 - Nova Constituição descentraliza a Assistência Social, dando possibilidade aos municípios 

de inovar. 

1991 - Senador Eduardo Suplicy (PT-SP) apresenta o PLS 80/1991, que institui o Programa de 

Garantia de Renda Mínima (PGRM) e dá outras providências. Foi aprovado no Senado, mas 

arquivado e nunca votado na Câmara dos Deputados. 

1995  - PTCRs implementados nos municípios brasileiros. 

1999 - Senador Eduardo Suplicy (PT-SP) apresenta o PLS 66/1999, que institui a linha oficial de 

pobreza, estabelece que o governo federal deverá definir metas ao longo do tempo de progressiva 

erradicação da pobreza e diminuição das desigualdades socioeconômicas e dá outras providências 

(novos planos e marcos legais vão mudando o regime de políticas públicas para a assistência 

social, pois modificam o desenho e as ferramentas que o Estado tem disponível, como os 

recursos). 

2002 - Eleições presidenciais dão vitória à Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Com isso, há mudança 

das elites governamentais, que não são totalmente substituídas, mas há inclusão e exclusão de 

alguns atores, modificando o regime de políticas públicas para a assistência social. 

2003 - A Medida Provisória 132-2003 institui o Programa Bolsa Família. 

 
 
3.6 - Perspectivas da difusão dos PTCRs 

 

De acordo com o exposto anteriormente sobre a história que levou à implementação 

dos primeiros PTCRs no Brasil e ao subsequente rearranjo no Bolsa Família, foi possível 

identificar a origem teórica de tais políticas no espectro liberal da economia, em consonância com 

as reformas neoliberais em curso à época. Já nos anos 2000 a Social Protection Sector Strategy 

(ou Social Protection & Labour - SPL) do Banco Mundial recomenda os PTCRs.  Como o 

componente das ideias continua favorável aos PTCRs, podemos considerá-lo um incentivo ou 

condição favorável às subsequentes adoções de programas do gênero por países pelo mundo. 
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Na teoria de difusão os fatores externos e internos são medidos em sua relevância 

para a disseminação de uma inovação entre jurisdições (SUGIYAMA, 2011; WEYLAND, 2005). 

. 

Quadro 7 - Fatores que influenciam a difusão 

Pré-requisitos internos Pressões externas 

Problemas similares Competição entre vizinhos 

Constrangimentos políticos similares Coerção de órgãos internacionais 

Necessidade de políticas públicas similares Aprendizado por meio de redes ou 

comunidades epistêmicas  

Fonte: Sugiyama (2011) 

 

O Programa Bolsa Família não é um caso de difusão de políticas, e sim de emulação, 

pois adaptou os PTCRs dos municípios à perspectiva federal aglutinando políticas do governo 

anterior. A difusão da ideia inovadora dos PTCRs se deu entre os municípios e estados brasileiros 

nos anos 1990, e o Bolsa Escola Federal consistiu na parcial centralização dos custos de tais 

políticas, levando a ideia do PTCR de baixo para cima, ou seja, bottom-up.  

No momento da implantação do PBF, o governo federal enfrentava um regime de 

políticas públicas diferente daquele de 1995 quando Brasília e Curitiba haviam inovado com os 

primeiros PTCRs. Em 2003, as ideias e as opiniões sobre os PTCRs eram muito mais favoráveis 

tanto nas redes quanto nas comunidades epistêmicas de que o Brasil participava. Os organismos 

internacionais elogiavam e recomendavam os PTCRs como políticas de combate à pobreza, ao 

mesmo tempo em que as estatísticas traduziam seu êxito. O regime, portanto, era receptivo a esse 

tipo de política, que já apresentava uma história de sucesso no país. 

 

3.7 - O processo decisório do Bolsa Família 

 

Uma dificuldade deste trabalho para analisar o processo decisório que levou à adoção 

do Programa Bolsa Família foi o pouco da realidade que é informado em documentos oficiais 

(HOWLETT et al, 2013). Para enfrentar esse problema, foram utilizadas reportagens sobre o 

tema em jornais de grande circulação nacional e discursos de deputados federais como forma de 

captar o debate que ocorria entre os atores políticos e na sociedade em relação ao PBF. 
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Com os dados reunidos ao longo da pesquisa, foi possível observar que a adoção do 

Bolsa Família em 2003 se deu a partir de um processo decisório centralizado na Presidência da 

República. Instâncias de discussão de políticas públicas de assistência social no Legislativo e até 

no Executivo ficaram alijadas do processo e foram informadas só quando uma decisão já havia 

sido tomada, segundo os próprios envolvidos declararam em reuniões dos respectivos órgãos. 

Ao mesmo tempo, havia uma receptividade às políticas de transferência condicionada 

de renda já existentes em outras esferas administrativas, como evidenciaria o fracasso do governo 

Lula em implementar um programa alternativo representado pelo Fome Zero. Afinal, as políticas 

que já estão em vigência são mais fáceis de compreender e operacionalizar e compatíveis com as 

ideias previamente existentes no regime de políticas públicas (ROGERS, 2003). 

Representantes do Executivo em visitas ao CNAS e à CSSF apresentaram o Bolsa 

Família como a porta de entrada para um programa de garantia de renda mínima (ou renda básica 

assistencial) que minasse as relações clientelistas estabelecidas e mantidas por outros tipos de 

políticas sociais no Brasil. O plano naquele momento era unificar os programas existentes, sob a 

jurisdição da pasta de assistência social, argumentando que qualquer benefício de transferência de 

renda não contributivo deveria estar no âmbito daquele ministério. 

A análise de reportagens em jornais de grande circulação nacional identificou uma 

maioria de opiniões favoráveis à adoção do Bolsa Família, com a avaliação de que o programa 

seria uma boa estratégia de combate à pobreza e a ênfase no desenvolvimento socioeconômico do 

país. Os organismos internacionais, representados principalmente pelo Banco Mundial, também 

exerceram uma influência que reforçou as ideias e os incentivos para a implantação de PTCRs em 

países em desenvolvimento e, no caso brasileiro, de rearranjo e expansão da política. 

Apesar do regime favorável à adoção de um programa que aproveitasse experiências 

anteriores, ainda que a partir de um processo decisório centralizado na Presidência da República, 

houve disputas ideológicas e partidárias em torno da implantação do Bolsa Família. A própria 

organização administrativa do país gerava constrangimentos, já que as unidades federativas não 

se mostravam dispostas inicialmente a abdicar da possibilidade de inovar no campo da assistência 

social e colaborar com um programa federal. 

De qualquer maneira, com a base de apoio ao governo Lula na época, foi possível ter 

maioria na Comissão de Seguridade Social e Família, assim como os discursos proferidos no 

plenário da Câmara dos Deputados em 2003 foram mais favoráveis do que contrários ao PBF. 
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Inclusive, as opiniões favoráveis não dependiam só da bancada governista, já que a herança de 

sucesso dos PTCRs anteriores era compartilhada por partidos de oposição, como o PSDB. A 

independência dos PTCRs em relação à ideologia dos adotantes é algo recorrente na América 

Latina, como demonstrado por Sugiyama (2011). 
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Considerações finais 

 

A política pública é o resultado do processo de compatibilização de objetivos e 

meios, portanto, a forma de endereçar um mesmo problema pode ser distinta entre diferentes 

jurisdições. Contendo dimensões técnica e política, a política pública se torna uma arena de 

disputas entre diferentes ideias, atores e instituições. 

Apesar da aparência de simples relação causal entre o diagnóstico de um problema 

social e a implementação de uma política para resolvê-lo, o policy making esconde grandes 

complexidades. Toda decisão tomada dentro do ciclo da política pública está impregnada pelo 

seu contexto, pelas opções disponíveis naquele momento, pelas ideias dos atores e os paradigmas 

vigentes, pelos canais de comunicação entre os atores, enfim, por inúmeros fatores que, se 

modificados, poderiam ter produzido um resultado diferente. Por esta razão os fatores do 

contexto são importantes, e o seu estudo é relevante, já que precisamos conhecer o contexto em 

que o Estado produz políticas públicas, porque ele não é neutro nem objetivo, e as políticas 

produzidas afetarão milhões de cidadãos.  

As reformas neoliberais em países como Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, 

México, Uruguai e Venezuela, que em anos anteriores promoviam a industrialização com o 

modelo de substituição de importações, acarretaram a desindustrialização e o crescimento da 

desigualdade social, esta última fruto de decisões políticas tomadas durante o policy making que 

adequaria os países ao novo modelo de desenvolvimento (BOGLIACCINI, 2013). Tais reformas, 

por outro lado, serviram para integrar os países latino-americanos à economia mundial. Outro 

problema, que teria contribuído para o crescimento da desigualdade social, foi a fragilidade das 

instituições democráticas, devido às recentes redemocratizações pelas quais vários países latino-

americanos haviam passado. Tais instituições são responsáveis por fornecer o bem-estar para a 

sociedade em economias liberais, e estas proveram políticas safety net na América Latina. 

Sugiyama (2011) e Lavinas (2001) argumentam que o Bolsa Família, caso de PTCR 

no Brasil, supera as políticas safety net, pois, além de prover indivíduos em situação de risco 

durante choques econômicos, o programa gera real transferência de renda na sociedade e a 

democratização do acesso a serviços e bens públicos como educação e saúde. O PBF, no entanto, 

é resultado do processo de crescimento e difusão dos PTCRs no Brasil, sendo que tal difusão 

comunicava ideias de intervenção mínima do Estado na economia. Embora acompanhado da 
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proposta de uma futura garantia de renda mínima encabeçada pelo PT, tal proposta nunca foi 

aprovada, demonstrando que o regime de políticas públicas é aberto ao PTCR, mas não ao 

PGRM, que é uma política mais universal e abrangente. Ambas propostas de política pública, 

programa de transferência condicionada de renda e programa de garantia de renda mínima ou 

cidadã, são compatíveis com o paradigma neoliberal, mas apenas a proposta mínima, condicional 

e focalizada foi aceita. 

O Programa Fome Zero também não encontrou um ambiente propício à sua 

implementação, se tornando um caso de policy failure ainda em 2003. A diferença entre o Fome 

Zero e o Bolsa Família que explica o sucesso do segundo e o fracasso do primeiro, além das 

características técnicas, é a história de PTCRs anteriores bem sucedidos (BITHER-TERRY, 

2013). A política mais complexa, completamente nova e desconhecida para os atores do regime 

de políticas públicas foi menos aceita do que aquela que já era conhecida e de execução mais 

simples. Exemplo disto foi o discurso do deputado Luiz Bittencourt (PMDB-GO): 

 
“O Partido dos Trabalhadores, que durante décadas teve nas 
questões sociais sua principal plataforma política, tem 
demonstrado não conseguir transformar a retórica em 
políticas públicas contundentes, que ataquem os problemas 
da pobreza e da desigualdade em nosso País [...] Exemplo 
desse ambiente de indefinições é o próprio Programa Fome 
Zero [...]Além disso, a articulação com Estados e Municípios 
não foi priorizada a ponto de ter, até mesmo, retardado o 
lançamento do Bolsa Família.” (deputado Luiz Bittencourt, 
PMDB-GO, em discurso proferido na Câmara dos Deputados 
em 2003). 

 

As políticas públicas traduzem a opinião da maioria dos atores sobre o propósito do 

governo, fazendo conhecer seus respectivos interesses. Por meio dos impactos que causam na 

sociedade, as políticas públicas têm o poder de reconfigurar a política em si e realinhar o poder 

político e social (MAY & JOCHIM, 2012). 

A tomada de decisão política é um conjunto de escolhas sobre quais problemas 

resolver e como resolvê-los e depende de fatores internos e externos à jurisdição. Embora 

permeado por discussões técnicas, o exercício de tomada de decisão é inerentemente político, 

produzindo ganhadores e perdedores. As escolhas envolvendo a tomada de decisão podem variar 

infinitamente em conteúdo, mas seus efeitos podem ser categorizados entre positivos, negativos e 

não decisões. As escolhas positivas tradicionais alteram o status quo, as negativas 
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deliberadamente mantêm o status quo, e as não decisões não chegam a levar em consideração as 

opções que alteram o status quo (HOWLETT et al, 2013). Levando em conta os dados reunidos 

neste trabalho, é possível concluir que a tomada de decisão do PBF em 2003 foi uma escolha 

negativa, ou seja, que não alterou o status quo, e que o custo da decisão foi baixo em relação aos 

ganhos políticos. O governo Lula parece ter desejado tomar uma decisão positiva ou implementar 

o Fome Zero e sugerir um PGRM, mas tais opções não foram bem recebidas pelo regime de 

políticas públicas, levando o governo a uma decisão negativa. 

O sistema de difusão de uma inovação pode ser centralizado ou descentralizado 

(ROGERS, 2003). No sistema centralizado as decisões de difundir uma inovação são tomadas por 

poucas autoridades ou técnicos que chefiam uma change agency, uma instituição capaz ou em 

função de agenciar mudanças. No sistema de difusão descentralizado, tais decisões são tomadas 

pelos clientes e pelos potenciais adotantes da inovação que se encontram em uma rede horizontal. 

O Banco Mundial é uma change agency, mas não em um sistema de difusão centralizado ou 

descentralizado, e sim em um sistema com algum equilíbrio, já que, embora tenha poder de 

influenciar a adoção de PTCRs por meio do oferecimento de apoio técnico e financeiro aos 

países, o Banco Mundial não parece ter o poder de fazer valer a sua agenda a qualquer custo. 

Entre os atores mais relevantes estão o presidente Lula e os empecilhos enfrentados 

para a implantação do Programa Fome Zero e posteriormente do Bolsa Família, a formação da 

coalizão para a aprovação de suas medidas e a relutância entre alguns estados e municípios em 

aceitá-las. O ex-senador Eduardo Suplicy é um advogado dos PTCRs no Brasil e também 

influencia a inovação por meio dessas políticas adotadas em Brasília em 1995. Os deputados que 

contemplaram o assunto do Bolsa Família em seus discursos em 2003 exemplificaram o debate 

político sobre o PTCR, apresentando argumentos políticos e técnicos, em sua maioria elogios ao 

Bolsa Escola e ao Bolsa Família. A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos 

Deputados e o Conselho Nacional de Assistência Social apresentaram mais dúvidas sobre o 

futuro da assistência social no Brasil do que propriamente opiniões, além de insatisfação sobre a 

falta de comunicação entre o governo federal e estes dois órgãos que, segundo seus membros, 

deveriam ter sido consultados sobre grandes mudanças na área. 

No campo das ideias se destaca como o Consenso de Washington se mostrou 

inefetivo para melhorar a condição de vida dos pobres. Foi necessário criar programas safety-net 

para tal. Hoje o Banco Mundial incentiva esse tipo de política. Por trás da ideia de garantia de 
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renda mínima, está a garantia do bom funcionamento do mercado (ROTHSCHILD, 2003; 

SUPLICY, 2000). 

Entre as questões institucionais, o federalismo se mostrou um empecilho em relação à 

implementação do PBF. Com a constituição de 1988, a descentralização concede independência 

às unidades da federação e aos municípios de inovar em políticas públicas. Com novas 

atribuições na área de assistência social, cada estado ou município cria sua própria rede de ações 

e políticas, nas quais o governo federal voltou a interferir em 2003 com o Bolsa Família. As 

opiniões entre prefeitos e governadores se dividiram, mas com o tempo, o governo federal criou 

incentivos para que as unidades apoiassem e contribuíssem com o bom funcionamento do novo 

PTCR, tanto repassando dados e informações quanto buscando as famílias aptas a se candidatar 

mas que ainda não tinham acesso ao programa. A implementação da política por meio de uma 

medida provisória também causou desconforto entre os membros da CSSF, da CNAS e os 

próprios deputados. 

Weyland (2005) aponta que há categorias que explicam a difusão, mas ainda não há 

categorias na literatura para explicar a permanência ou adaptação de inovações, abrindo uma 

nova agenda de pesquisa. 
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Anexos 

 

Quadro 8 - Questões aplicadas à análise das reportagens sobre o Bolsa Família 

1 FU Jornal Jornal 
Folha de S. Paulo (SP) ; O Estado de S. 
Paulo (SP) ; O Globo (RJ) ;  

2 OD Data da notícia Data da notícia 
  

3 FU Caderno Caderno 

Internacional / Mundo ; Nacional / Brasil ; 
Regional / Cidades ; Economia ; Política ; 
Cultura ; Sociedade ; Esporte ; Polícia ; 
Opinião ; Editorial ; Coluna ; 
Suplementos/Especiais ; Outros ; NFPI ; 

 

4 OT Título Título 
  

5 OT Autor da matéria Autor da matéria 
  

6 FU Tipo de notícia1 Tipo de notícia1 

Artigo de Opinião ; Editorial ; Entrevista ; 
Crônica ; Reportagem ; Nota ; Coluna de 
Consulta ; Coluna Social ; Enquete ; Carta 
do Leitor ; 

 

7 FM 
Quais são as 
palavras-chave 
presentes n 

Quais são as palavras-
chave presentes na 
notícia? 

Assistencialismo ; Clientelismo ; 
Desenvolvimento ; Direitos Humanos ; 
Assistência Social ; Competição Política ; 
Eleições ; Outros ; 

8 

8 FU 
Qual a dimensão 
da cobertura sobre 
o Bo 

Qual a dimensão da 
cobertura sobre o Bolsa 
Família na matéria? 

Mínima, o tema aparece em menos de um 
parágrafo, de maneira absolutamente lateral 
; Mínima-Média, o tema aparece de maneira 
lateral, porém ocupa mais de um parágrafo 
da discussão ; Média, o tema é parte 
importante do fato que está sendo reportado 
ou analisado, ocupando mais parágrafos ou 
uma retranca da matéria ; Alta, o tema é o 
foco central da matéria ; 

 

9 FM 
Como se deu a 
inclusão na pauta? 

Como se deu a inclusão 
na pauta? 

Anúncio do lançamento de um novo 
programa/política ; Acompanhamento do 
andamento de um programa/política 
previamente lançado ; Divulgação dos 
procedimentos ou dos resultados de 
avaliações, levantamentos estatísticos ou 
resultados de pesquisas governamentais ; 
Divulgação de dados sobre Pobreza ; 
Demandas/ações do poder público ; 
Demandas/ações da sociedade civil (Ongs, 
fundações, associações, igrejas) ; 
Demandas/ações dos organismos 

17 
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internacionais ; Demandas/ações do setor 
privado ; Repercussão de eventos 
específicos ligados à área ; (Congressos, 
seminários, Prêmios, Cursos) ; Repercussão 
de histórias individuais ; Repercussão de 
outras mídias ; Matéria investigativa ; 
Outras iniciativas da própria imprensa 
(Coluna assinada, Editorial, Artigo assinado 
etc ; ) ; Não foi possível fazer a aferição ; 
Outro ; 

10 FM Tema principal Tema principal 

Abandono, abrigos e situação de rua ; 
Direitos e Justiça (Marco institucional 
jurídico legal) ; Convivência familiar 
(Direitos de Família) ; Educação ; Trabalho 
infantil ; Pobreza e exclusão social ; Saúde ; 
Terceiro setor ; Trabalho legal do 
adolescente ; Violência ; Questões 
demográficas/populacionais ; Questões 
demográficas/populacionais_ ; Limitações 
orçamentárias que dificultariam a 
implementação do Bolsa Família ; Disputa 
pela paternidade do programa ; Programa 
BF abalando relações institucionais com 
municípios que já tinham ações na área ; 
Programa abalando relações com 
ministérios ; Limitações institucionais para 
a fiscalização do programa ; Surgimento do 
Cadastro Único ; Fracasso do Fome Zero ; 
Programa como incentivo para os mais 
pobres terem mais filhos e se acomodarem ; 
Programa como incentivo para não trabalhar 
; Programa como boa estratégia para o 
enfrentamento da pobreza ; Programa como 
má estratégia para o enfrentamento da 
pobreza ; Programa como Política 
clientelista ; Outro ; 

25 

11 FM Tema de apoio Tema de apoio 

Abandono, abrigos e situação de rua ; 
Direitos e Justiça (Marco institucional 
jurídico legal) ; Convivência familiar 
(Direitos de Família) ; Educação ; Trabalho 
infantil ; Pobreza e exclusão social ; Saúde ; 
Terceiro setor ; Trabalho legal do 
adolescente ; Violência ; Questões 
demográficas/populacionais ; Questões 
demográficas/populacionais_ ; Limitações 

25 
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orçamentárias que dificultariam a 
implementação do Bolsa Família ; Disputa 
pela paternidade do programa ; Programa 
BF abalando relações institucionais com 
municípios que já tinham ações na área ; 
Programa abalando relações com 
ministérios ; Limitações institucionais para 
a fiscalização do programa ; Surgimento do 
Cadastro Único ; Fracasso do Fome Zero ; 
Programa como incentivo para os mais 
pobres terem mais filhos e se acomodarem ; 
Programa como incentivo para não trabalhar 
; Programa como boa estratégia para o 
enfrentamento da pobreza ; Programa como 
má estratégia para o enfrentamento da 
pobreza ; Programa como Política 
clientelista ; Outro ; 

12 FM Temas de saúde Temas de saúde 

HIV/Aids ; Epidemias ; Saúde Materna ; 
Doenças Crônicas ; Nutrição ; Mortalidade 
Infantil ; Vacinação ; Saúde em geral ; SUS 
- Sistema Único de Saúde ; Outros ; 

10 

13 FU 
Apresenta ações e 
reflexões sobre o 
Bol 

Apresenta ações e 
reflexões sobre o Bolsa 
Família ou sobre o 
combate a pobreza? 

Sim ; Não ; 
 

14 FM 
Se Sim, como 
estas ações e 
reflexões co 

Se Sim, como estas 
ações e reflexões 
comparecem na matéria 

Resultado do sucesso do Bolsa Escola ; 
Resultado do governo Petista em 2003 ; 
Resultado de uma tendência internacional 
de PTCRs ; Coordenação com outros 
programas do governo ; Reestruturação da 
Assistência Social ; Reformas ministeriais ; 
Avanço ; Retrocesso ; Estagnação ; Outro ; 

10 

15 FU 
Termos 
pejorativos 

Termos pejorativos Sim ; Não ; 
 

16 OT Se sim, qual(is)? Se sim, qual(is)? 
  

17 FM 
; O foco central 
está, 
majoritariamente 

O foco central está, 
majoritariamente, 
abordado segundo qual 
perspectiva 
institucional? 

Do Poder Executivo ; Do Poder Legislativo 
; Do Poder Judiciário ; Do Ministério 
Público ; Da Polícia ; Das Empresas ; Das 
Organizações da Sociedade Civil ; Dos 
Organismos Internacionais (ex Sistema 
ONU, FAO, ; PNUMA, outros) ; Das 
Instituições de ensino e pesquisa ; Parcerias/ 
articulações ; Governos estrangeiros ; 
Individualizado (caso pessoal) ; Temático 

16 
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(explora um tema sem associá-lo a 
indivíduos ou grupos específicos) ; NFPI ; 
Outro ; 

18 FM 

Atores 
mencionados: 
atores do poder 
púb 

Atores mencionados: 
atores do poder público 
e da sociedade 
mencionados, mesmo 
que lateralmente, na 
matéria: 

Judiciário ; Ministério Público ; Legislativo 
; Poder Executivo brasileiro ; Ministério do 
Meio Ambiente ; Ministério da Agricultura 
e Pecuária ; Ministério do Desenvolvimento 
Agrário ; Ministério do Desenvolvimento 
Social ; Ministério das Minas e Energia ; 
IBAMA ; Executivo/governo estadual/órgão 
estadual de enfrentamento da pobreza ; 
Executivo/governo municipal/órgão 
municipal de enfrentamento da pobreza ; 
Organizações da sociedade civil/ Terceiro 
setor ; Organizações da sociedade civil 
ligadas a causas de combate a pobreza/ 
desigualdades ; Organizações empresariais 
do terceiro setor ; Organismos 
Internacionais ; Setor Privado (inclui 
associações de empresários) ; Pequenos 
agricultores/ agricultura familiar ; Médios e 
grandes produtores rurais ; Nenhum dos 
anteriores ; Outro ; 

21 

19 FM 

A matéria 
menciona 
programas de 
combate 

A matéria menciona 
programas de combate 
à pobreza 
desenvolvidos ou 
apoiados por: 

Não menciona programas de combate à 
pobreza ou desigualdade social ; 
Organizações da Sociedade Civil ; 
Empresas privadas ; Governos Municipais ; 
Governos Estaduais ; Governo Federal ; 
Organismos Internacionais ; Governos 
Estrangeiros ; 

8 

20 FM 
Se outro programa 
do governo 
federal, q 

Se outro programa do 
governo federal, qual? 

Programa Fome Zero ; Bolsa Escola 
(Ministério da Educação e Cultura) ; Bolsa-
Alimentação (Ministério da Saúde) ; PETI 
(Ministério da Previdência e Assistência 
Social MPAS) ; Agente Jovem (MPAS) ; 
Bolsa-Qualificação (Ministério do 
Trabalho) ; Benefício Mensal para o Idoso e 
para Portadores de Deficiência (MPAS) ; 
Renda Mensal Vitalícia (MPAS) ; Bolsa-
Renda (Seguro-safra) (Ministério da 
Agricultura) ; Auxílio Gás (Ministério das 
Minas e Energia) ; Aposentadorias rurais 
(MPAS) ; Abono salarial PIS/Pasep (CEF) ; 
Seguro Desemprego (MT) ; Programa 
Garantia de Renda Mínima (PGRM) ; Outro 

15 
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; 

21 FM 
Se programas de 
governos 
estrangeiros, 

Se programas de 
governos estrangeiros, 
de quais países 

América Latina ; Estados Unidos ; Europa ; 
Ásia ; África ; Oriente Médio ; Oceania ; 

7 

22 FU 
PBF como 
solução 

A matéria apresenta o 
PBF como solução para 
resolução de 
problemas? 

Sim ; Não ; 
 

23 FU 
A matéria 
apresenta as 
causas que levar 

A matéria apresenta as 
causas que levaram ao 
PBF? 

Sim ; Não ; 
 

24 OT 
Se apresenta 
causas, aponte 
quais 

Se apresenta causas, 
aponte quais   

25 FM Enfoque social Enfoque social 
Classe ; Gênero ; Raça ; Etnia ; Outro ; 
Nenhum ; 

6 

26 FM 
Contextualização 
das políticas 
públicas 

Contextualização das 
políticas públicas 

Metas e objetivos da política/projeto ; 
Indicadores de resultados da política/projeto 
; Indicadores do problema ; Menciona 
recursos necessários ou disponíveis 
(orçamento) ; Outra ; 

5 

27 FU 
A matéria 
discute/menciona 
a ausência d 

A matéria 
discute/menciona a 
ausência/insuficiência 
de 
ações/medidas/políticas 
de combate a pobreza? 

Sim ; Não ; 
 

28 FM 
A notícia critica 
algum partido ou 
seus 

A notícia critica algum 
partido ou seus 
membros? 

PAN ; PCB ; PC do B ; PCO ; PGT ; PDT ; 
PFL ; PHS ; PL ; PMDB ; PMN ; PPB ; 
PPS ; PRONA ; PRP ; PRTB ; PSB ; PSC ; 
PSD ; PSDB ; PSDC ; PSL ; PST ; PSTU ; 
PT ; PTB ; PT do B ; PTN ; PTC ; PV ; Não 
critica partido ou seus membros ; 

31 

29 FM 
Elogia partidos ou 
seus membros 

A notícia elogia algum 
partido ou seus 
membros? 

PAN ; PCB ; PC do B ; PCO ; PGT ; PDT ; 
PFL ; PHS ; PL ; PMDB ; PMN ; PPB ; 
PPS ; PRONA ; PRP ; PRTB ; PSB ; PSC ; 
PSD ; PSDB ; PSDC ; PSL ; PST ; PSTU ; 
PT ; PTB ; PT do B ; PTN ; PTC ; PV ; Não 
elogia partido ou seus membros ; 

31 

30 FM 
Causas da pobreza 
apresentadas 

Causas da pobreza 
mencionadas 

Inefetividade do Estado ; Incompetência dos 
indivíduos ; Causas históricas e estruturais ; 
Outro ; 

4 
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31 FM 

A matéria 
menciona 
possíveis 
impactos d 

A matéria menciona 
possíveis impactos do 
PBF 

Sim, impactos positivos ; Sim, impactos 
negativos ; Não menciona possíveis 
impactos do PBF ; 

3 

32 FU 
A matéria 
menciona as 
fontes consultada 

A matéria menciona as 
fontes consultadas? 

Sim, apenas uma ; Sim, duas fontes ; Sim, 
mais de duas fontes ; Não menciona fontes ;  

33 FU 
As fontes 
apresentam 
opiniões divergent 

As fontes apresentam 
opiniões divergentes? 

Sim ; Não ; 
 

34 FM 
Quanto ao tipo ou 
vínculo das 
fontes/en 

Quanto ao tipo ou 
vínculo das 
fontes/entrevistados 
identificados 
explicitamente na 
matéria? 

Executivo Federal ; Ministério do Meio 
Ambiente ; Ministério da Agricultura 
Pecuária e Abastecimento ; Ministério do 
Desenvolvimento Agrário ; Ministério das 
Minas e Energia ; INPE - Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais ; INCRA ; CONAB ; 
Executivo Estadual ; Executivo Municipal ; 
Polícia ; Judiciário ; Ministério Público ; 
Legislativo Federal ; Legislativo Estadual 
ou Distrital ; Legislativo Municipal ; OIs - 
(Organismos Internacionais) ; Programa das 
Nações Unidas para o Meio Ambiente ; 
PNUMA ; Banco Mundial ; União Europeia 
; OCDE ; Governos estrangeiros ; SBPC - 
Sociedade Brasileira para o Progresso da ; 
Ciência ; ABC - Academia Brasileira de 
Ciências ; Universidade ; Institutos privados 
de pesquisa ; Especialistas/Técnicos ; 
Empresas não estatais ; Institutos e 
fundações empresariais ; CNI - 
Confederação Nacional da Indústria ; CNA 
- Confederação da Agricultura e Pecuária 
do Brasil ; Outras associações setoriais de 
empresários ; Empresas estatais ; 
Federações estaduais de indústrias e outras ; 
Sindicados e federações de trabalhadores ; 
MST ; Outros movimentos sociais ; 
Organizações da Sociedade Civil ; Amigos 
da Terra ; Aliança dos Povos da Floresta ; 
Via campesina ; Outras alianças de ONG ; 
CUT - Central Única dos Trabalhadores ; 
Contag - Confederação Nacional de 
Trabalhadores na ; Agricultura ; Federação 
dos Trabalhadores na Agricultura Familiar ; 
Líderes Comunitários ; Cidadãos comuns ; 

52 
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Não foi possível identificar as fontes 
consultadas ; Outros ; 

35 FM 

A matéria 
menciona 
estatísticas/dados 
( 

A matéria menciona 
estatísticas/dados 
(inclusive dados 
de§§monitoramento do 
Bolsa Família) 
provenientes da 
seguinte§§fonte de 
informação? 

Não menciona dados estatísticos sobre 
Bolsa Família ; Menciona dados 
estatísticos, mas não relacionados a 
discussão sobre o Bolsa Família ; Governo 
Federal Brasileiro ; MDS ; MEC ; 
Ministério do Meio Ambiente ; Ministério 
da Agricultura ; Ministério das Minas e 
Energia ; Ministério do Desenvolvimento 
Agrário ; IBAMA ; INPE - Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais ; INCRA ; 
Embrapa ; IBGE - Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística ; IPEA - Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada ; CONAB ; 
Governos Estaduais ; Governos Municipais 
; Empresas privadas ; Institutos/Fundações 
empresariais ; CNA ; Governos estrangeiros 
; Organização das Nações Unidas ; Unesco ; 
FAO ; Banco Mundial ; Outros Organismos 
Internacionais ; OnGs ; SBPC - Sociedade 
Brasileira para o Progresso da ; Ciência 
ABC - Academia Brasileira de Ciências ; 
Universidades ; Dieese ; FGV ; OIT ; OMS 
/ OPAS ; Unesco_ ; UNICEF ; ONU ; OOIs 
; NFPI ; Outra ; 

40 

36 FU 
A notícia informa 
a posição do 
Brasil n 

A notícia informa a 
posição do Brasil no 
ranking dos§§países 
mais pobres? 

Sim ; Não ; 
 

37 FU 

A matéria 
menciona a 
Pobreza como 
uma d 

A matéria menciona a 
Pobreza como uma das 
causas do 
subdesenvolvimento, 
baixo IDH, baixo 
desenvolvimento, baixo 
PIB e ou similares? 

Sim ; Não ; 
 

38 FM 

Qual das 
seguintes 
estratégias de 
desen 

Qual das seguintes 
estratégias de 
desenvolvimento são 
mencionada na 
matéria? 

Desenvolvimento em geral ; 
Desenvolvimento Comunitário ; 
Desenvolvimento Econômico ; 
Desenvolvimento Humano ; 
Desenvolvimento Local ; Desenvolvimento 
Regional ; Desenvolvimento Social ; 
Desenvolvimento Sócio-ambiental ; 

10 
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Desenvolvimento Sustentável ; Não 
menciona desenvolvimento ; 

Fonte: Elaboração própria 
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