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RESUMO 

 

 

 

 

Este texto tem por objetivo empreender uma análise sobre o processo de 

construção do “problema da pobreza” no Brasil. Partindo de uma abordagem 

sociológica sobre os discursos e interpretações acerca da pobreza, presentes 

nas obras literárias de alguns intelectuais representantes dos clássicos do 

pensamento social brasileiro, bem como, nas obras científicas produzidas a 

partir de meados do século XX e nos relatórios de diversos organismos 

internacionais e nacionais, tais como o FMI, Banco Mundial, MDS, IPEA, dentre 

outros. 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Pobreza, Representações Sociais e Políticas Públicas. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

This text aims to undertake an analysis of the process of building the "problem 

of poverty" in Brazil. From a sociological approach on discourses and 

interpretations of poverty present in literary intellectuals representatives of some 

of the classics of Brazilian social thought, as well as in scientific works produced 

from mid-twentieth century and in the reports of various international 

organizations and national, such as the IMF, World Bank, MDS, IPEA, among 

others. 

 

 

 

KEYWORDS: Poverty, Social Representations and Public Policy. 
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Introdução.  

 

Podemos dizer que a pobreza e as questões que lhes dizem respeito 

constituem um universo temático de grande relevância no âmbito cotidiano, na 

esfera acadêmica e no campo da intervenção social sobre a realidade 

brasileira. Isto, porque as questões que giram em torno do problema da 

pobreza estão relacionadas aos mais diversos setores da sociedade. Que, de 

certo modo, extrapolam o âmbito científico, passando a ser encarada, em 

determinadas circunstâncias, como uma questão de cidadania.    

Tais questões estimulam inquietações que nos incitam a levantarmos 

considerações acerca das dimensões do problema em questão, bem como 

sobre as representações construídas a seu respeito.  De modo que cria uma 

atmosfera propicia à análise sociológica.  

Todavia, refletir sobre as questões que envolvem o problema da pobreza 

em nosso país implica numa série de questionamentos sobre qual caminho 

devemos trilhar, no sentido de nos apropriarmos com mais segurança do 

assunto proposto. Pois, como é sabido entre os que se aventuram na arena da 

pesquisa científica, diversas vias de análise se abrem diante de nós, tendo em 

vista as inúmeras possibilidades de abordagem. No entanto, como em qualquer 

processo de escolha, o caminho a ser percorrido depende, em grande parte, do 

destino a ser alcançado.  

Tendo em mente que este destino se refere à compreensão do processo 

de construção do problema da pobreza no Brasil, o caminho aqui percorrido 

buscou se orientar pela averiguação das diversas representações acerca da 

questão da pobreza em nosso país. Isto é, pela análise das diversas 

representações sobre a pobreza desde o final do século XIX até os dias atuais. 

Construídos, sustentados e desfeitos por diversos setores da classe intelectual 

e política brasileira, em diversos contextos históricos.  

Dessa forma, partimos da ideia de que tais representações ao longo do 

tempo influíram de modo significativo não só sobre a concepção de pobreza 

enquanto problema social, mas também na forma como a sociedade, de modo 

geral, encarou esta situação e, de modo especifico, a forma como o Estado se 

posicionou diante desse problema. 
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Todavia, se analisarmos os desdobramentos referentes ao modo como a 

pobreza passou a ser concebida em nosso país, não só no ideário do senso 

comum, mas também institucionalmente, veremos que esta, desde os 

primórdios de nossa história, parece ter se tornado perceptível à sociedade 

como um fenômeno natural, ou seja, a pobreza passou a ser concebida não só 

pela classe política, mas também por algumas searas acadêmicas como um 

fato que sempre existiu na história da humanidade e que é consequência da 

dinâmica das sociedades de mercado. Este pensamento é compartilhado por 

outros intelectuais, como demonstra Cimadamore et al (2006), ao afirmar que 

“o espectro da pobreza tem sido uma presença constante na história da 

humanidade”.  

Dessa forma, o fato de nos quererem fazer acreditar que a pobreza é um 

fenômeno natural já é, em si, bastante revelador. Isto, em decorrência de se 

tratar de um processo de construção de representações sociais sobre a 

pobreza. Nesse sentido, traçando uma estratégia de análise referente às 

representações sociais, procuramos delimitar aqui a forma como se procedeu o 

chamado “processo de construção do problema da pobreza no Brasil”. Sendo 

este um fenômeno recente. Empreenderemos, nesse sentido, uma análise de 

como a gama de representações que tratam direta e indiretamente da pobreza 

foram se cristalizando em discursos e ações intelectuais e políticas no Brasil.  

Diante esta concepção, parte de nossa investigação se baseou no fato de 

que vivenciamos nas últimas décadas (1980, 1990 e 2000)1, um processo de 

construção de representações sociais sobre a pobreza, a partir dos discursos 

das classes intelectuais e políticas, que colaboraram para a naturalização do 

problema em questão. Dessa forma, partimos da concepção de que outros 

questionamentos se abrem diante desse processo de naturalização da 

pobreza, por meio da construção dessas representações sociais, e que 

merecem uma reflexão, dentre elas: se o processo de construção do problema 

da pobreza é um fenômeno recente, apesar do problema, em si, persistir desde 

muitas décadas, como se deu esse processo? De que forma a pobreza foi 

encarado ao longo do tempo no Brasil? A partir de que momento esta se tornou 

                                                           
1
  Mas que, de acordo com IVO (2004), foi revelador de um processo de mudança na 

percepção e tratamento da pobreza pelo Estado brasileiro. 
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uma preocupação merecedora de atenção por parte do poder público 

brasileiro? De que forma essas representações influíram na formulação de 

políticas públicas voltadas para o enfrentamento da pobreza em nosso país? E 

quais foram as medidas adotadas em prol do seu enfrentamento? Todavia, 

estes vários questionamentos constituem um só problema, que se resume em: 

a partir de que momento, nas discussões intelectuais e políticas em nosso país, 

a pobreza passou a ser encarada como um problema nacional?  

Assim, de modo a alcançarmos nossos objetivos, procuramos nos apoiar 

numa metodologia de investigação fundamentada na Teoria das 

Representações Sociais, difundida por Jodelet (1989), a partir de seu 

precursor, Moscovici (1961) (1984a). Bem como, buscamos auxílio no método 

de Análise do Discurso empregado por Iñiguez (2004), como forma de 

subsidiar a análise da interação entre representações, contexto e sujeitos 

sociais.  

Apesar de os rumos tomados, em muitos momentos, não seguirem 

fielmente todas as recomendações propostas pelos autores, ficam aqui 

registrados nossos esforços no sentido de termos buscado construir um arco 

analítico que pudesse dar conta das peculiaridades dessa pesquisa.  

Por fim, o texto ficou estruturado da seguinte forma: primeiramente, 

realizou-se uma explanação sobre as origens epistemológicas da Teoria das 

Representações Sociais, bem como as dimensões metodológicas aplicáveis a 

esta pesquisa, em particular, o conceito e empregabilidade da Análise do 

Discurso. Em seguida empreendemos uma revisão da literatura referente aos 

clássicos do pensamento social brasileiro, no sentido de averiguar, mediante 

uma explanação descritiva, em que medida tais autores abordaram questões 

relacionadas à pobreza no Brasil. Por fim, privilegiou-se a análise das diversas 

representações sobre a pobreza em nosso país, a partir das temáticas 

abordadas pelos acadêmicos, políticos brasileiros e pelas recomendações dos 

organismos internacionais, a partir de meados do século passado.  

Dessa análise, evidenciamos a hegemonia de uma representação sobre 

pobreza que passou a vigorar a partir do final do século XX, concebendo a 

pobreza como uma questão de insuficiência de renda. O que implicou na 

implantação de uma estratégia de enfrentamento da pobreza, por parte do 
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Estado brasileiro, que passou a adotar políticas públicas focalizadas em 

famílias em situação de vulnerabilidade social.  

Do mais, o resultado desse processo pode ser constatado na concepção 

das políticas de enfrentamento da pobreza vigente, presente na configuração 

do atual arcabouço institucional da política de proteção social brasileira, do qual 

o Programa Bolsa Família (PBF) faz parte. Que, por sua vez, estimula a 

transferência condicionada de renda às famílias em estado de insuficiência de 

renda e vulnerabilidade social.   

No entanto, para melhor compreender o caminho que levou à estruturação 

da atual estratégia de enfrentamento da pobreza no Brasil, ou seja, para 

entender o porquê da adoção de uma estratégia de enfrentamento da pobreza 

através de políticas de transferência de renda, a compreensão do processo 

sociohistórico de construção do problema da pobreza no Brasil é de suma 

importância. Visto que tal estratégia configura-se como uma postura 

hegemônica no Brasil 

Partindo do pressuposto de que o “processo de construção do problema 

da pobreza está ligado à sua própria representação”, reservei parte desse texto 

para fazer as devidas considerações.  
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1. Representações sociais: breves considerações históricas, teóricas e 

metodológicas.  

 

Iniciaremos esta seção apresentando as origens epistemológicas da 

Teoria das Representações Sociais, bem como as dimensões metodológicas 

aplicáveis a esta pesquisa. Cabe lembrar que não nos prolongaremos na 

exposição teórica sobre as representações sociais, em virtude de não ser 

desse o objetivo maior deste texto. Faremos, por assim dizer, algumas 

considerações históricas, teóricas e metodológicas acerca do assunto.  

Podemos definir a Teoria das Representações Sociais, seguindo o 

pensamento de Serge Moscovici (1961) (1984a) (1984b) (1989), como uma 

proposta teórica que trata de uma abordagem psicossocial do conhecimento, 

que busca uma compreensão do homem na sua totalidade, isto é, enquanto um 

ser que pensa, age e sente por meio de uma relação dialética com o meio 

circundante.  

Tal definição remete às convicções defendidas por Serge Moscovici, que a 

partir de 1961 buscou renovar e confirmar a especificidade da Psicologia 

Social, a partir de estudos que pudessem explicar como se dá a mediação 

entre o individual e o social, negando, assim, explicações essencialmente 

sociais como em Durkheim, ou as essencialmente cognitivistas, como em 

Piaget.  

Segundo Nóbrega (2001), Serge Moscovici reformula a teoria 

durkheiminiana, deixada de lado na França, por volta dos anos 50 do século 

passado, onde introduziu a teoria das representações sociais. Moscovici 

apresenta uma epistemologia psicossocial de interpretação da realidade 

cotidiana, apontada por Nóbrega com sendo o processo de transformação do 

saber científico da psicanálise em uma forma de conhecimento socialmente 

elaborado e partilhado enquanto “saber prático do senso comum” (NÓBREGA, 

2001. p.60). 

Moscovici (1961), ao tentar recuperar historicamente o conceito de 

representações sociais, afirma que esse passou por diferentes momentos, 

sendo que, no primeiro, os estudiosos estavam mais preocupados com o 

caráter coletivo das representações do que propriamente com seu conteúdo ou 
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sua dinâmica. Moscovici (1984b) aponta que nesse momento inicial 

destacaram-se: Simel, Weber e Durkheim.  

Segundo o autor, Émile Durkheim foi primeiro a fazer uso do conceito de 

representações, ao partir do princípio de que a ciência, para estudar as 

representações, tinha que reconhecer a oposição entre o individual e o coletivo. 

Ainda segundo o autor, Durkheim em Educação e Sociologia (1978), ao 

explicar as Representações Coletivas, assenta seus postulados numa 

objetividade que considerava a dicotomização da relação sujeito-objeto, o 

social enquanto estático e impermeável à instabilidade das mudanças 

individuais e as representações coletivas, enquanto conjunto sistemático de 

elementos que se impõem e interpenetram, exercendo coerção sobre os 

indivíduos, fazendo-os pensar e agir da mesma forma.  

Segundo Nóbrega (2001), diante dessa perspectiva durkheiminiana, 

Moscovici substitui o conceito de representações coletivas por representações 

sociais. Para a autora, isso se deu pelo entendimento de Moscovici acerca da 

diversidade da origem dos indivíduos e dos grupos e, também, pelo 

reconhecimento da importância da comunicação que converge os indivíduos 

numa rede de interação em que “qualquer coisa de individual pode tornar-se 

social e vice-versa” (NÓBREGA, 2001, p. 61).  

Já para Simel, a representação era o operador que permitia ações 

recíprocas entre os indivíduos. Enquanto que, para Weber, ela era o vetor da 

ação dos indivíduos, ou seja, a representação seria um saber comum com 

poder de antecipar e prescrever o comportamento dos indivíduos. 

No segundo momento, os estudos sobre as representações, passam a 

ser marcado pelos trabalhos de Lewy-Bruhl, indo de Piaget a Freud, os quais 

passam a dar mais valor à dinâmica dessas representações do que a seu 

caráter coletivo. Pois, na tentativa de superar a oposição entre representações 

coletivas e individuais, defendidas por Durkheim, Moscovici (1984b) nos diz 

que, Lewy-Bruhl chama a atenção para a coerência dos sentimentos, 

raciocínios e movimentos da vida mental coletiva. Por crer que os indivíduos 

sofrem influências da sociedade, na qual estão inseridos e, por isso, exprimem 

sentimentos comuns, o que ele chama de representação.  
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Para esse autor, o que difere uma sociedade de outra não é o grau de 

inteligência de seus membros, mas o tipo de lógica de que cada uma se utiliza 

para pensar sua realidade concreta. Esta forma de conceber as representações 

sociais, segundo Moscovici (1989), representa um avanço proporcionado por 

Lewy-Bruhl, frente aos estudos promovidos por Durkheim.  

Com relação à Piaget, Moscovici (1989) afirma que esse, ao defender 

que as diferenças entre as crianças e os adultos não eram uma questão de 

competência, mas de formas de pensar diferentes, transfere para o indivíduo o 

princípio de Lewy-Bruhl, quanto às diferenciações lógicas das formas de 

pensar entre diferentes tipos de sociedades, trazendo grandes contribuições 

para a compreensão dos aspectos psíquicos da representação social. Piaget 

estaria preocupado com os aspectos lógicos e biológicos do desenvolvimento 

da criança.  

Quanto à Freud, Moscovici (1989) argumenta que este, ao desenvolver 

estudos sobre paralisia histérica e tratamento psíquico, estava preocupado em 

mostrar como as representações passam do coletivo para o individual e como o 

social intervém na representação individual. Para o autor, é Freud quem põe às 

claras o trabalho de interiorização que transforma o resultado coletivo em dado 

individual e marca o caráter da pessoa. O caráter seria a expressão de teorias 

concebidas pelas crianças, inicialmente junto à família e que, 

progressivamente, vão sendo substituídas por outras, na medida em que as 

crianças vão ampliando o universo de suas relações sociais. 

Em resumo, foram, sobretudo, os estudos de Durkheim, Piaget e Freud 

que levaram Moscovici (1989) a retomar o estudo das representações sociais. 

Partindo das limitações geradas pela inflexibilidade da própria noção de 

representação e pela dispersão das pesquisas realizadas pelas diversas 

ciências, Moscovici (1989) chega à conclusão de que, tanto a sociologia, 

quanto a antropologia e a psicologia social, têm muita a contribuir para o 

estudo das representações sociais. Isso porque, para ele, se as 

representações são suscitadas no social e reelaboradas pelo indivíduo, não 

são os fundamentos que devem nos interessar, mas a ação, o movimento, ou 

seja, as interações entre o individual e o social. 
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O que podemos conceber como algo inovador dessa teoria, não obstante, 

não é o reconhecimento da interação entre o indivíduo e o meio.  Mas sim, a 

interface dessa relação, ou seja, a existência de certa interação dialética. Uma 

vez que a representação, segundo Moscovici (1976), é uma construção do 

indivíduo, mas sua origem é social, e mais, seu destino também é social.  

Nesse sentido, podemos concluir que, para Moscovici, a questão não era 

estudar um ou outro aspecto da relação entre sujeito e meio social, mas sim a 

interação dialética que os permeia, preocupando-se em entender o dinamismo 

dessa relação, isto é, como o social interfere na elaboração das 

representações sociais dos indivíduos e como estas interferem na elaboração 

das representações sociais do grupo a que pertencem. 

Qual o sentido dessa concepção de representação social aplicado ao 

desenvolvimento dessa pesquisa? Ora, levando em consideração que 

Moscovici (1976) chega à definição de que a representação social não é nem o 

coletivo, nem o inconsciente, mas a ação, ou seja, o movimento de interação 

entre as pessoas. Compreendemos também que as diversas representações 

sobre a pobreza em nosso país não constituem algo puramente coletivo ou 

cognitivo, mas processual. Uma representação que não constitui tão somente 

uma concepção coletiva, mas uma interação dialética entre o pensamento 

coletivo contextualizado em interface com os movimentos de 

produção/reprodução e ruptura/permanência entre as mais variadas 

percepções sobre a pobreza, presentes no ideário intelectual, político e cultural 

brasileiro.  

Jodelet (1989), por sua vez, considera que a representação social diz 

respeito à maneira como nós, sujeitos sociais, apreendemos os 

acontecimentos da vida cotidiana, as informações do nosso contexto, os 

acontecimentos, as pessoas, ou seja, diz respeito aos conhecimentos que 

acumulamos a partir de nossa experiência, das informações, saberes e 

modelos de pensamento que recebemos e transmitimos pela tradição, pela 

educação e pela comunicação social.  Daí a explicação para que pessoas de 

contextos sociais tão distantes concebam o problema da pobreza de forma tão 

distinta. Uma vez que tais processos de apreensão e assimilação da realidade 
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social se relacionam com o processo de socialização pelo qual o indivíduo está 

sujeito.   

Pois bem, se as diversas percepções sobre a pobreza fazem parte do 

acervo de conhecimento que nos é transmitido cotidianamente, ao mesmo 

tempo em que nós, sujeitos sociais, nos apropriamos, assimilamos, refletimos e 

transformamo-lo em uma nova forma de pensar ou simplesmente reproduzimo-

lo, demonstra o quanto as representações sociais sobre a pobreza estão 

inseridas num processo dinâmico. Processo este, em que o que prevalece não 

é só a perspectiva coletiva, mas também a interatividade cognitiva entre os 

membros da sociedade.  

Levando em conta as considerações de Moscovici de que "[...] por 

representações sociais queremos indicar um conjunto de conceitos, 

explicações e afirmações interindividuais”, que “[...] são equivalentes, em nossa 

sociedade, aos mitos e sistemas de crenças das sociedades tradicionais; 

poder-se-ia dizer que são a versão contemporânea do senso comum" (1984a, 

p.181) (Grifos meus). Somos levados a crer que as representações sociais 

sobre a pobreza consistem num conjunto de conceitos, explicações e 

afirmações que se fazem presentes em nosso cotidiano e que remetem ao 

desencadeamento de um processo de interação dialética entre ações 

individuais e coletivas em prol da aceitação e/ou negação dessas 

representações.  

Compreendendo o processo sociohistórico de construção das 

representações sociais sobre a pobreza no Brasil, não é difícil imaginar o 

quanto estas representações sofreram significativas alterações ao longo do 

tempo, em virtude de diversas influências de pensamento. Pois, por se tratar de 

um processo, estas representações não são percebidas de forma unívoca, mas 

sim plural.  

Considerando que Moscovici (1961) parte do princípio de que o 

conhecimento é produto e processo de construção do homem e, como tal, se 

transforma através do tempo. O fato de haver resistências quanto à aceitação 

de novos conhecimentos nos círculos fechados de especialistas (no âmbito 

acadêmico e político), não implica dizer que a concepção hegemônica de 

pobreza hoje, não seja descartada por outra perspectiva amanhã.  Como 
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também, que sua existência (determinada perspectiva) implique na sua 

aceitação pelo público mais amplo. Isto é, a aceitação ou negação de certas 

representações depende, em grande medida, das relações interindividuais no 

âmbito de contextos pré-determinados.  

Todavia, mesmo que tais representações possam sofrer alterações ao 

longo do tempo, segundo Moscovici (1961), o processo de aceitação ou 

negação das mesmas, de certa forma, está condicionado ao meio social. O que 

nos leva mais uma vez a constatação da existência dessa interação dialética, 

em que há o predomínio do dinamismo, isto é, o fato de que o social interfere 

na elaboração das representações sociais dos indivíduos e do mesmo modo 

que estas interferem na elaboração das representações sociais do grupo a que 

os indivíduos pertencem. 

A diferença é que, enquanto no contexto de sua produção, a resistência 

ao "novo" se dá em função de pressupostos teóricos e metodológicos (e 

também em função deles a mesma é superada), em territórios públicos, essa 

resistência se dá em função de critérios culturais, diferenciando-se, portanto, 

de um grupo a outro. Isso faz com que o conhecimento assuma formas e 

significados multifacetados, dependendo do modo pelo qual ocorre o processo 

de difusão, propaganda e propagação entre os diferentes segmentos culturais 

que compõem a sociedade. E é esse conhecimento (re)criado, em função de 

sistemas próprios de valor, que Moscovici denominou de representações 

sociais. 

Jodelet (1984) nos explica que existem dois processos maiores, 

responsáveis pela formação das representações sociais que mostram a 

interdependência entre atividade psicológica e as suas condições sociais de 

exercício, ou seja, como o social se transforma em representação e como esta 

transforma o social, chamados de objetivação e ancoragem.  

Segundo a autora, de acordo com a Teoria das Representações Sociais, a 

objetivação é o processo pelo qual o indivíduo reabsorve um excesso de 

significações, materializando-as, ou seja, é um processo de construção formal 

de um conhecimento, pelo indivíduo. São componentes desse processo a 

seleção e descontextualização, a formação do núcleo figurativo e a 

naturalização.  



21 

 

O primeiro componente, a seleção e descontextualização, é um fenômeno 

que se dá em função de critérios culturais, uma vez que em uma sociedade de 

classes nem todos os grupos têm o mesmo acesso às informações. Sendo 

assim, as mesmas são apreendidas pelo público de forma fragmentada, 

distorcida da sua origem, mas acessível ao conhecimento popular.  

Nessa etapa do processo as representações sociais sobre a pobreza 

seriam, também, apreendidas de forma fragmentada e distorcida, gerando 

heterogeneidade, na forma como a pobreza passa a ser concebida.    

O segundo componente desse processo, o núcleo figurativo, está 

relacionado ao processo psíquico interno pelo qual o indivíduo procura tornar 

um fato, objeto e/ou conhecimento novo, em algo familiar coerente com o 

referencial que já traz consigo, e para isso, forja uma visão do objeto que seja 

coerente com sua visão de mundo.  

Mais uma vez podemos evidenciar um fator preponderante relativo à visão 

distorcida acerca da representação sobre a pobreza em nosso país. Uma vez 

que, ao tomar para si a percepção de um problema que aflige de forma diversa 

a totalidade da sociedade, os diversos sujeitos sociais se apropriam de forma, 

também, diferenciada do fenômeno em questão, isto é, da percepção sobre a 

pobreza. Por forjarem sua concepção alinhada à visão de mundo do qual 

partilham seus pares.  

Assim, levando em consideração que as representações sociais sobre a 

pobreza, que vigoraram por muito tempo em nosso país, são condizentes com 

as perspectivas idealizadas pelas classes intelectuais e políticas, a concepção 

de pobreza que o público em geral partilha passa a ser forjada num contexto 

que sofre forte influência dos discursos desses dois segmentos da sociedade.  

De acordo com Jodelet (1984), o terceiro componente, a naturalização, 

que decorre da formação do núcleo figurativo, vai permitir ao indivíduo 

materializar os elementos das ciências em elementos da sua realidade de 

senso-comum. Naturalizando os esquemas conceituais, o indivíduo dota-os de 

uma realidade própria, de um significado próprio, coerente com as suas 

capacidades de compreensão, bem como com suas necessidades de eliminar 

qualquer contradição que fragilize a base de suas representações sociais já 

cristalizadas. 
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Em síntese, Jodelet (1984) nos diz que o corpus de conhecimento 

elaborado no seio das representações sociais nega o conflito cognitivo e, para 

isso, lança mão de uma estrutura psíquica que evoca elementos mais 

arraigados na cultura, na tradição, ou seja, a representação social é uma 

atividade de reestruturação cognitiva do indivíduo, através da qual, ele explica 

e justifica a identidade que forjou de si mesmo para ser aceito em um grupo ou 

para justificar a sua não inserção em um dado grupo. 

De acordo com Jodelet (1989), “tratando-se, pois, de uma construção 

formal do conhecimento, a objetivação orienta as percepções e os julgamentos 

do indivíduo em uma realidade socialmente construída”. Porém, a objetivação 

não garante a “inserção orgânica” desse conhecimento. Isto é, normatização 

das relações sociais por estas representações.  Segundo a autora, é o 

processo de ancoragem, em relação dialética com a objetivação, que vai 

garanti-lo, através da articulação das três funções basilares da representação 

da realidade: “função cognitiva de integração da novidade; função de 

interpretação da realidade e função de orientação das condutas e das relações 

sociais” (JODELET, 1989).  

A autora também no diz que o processo de ancoragem se decompõe em 

diferentes modalidades, e que, debruçar-se sobre essas modalidades é que 

nos possibilitará apreendê-lo. Pois,  

 

[...] a ancoragem, como consignação de sentido, está relacionada ao 
jogo de significações externas que incidem sobre as relações 
estabelecidas entre os diferentes elementos da representação. Isso 
porque os conteúdos de uma representação estão vinculados à 
significação que um dado objeto, fato, fenômeno ou ideia tem para 
determinados grupos sociais. Daí que a um mesmo objeto se 
inscrevem diferentes perspectivas, encarnando diferentes sistemas 
de valores ou de contravalores, dependendo da inserção social e 
cultural dos indivíduos. (JODELET, 1989 apud COSTA, W. A. e 

ALMEIDA, A. M. O., 1999) 

 

É este processo, enquanto instrumento do conhecimento, que nos permite 

compreender como os elementos da representação não apenas revelam 

relações sociais, como também contribuem para construí-las.  

De acordo com Jodelet (1989), a representação forjada no grupo acaba 

servindo a seus agentes como instrumento referencial que permite comunicar e 
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influenciar aqueles que compartilham de seu grupo, tornando os elementos da 

representação social chaves de leitura, generalização e teoria de referência 

para compreender a realidade daquele grupo. 

É a explicitação do elo existente entre a objetivação e a ancoragem que 

nos permite compreender determinados comportamentos, pois o núcleo 

figurativo da representação depende da relação que o sujeito mantém com o 

objeto e da finalidade da situação. Assim, no interior de uma comunidade, de 

acordo com suas experiências e tradição, a veiculação das concepções acerca 

de objetos da realidade se torna tão intrínseca em todos os seus membros que 

os sujeitos são levados a se comportarem, diante de determinados objetos, 

segundo as representações atribuídas pelo grupo àquele objeto. 

Nesse sentido, tomando esse processo para entender como as 

representações sociais sobre a pobreza são difundidas na sociedade brasileira, 

podemos dizer que a generalização da significação atribuída à pobreza 

constitui um processo dialético de objetivação e ancoragem que, por sua vez, 

permite a propaganda e propagação de determinadas perspectivas sobre o 

objeto de análise em questão, de modo a normatizar os discursos hegemônicos 

referentes ao tema.  

Dessa forma, a relação entre ancoragem e objetivação nos revela outra 

característica apontada nos estudos realizados por Jodelet (1989), o fato de 

que ao materializar mentalmente um objeto, na forma de representação social, 

esse se cristaliza e é traduzido em operações de pensamento e ação na 

interação cotidiana com o mundo”2.  

A seguir, empreenderemos algumas considerações preliminares acerca 

dos discursos sobre a pobreza no Brasil. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
  Id. Ibid.  
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2. Considerações e discursos sobre a pobreza. 

 

Para a realização de uma explanação das diversas interpretações e 

abordagens em torno das discussões intelectuais e políticas relativas à questão 

da pobreza no Brasil, contemplaremos o período que vai desde o final do 

século XIX até início do século XXI. 

A princípio, falaremos sobre as representações sociais referentes à 

pobreza, presentes nos discursos e interpretações sobre o Brasil. Os quais 

podem ser encontrados nos clássicos do pensamento social brasileiro, nos 

debates acadêmicos de meados do século XX e nas discussões em torno do 

tema da focalização das políticas públicas de enfrentamento da pobreza e 

defesa dos direitos sociais e humanos, insurgida num contexto de ajuste e 

reforma administrativa do Estado nas últimas décadas do século XX.  

No entanto, o questionamento que orienta a parte subsequente deste 

texto, no intuito de possibilitar uma maior compreensão do processo de 

construção do problema da pobreza, pode ser descrito da seguinte forma: a 

partir de que momento, nas discussões intelectuais e políticas em nosso país, a 

pobreza passou a ser encarada como um problema nacional? Este 

questionamento decorre do desejo de se compreender a razão pela qual a 

pobreza foi elevada à pauta sublime da agenda política do Estado, uma vez 

que ao longo da história brasileira, a mesma nunca havia se configurado como 

um problema nacional relevante, a não ser em tempos recentes3. Esta 

afirmação é consequência do que se pode concluir, parcialmente, neste 

trabalho de pesquisa. Nessa linha, abordaremos o conteúdo dos discursos para 

verificarmos a partir de quando à pobreza passou a ser discutida pelos circuitos 

intelectuais e políticos em nosso país. O que nos leva a trabalha com Análise 

do Discurso e fazer uma ligeira conceituação a esse respeito. 

A segunda parte constitui uma tentativa de analisar como as diversas 

representações sobre o problema da pobreza incidiram na configuração das 

políticas sociais focalizadas voltadas para famílias em estado de insuficiência 

                                                           
3
  Pode-se seguramente dizer que a pobreza só passou a ser encarada como um problema 

nacional politicamente relevante no final do século XX e início do século XXI, mais 
precisamente no período que se estende de 1980 a 2000. 
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de renda, em especial, a institucionalização das políticas públicas de 

enfrentamento da pobreza mediante programas de transferência condicionada 

de renda. Esta parte, em especial, denotará mais complexidade a esta 

pesquisa, por se tratar de uma abordagem mais abrangente. O que fazermos, 

mas não sem riscos.  

O objetivo desta análise consiste em compreender como tais percepções 

incidiram, categoricamente, na estruturação das representações, discursos e 

ações de enfrentamento do problema pelo Estado brasileiro na atualidade. O 

que será constatado mediante a exposição de evidências acerca da presença 

de determinadas representações ou princípios que partem direta ou 

indiretamente dessas representações na formulação das diretrizes e ações das 

políticas sociais.  

A opção por se trabalhar com representação social e discursos surgiu da 

necessidade de se analisar a implicações e os desdobramentos que as 

representações sociais têm sobre a formulação de programas sociais. Por esta 

razão é que a escolha do Programa Bolsa Família4 passa a ser tão importante 

para se compreender a postura do Estado frente ao problema da pobreza no 

país, uma vez que, durante os dois mandatos do ex-presidente da República, 

Luis Inácio Lula da Silva, e parte do atual mandato da presidente Dilma, este 

programa ocupou um espaço de destaque nas propagandas institucionais de 

enfrentamento da pobreza. 

 Já com relação às discussões em torno da questão social, pode-se dizer 

que o papel que a pobreza adquiriu nas últimas décadas foi tão relevante e 

substantivo, que não seria um exagero dizer que assumiu um lugar de 

destaque nas discussões políticas da nação, até então abafado no âmbito dos 

grandes debates nacionais. Como afirma Ugá (2004). 

 

É notória a centralidade que o conceito “pobreza” passou a assumir 
desde início dos anos 1990, sobretudo em função de sua ampla 
utilização, tanto em relatórios de organismos internacionais quanto 
em documentos de formulação e avaliação de políticas públicas, 
principalmente de países seguidores das recomendações dessas 
agências (UGÁ, 2004. p.55). 

                                                           
4
  É um programa de transferência direta de renda que beneficia famílias em situação de 

pobreza e de extrema pobreza em todo o País, instituído pela Lei 10.836/04 e 
regulamentado pelo Decreto nº 5.209/04. 
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 Numa linha próxima, Ivo (2006) nos diz também que: 

 

A retomada da questão da pobreza, no âmbito da America Latina, 
emerge no curso de um processo de mudança mais recente, no qual 
distinguimos três movimentos e conjunturas distintas nas relações 
entre Estado e sociedade, que conformam movimentos de hegemonia 
e contra-hegemonia entre atores multilaterais e forças neoliberais 
com atores nacionais e locais, determinando limites e desafios ao 
Estado e à ação pública, especialmente quanto ao tratamento da 
questão social (IVO, 2006, p.65). 

 

No entanto, apesar da centralidade do tema nas discussões políticas das 

últimas décadas, as diversas representações e discursos sobre pobreza se 

apresentaram tão variadas quanto as estratégias provenientes dessas 

representações. Entretanto, essa diversidade de representações e discursos 

sobre o problema em questão proporcionou, na verdade, um dos mais 

acalorados debates nacionais, a partir do início da década de 1990: o debate 

em torno da erradicação da pobreza no Brasil.  

Sendo assim, objetivando examinar os fundamentos que sustentam e 

nutrem as várias representações sobre a pobreza, existentes nos discursos 

intelectuais e políticos sobre a pobreza no país, buscaremos no limiar dessa 

seção, disponibilizar elementos que evidenciam as percepções mais 

relevantes, procurando descrever como as mesmas se confluem na elaboração 

da estratégia de enfrentamento da pobreza adotada pelo PBF.  

Esse procedimento obedece, única e exclusivamente, ao interesse de se 

fornecer um processo de análise equivalente aos termos dessa reflexão e, 

deste modo, requer uma metodologia analítica capaz de apreender, com a 

sutileza de um olhar sociológico, as nuances que envolvem o processo de 

construção do problema da pobreza no Brasil.  

Aliado ao referencial teórico que trata da teoria das representações 

sociais, tomamos como ferramenta de auxílio, o uso do método de análise do 

discurso (AD), por compreendermos que ele se adéqua aos termos dessa 

pesquisa. Pois, ao pressupormos que as representações sociais não 

constituem categorias dissociadas dos sujeitos (que às produzem/reproduzem; 

às aceitam/negam), afirmamos que as mesmas tratam de um processo 
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dinâmico, isto é, ações. Processo este em que o discurso adquire grande 

centralidade por constituir um elemento de difusão das representações sociais. 

  Nesse sentido, tomando o discurso como um “conjunto de práticas 

linguísticas que mantêm e promovem certas relações sociais” (IÑIGUEZ, 2004), 

a análise do discurso possibilita compreender como estas práticas atuam no 

presente, mantendo e promovendo as relações sociais que possibilitam a 

produção/reprodução das representações sociais sobre a pobreza. Além de 

lançar luz sobre o poder do discurso, enquanto prática social, constituinte e 

reguladora da realidade (IÑIGUEZ & ANTAKI, 1994:63). De acordo com Iñiguez 

(2004), o discurso é algo mais que a fala, algo mais que um conjunto de 

enunciados. O discurso constitui uma prática, e como qualquer outra prática 

social é possível definir as condições de sua produção (ibidem, 91). “O discurso 

é a linguagem enquanto prática social determinado por estruturas sociais 

(regras ou conjuntos de relações de transformação organizadas como 

propriedades dos sistemas sociais)” (FAIRCLVGH apud IÑIGUEZ, 2004).  

Sendo assim, “todo discurso tem um contexto de produção” e “todo 

enunciado colocado em um discurso de um sujeito é histórico e está 

historicamente condicionado” (ibidem, p. 147). Nesse sentido, o contexto é uma 

“formação discursiva” (ibidem, 92). Para Foucault (1969), essa formação 

discursiva constitui um conjunto de relações que articulam um discurso, cuja 

propriedade definidora é a de atuar como regulamentação da ordem do 

discurso através da organização de estratégias, permitindo a colocação em 

circulação de determinados enunciados em detrimento de outros, para definir 

ou caracterizar um determinado objeto, ou seja, “um conjunto complexo de 

relações que funcionam como regras” (FOUCAULT, 1969, p: 122). 

Portanto, os discursos, vistos e encarados como práticas sociais 

contribuem para a compreensão de como as representações sociais se 

processam para se materializa em ações de enfrentamento da pobreza. Sendo 

que as discussões em torno do problema da pobreza no Brasil constituem uma 

complexa trama política, onde sujeitos sociais antagônicos se apropriam e 

expressam uma ou outra representação sobre a questão, no intuito de 

caracterizar e/ou ordenar a realidade social em torno de seus interesses. 

Interesses esses, subjacentes ao que é expresso explicitamente, o que Carol 
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Weiss (1973) denomina de “agenda oculta”. Pois segundo a autora, há uma 

profunda relação entre a política e a avaliação de programas e políticas sociais, 

bem como entre princípios ideológicos, interesses de classes e informações. E 

que dessa relação podem surgir influências institucionais sobre a tomada de 

decisões políticas, formulações de políticas públicas e sobre a própria 

avaliação. Isto tudo, dentro do jogo de interesse subjacente as imposições de 

determinadas representações e discursos sobre os demais.  

Dessa forma, salientamos mais uma vez a importância de se admitir os 

discursos enquanto vitrines das diversas representações sobre a pobreza, 

como substrato empírico de máxima grandeza. Uma vez que, de acordo com 

Bourdieu (1996), “os discursos intelectuais e políticos têm uma eficácia 

simbólica capaz de construir e de classificar a realidade”. O que, por sua vez, 

poderia tornar possível influenciar as percepções e estratégias de 

enfrentamento da pobreza no país.    

Com efeito, a análise do discurso, numa perspectiva, dessa vez, 

foucaultiana, também é uma prática e enquanto prática permite desmascarar e 

identificar outras práticas discursivas. Como cada discurso traz em si uma 

enunciação (prática linguística num determinado contexto), que nos permite 

relacionar as estruturas linguísticas com as estruturas sociais, a AD 

possibilitará compreender a dimensão social do discurso a partir de sua 

interpretação. O que Foucault (1969) e Iñeguez (2004) chamam de enunciação, 

se aproxima do que pode ser compreendido como parte do processo de 

formação das representações sociais, desenvolvidas por Jodelet (989). 

No intuito de imprimir maior precisão a esta interpretação, conceberemos 

a AD como uma prática analítica pertinente e fundamentada numa proposta 

idônea. Factível de estabelecer um referencial metodológico no qual se 

verifique como a estrutura social e o discurso em análise se conecta, de modo 

a possibilitar meios para se desvendar como os aspectos linguísticos e de sua 

significação se relacionam com os processos de construção, reprodução e de 

manutenção das relações sociais que imprimem às representações sociais 

materialidade através dos discursos. E, ao se orientar por essa perspectiva, 

admitimos também que “a estrutura social determina, de certa forma, as 

condições de produção do discurso” (IÑEGUEZ, 2004. p. 149). Por conceber o 
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processo de objetivação e ancoragem enquanto meio de veiculação das 

concepções acerca de objetos da realidade ao comportamento do individuo ao 

atribuir significação àquele objeto. 

 . Concebe-se também, nos termos dessa linha de raciocínio, que o 

discurso é determinado por ordens de discurso socialmente construídos, sendo 

estas ordens de discurso um conjunto de convenções associadas às 

instituições sociais, estando assim ideologicamente formadas por relações de 

poder nas instituições sociais e na sociedade como um todo.  

Para creditar mais credibilidade a este argumento, procuramos nos apoiar 

na perspectiva defendida por Giddens (1984), para quem: o discurso afeta as 

estruturas sociais e, ao mesmo tempo, está determinado por elas. O que 

contribui tanto para a manutenção como para a mudança social.  Sendo assim, 

a Análise do Discurso das práticas discursivas, relacionadas à questão da 

pobreza no Brasil, nos informa tanto sobre a construção e reconstrução das 

estruturas sociais que determinam as ações de enfrentamento da pobreza, 

como sobre a configuração das relações de poder que envolvem sujeitos 

sociais em confronto.    

 Nesse sentido, tomando a AD como ferramenta adequada e factível de 

nos possibilitar a compreensão do processo pelo qual as representações 

sociais são apropriadas pelos discursos intelectuais e políticos acerca da 

pobreza, consideramos como substrato empírico das práticas discursivas sua 

materialização em texto. Concebendo texto como um conjunto de enunciados 

transcritos e reconhecido como legítimo por instituições socialmente 

construídas (o Estado, por exemplo). Dessa forma, um texto pode ser qualquer 

tipo de produção discursiva em corpus (IÑEGUEZ, 2004, p. 131), admitindo-se 

como corpus: conversação transcrita, interações institucionais transcritas (leis), 

entrevistas transcritas, enunciados inscritos em artigos, documentos, informes, 

comunicados, obras literárias, acadêmicas, dentre outros.            

O substrato empírico empregado nesse trabalho foi verificado a partir de 

uma pesquisa documental relativa à literatura especializada sobre os clássicos 

do pensamento social brasileiro, que versa sobre as diversas interpretações 

sobre o Brasil e que a percepção sobre pobreza aparece como apêndice. 
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Verificaram-se, também, textos acadêmicos de inúmeros intelectuais5 que 

abordam categorias pertinentes às questões sociais no Brasil. Bem como, os 

que dizem respeito à legislação de proteção social brasileira, que remete, na 

contemporaneidade, as diretrizes dos programas sociais, em particular, os 

programas nos moldes do PBF. Explanou-se também a respeito de relatórios 

dos organismos internacionais e nacionais como: FMI, BANCO MUNDIAL, 

PNUD, MDS, IPEA, dentre outros. 

Quanto às especificidades deste trabalho, cabe aqui fazer as devidas 

ressalvas. De antemão, salientamos que não se trata aqui de promover a 

defesa de uma perspectiva unívoca de se compreender as representações 

sociais sobre a pobreza em nosso país, muito menos apresentar um processo 

de análise que assuma a pretensão de significar um processo evolutivo das 

discussões conceituais sobre a categoria pobreza no âmbito acadêmico. O que 

se pretende com este texto é expor, sucintamente, de que forma o problema da 

pobreza vem sendo tratado no Brasil e de que forma esta vem sendo 

concebida pelos discursos intelectuais e políticos. Todavia, os objetivos deste 

texto serão perseguidos, mas não sem riscos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

5  Podemos citar FRANCO (1969), CANDIDO (2001), FERNANDES (1964), FREYRE (2000) 

(1998a) (1998b), FRANCO (1997), CASTRO (1953) (1960), dentre outros.  
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3. Pobreza no Brasil.  

 

A abordagem que se pretende desenvolver sobre a forma como se lidou 

com o “problema da pobreza” no Brasil demonstra a importância de se 

compreender como e a partir de que momento na história brasileira a pobreza 

passou a ser encarada como um problema nacional.  O caminho que trilharei 

em vista de elucidar este questionamento resumiu-se à apresentação das 

principais representações que tratam, mesmo que indiretamente, da questão 

da pobreza, começando pelas reflexões levantadas pelos clássicos do 

pensamento social brasileiro, ressaltando também seus desdobramentos e 

contribuições para a compreensão da pobreza nos debates acadêmicos que 

surgiram posteriormente, a partir de meado do século passado, bem como os 

discursos dos organismos internacionais quanto à questão referida. Este 

procedimento tem por finalidade identificar de que forma os sujeitos e 

instituições se relacionam com a construção das representações sobre a 

pobreza, especificamente no que diz respeito ao caso brasileiro e, em que 

medida o Estado se apropriou de tais discursos para constituir, como estratégia 

de enfrentamento da pobreza, o Programa Bolsa Família.     

Esta reflexão será de suma importância para a compreensão dos debates 

em torno dos problemas relativos à pobreza, analisando-os à luz do contexto 

de estruturação dos discursos intelectuais e políticos de legitimação das 

relações de dominação e reprodução das desigualdades social no Brasil.  

Vale ressaltar que, em virtude da imensa bibliografia relativa ao objeto de 

pesquisa em questão e em decorrência da abrangência dessa temática, 

privilegiou-se a escolha de um recorte mais condizente com a proposta até aqui 

defendida e factível de tornar mais enxuta esta análise, mediante uma 

abordagem qualitativa. Desse modo, empreendemos uma exposição discursiva 

que possibilitou refletir sobre a forma como a elite política e intelectual de 

nosso país vem abordando a questão da pobreza, dentro da perspectiva da 

análise do discurso e contextualização das representações construídas sobre a 

noção de pobreza.  

Este processo constitui uma verdadeira aventura reflexiva, que se 

desenvolve de modo a dar suporte à compreensão da forma como a pobreza, 
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dentro duma perspectiva sociohistórica, vem sendo concebida em nosso país 

desde o final do século XIX. Nesse sentido, a tarefa que nos propomos 

consiste em empreender uma análise que possibilite desvendar as tendências 

que emergem de tais interpretações sobre a pobreza, que vão desde a 

concepção de “naturalização” à noção de “focalização” da pobreza, por meio de 

indicadores sociais “tecnicistas e globalizados”. 

Porém, é necessário fazer algumas ressalvas quanto aos limites que se 

colocam a esta seção. Primeiramente, no que se refere à preocupação de não 

optar pela defesa de uma definição de pobreza, em virtude de evitar que a 

preferência por um conceito contemporâneo entre em choque com as demais 

interpretações sobre os significados atribuídos outrora, de modo que não 

influíssem nas leituras dos clássicos do pensamento social brasileiro e nos 

permitisse debruçarmos sobre o passado, analisando-o com isenção.  

A segunda ressalva diz respeito à inviabilidade, dentro dos limites desse 

trabalho, de analisar a construção histórica do conceito de pobreza no mundo 

ocidental e, não obstante, seus reflexos e herança nas representações sobre o 

tema produzido no Brasil. Esta, em particular, confere a este trabalho certa 

cautela, uma vez que nos aventurarmos por este caminho seria quase que 

empreender outra pesquisa.  

Deste modo, as orientações que norteiam esta pesquisa possibilitaram-

nos desfrutar da análise das inúmeras abordagens e interpretações sobre a 

questão referida, sem que, para isso, fosse necessário adotar uma concepção 

rígida sobre o que é a pobreza. Assim, acreditando que este consiste no 

procedimento mais adequado a ser adotado nessa empreitada analítica, 

passemos doravante a reflexão sobre como a pobreza vem sendo 

representada ao longo dos últimos tempos no Brasil.   
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3.1 Representações sobre a pobreza nos clássicos do pensamento 

social brasileiro. 

 

Durante o período que se estende do final do século XIX até as primeiras 

décadas do século XX, questões como clima, mestiçagem, doenças, fome e a 

necessidade de se organizar social e politicamente um país tido, por alguns 

intelectuais brasileiros como “sem povo” 6, configuravam-se como sendo os 

maiores desafios a serem superados em nosso país. Tais perspectivas 

persistiriam até o pós-guerra (1945), quando uma forte tendência, em escala 

mundial, passou a predominar, pregando certo desprezo por estudos que 

invocassem teorias baseadas em atributos de superioridade biológica (raça) 

para explicar questões de ordem social e política. Mas, até então, tais 

discursos assumiam lugar de destaque na agenda política nacional, chegando 

a representar um paradigma hegemônico no seio dos debates sobre os 

principais problemas da nação. 

Neste contexto, inúmeras foram às interpretações sobre quais seriam os 

reais problemas que inviabilizavam a concretização de um projeto de 

desenvolvimento nacional. Segundo Sprandel (2004), “tentativas de interpretar 

o Brasil são tão antigas quanto o desembarque dos portugueses em 1500”. E, 

dessas tentativas a pobreza aparece, na maioria das vezes, como parte 

intrínseca à paisagem. Sendo que, isto pode ser evidenciado mediante a 

constatação de certa tendência à naturalização da pobreza nos discursos de 

muitos pensadores sociais da época. 

Apesar das inúmeras tentativas de interpretar as questões presentes no 

contexto dos desafios ao desenvolvimento do país, foi, sobretudo, a partir da 

década de 1870 que as elites intelectuais e políticas passaram a debater com 

mais paixão e intensidade os problemas nacionais7 (SPRANDEL, 2004, p.19). 

À luz de fundamentos teóricos como o evolucionismo social, o positivismo, 

o naturalismo e o social-darwinismo, os problemas nacionais ganharam formas 

e cores variadas. E, diante de tantas interpretações, cabe aqui buscar 

                                                           
6
  Ver Louis Couty apud ROMERO, 1910. 

7
  Período de intensa discussão acerca abolição da escravidão, impulsionado pelo movimento 

abolicionista e principios do declínio da monarquia.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Abolicionismo
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identificar se a pobreza em algum momento neste contexto passou a ser 

tratada como problema relevante e merecedor de destaque, dentre os 

inúmeros problemas que se apresentavam. 

Identificar “referências à pobreza nos textos clássicos do pensamento 

social brasileiro não é tarefa complexa”, uma vez que elas aparecem em quase 

todos os trabalhos analisados até o prezado momento. Apesar de se perceber, 

de imediato, que a pobreza parece não representar papel de destaque nos 

grandes debates nacionais de outrora, uma vez que, somente em épocas mais 

recentes ela adquiriu esta configuração. “Configurou-se, antes disso, como 

cenário imóvel ou uma eterna coadjuvante, que tinha como principal função 

apoiar os grandes atores: raça, povo e organização nacional” (SPRANDEL, 

2004, p. 20). Na verdade, “a pobreza só se tornaria um fato moderno no Brasil 

no último quartel do século XX”, a partir de 1970 (POOVEY, 1998 apud 

SPRANDEL, 2004, p. 20). 

Até o final da Segunda Guerra Mundial, as preocupações da elite 

intelectual e política brasileira centravam-se em saber se: “com a configuração 

racial que nos coube, teríamos condições de nos transformar algum dia em 

uma nação”?  Muito em decorrência dos questionamentos sobre “se a 

população brasileira poderia ser considerada ‘povo’, se este povo era ou não 

triste e se a ausência de organização nos inviabilizaria para a modernidade?” 

(POOVEY, 1998, p. 20 – grifos da autora). 

Embora muitos autores clássicos fizessem referência à pobreza, como 

veremos adiante, ora como resultado do sistema escravocrata, ora como 

consequência da mestiçagem, tais análises centravam-se, em grande medida, 

não na pobreza em si, mas em outras questões. Assim, a pobreza aparece em 

tais análises principalmente para adjetivar aqueles que eram considerados os 

nossos verdadeiros problemas. 

Todavia, a construção histórica sobre a representação da pobreza nas 

grandes interpretações sobre o Brasil, começou, sobretudo, pelo seu discurso 

antinômico: o da fartura e abundância, frutos do nosso generoso paraíso 

tropical. O próprio Pero Vaz de Caminha8, aqui recém-chegado, encarregou-se 

                                                           
8  Na Carta a El-rei D. Manuel sobre o descobrimento do Brasil, Caminha registraria suas 

primeiras impressões sobre as terras recem descobertas. Tranformando-se num documento 
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de espalhar aos quatro cantos da Europa a fama da generosidade deste 

imenso paraíso tropical, assim como sua exuberância em termos de fauna e 

flora.   

Entretanto, “não era, nem do tempo nem da raça, o amor à natureza” 

(PRADO, 1997, p. 62). Uma vez que é sabido que o interesse dos nossos 

colonizadores, de longe, dizia respeito à qualidade do solo para a agricultura, 

tampouco, se referia à exploração mediante povoamento para o 

desenvolvimento da colônia. Seus interesses eram outros: “do Brasil, queriam 

especiarias e ouro” 9. Mas, para a infelicidade do Pau-brasil, restou-lhe cumprir 

“a triste sina da quase extinção e a glória de dar um nome à nova terra” 10. 

Diante deste cenário, bem ditas as palavras do jesuíta baiano, Frei 

Vicente Salvador11, a quem coube o trabalho de escrever, pouco mais de 100 

anos após o descobrimento, a verdadeira relação que os colonizadores teriam 

para com esta terra. “Um e outros usando a terra, não como senhores, mas 

como usufrutuários, só para desfrutarem e deixarem-na destruída” 

(SALVADOR, 1998, p.264).  

 Contudo, pouco valeu tais palavras naquela época, já que logo se 

perderiam ao vento. Muito por conta do poder exercido pela corte portuguesa, 

no sentido de emudecer as vozes que não lhe interessavam. Entretanto, 

tempos depois, tais ideias seriam retomadas por José Bonifácio, para quem, “a 

natureza tudo fizera em nosso favor, enquanto nada fizemos em favor dela” 

(ANDRADE E SILVA, 2000, p 40). 

Compartilhando, em parte, do pensamento de Frei Vicente Salvador, José 

Bonifácio retomaria os questionamentos quanto à exploração portuguesa, por 

acreditar no potencial brasileiro para se concretizar enquanto nação, por 

considerá-lo: 

                                                                                                                                                                          
escrito da história do Brasil sendo, portanto, considerado o marco inicial da obra literária no 
país. 

9
  Cf. PRADO, 1997, p. 62. Ibid.   

10
   Id., 1997, p. 62. Loc. cit.  

11
  Nascido Vicente Rodrigues Palha, em 20 de dezembro de 1564 - 1635, foi um religioso 

franciscano brasileiro, primeiro autor de uma história da jovem Colônia portuguesa, 
recebendo por tal o título de "pai da história brasileira” A obra do frei Vicente, "História do 
Brasil", dividida em cinco livros, narra o modus vivendi na Colônia, narrando episódios 
conhecidos de seus primeiros governadores, bem como anedotas, o jeito de falar e de viver 
nas terras ainda tão novas. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/20_de_dezembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1564
http://pt.wikipedia.org/wiki/1635
http://pt.wikipedia.org/wiki/Franciscano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Historia_do_Brazil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Historia_do_Brazil
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[...] situado no clima o mais ameno e temperado do universo, dotado 
da maior fertilidade natural, rico de numerosas produções próprias 
suas e capaz de mil outras (ANDRADE E SILVA, 2000, p 40).  

 

Embora se reconhecesse o potencial de nossas terras, tanta 

prodigalidade da natureza, no entanto, poderia significar um empecilho para a 

civilização. Dessa forma, José Bonifácio considerava que: 

 

[...] os brasileiros, para viverem não têm quase necessidade de 
trabalhar: a natureza dá-lhes tudo de graça. A superstição, a 
ignorância e a preguiça não tem podido ainda tornar miseráveis os 
roceiros

12
. 

      

O sentimento de que tanta fartura viesse implicar num desinteresse pelo 

labor, por parte dos “roceiros”, “gente do campo”, fizeram com que José 

Bonifácio os responsabilizasse pela diminuição da riqueza pública. “Problemas 

de um país no qual a facilidade da subsistência teria enfraquecido o gosto pelo 

trabalho e pela organização” 13. Embora tivesse retomado as preocupações 

levantadas por Frei Vicente Salvador, quanto ao fato da exploração portuguesa 

implicar num sério agravante ao progresso da nação, Bonifácio acrescentaria a 

esta concepção outra questão, isto é, o deslocamento do problema da 

inviabilidade da nação em vista do progresso, do quesito da exploração 

portuguesa para o problema da indolência do povo brasileiro, decorrente do 

determinismo geográfico.    

Outro que se viu contemplado com o discurso do Frei Vicente Salvador, 

com relação ao abuso por parte dos colonizadores portugueses, foi Joaquim 

Nabuco (2000), em 1883.  Isto, por considerar o uso abusivo da natureza uma 

consequência do regime escravocrata. Acreditando que a escravidão  

 

[...] queima as florestas, minera e esgota o solo, e quando levanta as 
tendas deixa após si um país devastado em que consegue vegetar 
uma população miserável de proletários nômadas (NABUCO, 2000, 
p.111). 

 

                                                           
12

  ANDRADE E SILVA, 2000, p 40. et seq.                

13
  Id Ibid. 
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As consequências sociais e ambientais decorrentes do regime 

escravocrata, empregado pelos colonizadores portugueses, segundo as 

palavras de Nabuco, se evidenciavam nas condições sob as quais o restante 

da população, a quem denominava de “proletários nômades”, tinha para 

sobreviver. Tais condições constituíam uma atmosfera de proliferação da 

massa de miseráveis que integravam o restante da população livre da época, 

menosprezados e discriminados pelo sistema escravocrata. 

Já em 1905, o sergipano Manoel Bomfim viria contribuir com suas ideias 

sobre as questões nacionais. Desta vez, deslocando o foco do problema para 

outra via de análise. 

 

A verdade é que tais nações consideram a América Meridional 
como um reino encantado de riquezas e, ao mesmo tempo, 
consideram as populações que aqui vivem como absolutamente 
incapazes de fazer valer estas riquezas (BOMFIM, 1993, p.289). 

 

Mais grave do que a nossa suposta relação de desperdício com a 

natureza seria, no seu entender, um perigoso discurso europeu sobre a 

incapacidade dos latino-americanos para administrar seus territórios. Dessa 

forma, Bomfim (1993) denunciava que a periculosidade desse discurso reside 

justamente no fato de deslocar o eixo de discussão do viés da indolência e da 

preguiça do povo brasileiro, enquanto razão pela qual o país não se 

desenvolvia (ideia esta defendida por intérpretes de diversas correntes do 

pensamento social no Brasil), para o alerta de que, em tal discurso estaria 

implícito um caráter justificador e legitimador do sistema de exploração 

escravista lusitano.  

Entretanto, diferentemente de Bomfim (1993), houvera quem concordasse 

com a visão de indolência e incapacidade do povo brasileiro, enquanto 

característica de sua inferioridade. Atribuindo-lhe responsabilidade pelo atraso 

do país.  

Capistrano de Abreu, em seu livro Capítulos de história colonial (1907), foi 

um dos que fizeram coro à perspectiva que ressaltava a influência do clima e 
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da paisagem sobre a nossa formação. Reproduzindo, inclusive, uma trova 

popular recolhida por frei João de São José14, na época pombalina15:  

    

“Vida do Pará, 
Vida de descanso, 
Comer de arremesso, 
Dormir de balanço”

16
. 

 

Esta trova popular, corrente na época, reflete bem a visão que se tinha 

com relação ao estilo de vida da população camponesa. Outro que se juntou a 

Capistrano de Abreu foi Alberto Torres que, em 1915, creditou os sérios 

problemas de organização do Brasil, sendo o principal deles, à 

‘desnecessidade’ de trabalhar por parte da população não cativa: 

 

A exuberância da floresta e a fartura da plantação em solo virgem 
[...] davam para a largura do fausto doméstico, para as banalidades 
do semi-feudalismo senhorial, para o sustento de fâmulos, de 
escravos, de apaziguados: todo um séquito de parentes e de 
agregados, sem emprego e sem aptidão profissional (TORRES, 
1998, p. 201). 

 

Segundo o autor, a inexistência da formação da sociedade brasileira se 

expressa pelo fato de acreditar que:  

 

Nós, povo imigrante para um continente virgem, que julgávamos 
imensamente e indefinidamente rico; para o qual entramos como 
exploradores, extraindo frutos e avançando pelos sertões, nunca 
formamos a nossa sociedade (TORRES, 1998, p. 201-202). 

 

Torres, assim como José Bonifácio, acreditava que o brasileiro seria por 

“natureza, clima e vícios coloniais [...] preguiçosos, indolentes e ignorantes” 

                                                           
14

  No dia 10 de outubro de 1759 o Papa Clemente XII confirma Frei João de São José de 

Queirós como quarto bispo do Pará, chegando a Belém no dia 31 de agosto de 1760. No 
mesmo ano de sua posse, no dia 19 de dezembro, Dom João de São José inicia as visitas 
pastorais pelo rio Guamá e Capim. Caiu em desgraça aos olhos do Marquês de Pombal 
pelos seus escritos sarcásticos. 

15
  Período Pombalino (1750 — 1777) refere-se ao período em que Sebastião José de 

Carvalho e Melo - o Marquês de Pombal - exerceu o cargo de primeiro-ministro português, 
sob nomeação de Dom José I. 

16
  O ditado criado pelo frei João de São José, em 1762, reflete bem o povo e o modus vivendi 

na Amazônia, onde a vida é de tranquilidade, sem stress; comer de arremesso a famosa 
farinha do Pará, dormir de balanço nas redes indígenas amazônicas. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/10_de_outubro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1759
http://pt.wikipedia.org/wiki/Papa_Clemente_XII
http://pt.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bel%C3%A9m
http://pt.wikipedia.org/wiki/31_de_agosto
http://pt.wikipedia.org/wiki/1760
http://pt.wikipedia.org/wiki/19_de_dezembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sebasti%C3%A3o_Jos%C3%A9_de_Carvalho_e_Melo
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(ANDRADE E SILVA, 2000), isso, pelo fato de aqui no Brasil termos sido 

agraciados com as “facilidades da subsistência”. Porém, os dois divergiam 

quanto às expectativas de viabilidade do país. Uma vez que José Bonifácio 

acreditava no potencial que o país apresentava para se viabilizar enquanto 

nação, em virtude da exuberância da natureza brasileira, porém, não sem 

reformas significativas no sistema socioeconômico do país; enquanto que 

Torres via uma relação clara entre as generosidades de nossa terra e a 

impossibilidade de constituição de uma nação, devido à indolência 

proporcionada pela fartura e exuberância da natureza. 

Esta visão de um povo indolente, preguiçoso e vadio mais na frente seria 

resgatada por Paulo Prado, em seu livro Retrato do Brasil: ensaio sobre a 

tristeza brasileira (1997), em que o autor inicia com a seguinte frase: ”numa 

terra radiosa vive um povo triste”. Segundo ele, o esplêndido dinamismo dessa 

gente rude obedecia a dois grandes impulsos que dominavam toda a 

psicologia da descoberta e nunca foram geradores de alegria: a ambição pelo 

ouro e a sensualidade enferme que, como culto, a Renascença fizera 

ressuscitar. 

Paulo Prado (1997) defendia a ideia de que o povo brasileiro seria 

melancólico, em função de sua história, repleta de luxuria e cobiça. Para além 

da exuberância da natureza, Prado introduziu na reflexão sobre o Brasil a 

exuberância sexual que o Novo Mundo representou para os portugueses 

recém-saídos das trevas medievais. Tanto Prado quanto Gilberto Freyre, e 

tantos outros intérpretes do Brasil, dedicaram inúmeras páginas para 

descrever o impacto causado por índias nuas e escravas seminuas na libido 

portuguesa.        

   Assim, fora as teorias que abordavam a exuberância natural, que 

apareciam como um dos males que inviabilizavam a constituição do Brasil 

enquanto nação. Outra questão aparece com Prado, que já antevia um dos 

mais polêmicos debates sobre as questões sociais no país, a miscigenação, 

originaria da libertinagem e da exuberância sexual brasileira. Quanto a Gilberto 

Freyre, em Casa Grande & senzala (2000), caberia ressaltar a utilização, de 

forma inovadora, da prática etnográfica nas reflexões sobre as grandes 

questões do país. Todavia, não me aprofundarei nessa reflexão, apesar de 
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reconhecer o quando poderia ser interessante ressaltar o pensamento de 

Freyre (2000), quanto aos seus brilhantes estudos sobre a vida sexual no 

Brasil Colônia. Entretanto, os aspectos que destacarei do pensamento de 

Gilberto Freyre, inicialmente, são mais pertinentes a esta discussão que seus 

dizeres sobre a sexualidade brasileira. Uma vez que retomarei esta discussão 

sobre a sexualidade do povo brasileiro, mais adiante. Os aspectos que tratarei 

correspondem à precariedade da alimentação da população colonial, apesar 

de Freyre dedicar-se muito mais à acentuação da visão de fartura na 

sociedade patriarcal.  

No prefácio à primeira edição, Freyre creditou à monocultura latifundiária 

males profundos do país, entre os quais, o péssimo suprimento de víveres 

frescos, que teriam obrigado grande parte da população a um regime de 

deficiência alimentar, com lastimáveis consequências físicas. Tais 

comentários, Freyre iria resgatar de textos de Anchieta e Nóbrega (1954), em 

que se afirmava a mediocridade dos mantimentos da terra, decorrentes da 

predominância da monocultura canavieira, impossibilitando a diversificação do 

plantio de novas culturas. Salvo o empreendimento de ralas lavouras 

cultivadas ao escondido por escravos ou por pequenas famílias de agregados, 

com a devida autorização dos senhores das casas grandes. Cultivando-as em 

minúsculos lotes de “terras pobres”.  

 

A deficiência pela qualidade e pela quantidade é e tem sido desde o 
primeiro século o estado de parcimônia alimentar de grande parte 
da população. Parcimônia às vezes disfarçada pela ilusão de fartura 
que dá a farinha de mandioca intumescida pela água (FREYRE, 
2000, p. 114). 

 

Diferentemente dos demais autores, defensores da teoria da abundância, 

Freyre invocaria elementos que, por outra via de análise, inviabilizavam as 

condições de trabalho e desenvolvimento agrário no período colonial. Sendo, 

que, fora o predomínio do latifúndio escravocrata, a existência de condições 

adversas para a agricultura doméstica inviabilizava o cultivo diversificado.    

 

Se for certo que nos países de clima quente o homem pode viver sem 
esforço da abundância de produtos espontâneos, convém, por outro 
lado, não esquecer que igualmente exuberante são, no país, as 
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formas perniciosas de vida vegetal e animal, inimigas de toda a 
cultura agrícola organizada e de todo trabalho regular e sistemático

17
.  

 

 Bem alimentados na sociedade colonial brasileira, segundo Freyre 

(2000), apenas os senhores e escravos, estes últimos por necessitarem de 

alimento para dar conta do trabalho nos engenhos de cana-de-açúcar. 

Enquanto que a população “livre”, formada por mestiços, homens destituídos 

de terras e miseráveis famintos, se via diante de constante má alimentação.  

   

[...] a pobreza livre desde os tempos coloniais teve de ir se 
contentando, nos mocambos, nas palhoças, nos cortiços, com o 
bacalhau, a carne seca e as batatas menos deterioradas que 
compravam nas vendas e quitandas

18
.  

 

Dessa forma, pode-se constatar o quanto a população pobre e não cativa, 

da época, estava sujeita às péssimas condições alimentares. Nota-se, já 

naquela época, a imensa disparidade em termos de desigualdade de 

condições alimentares, em que se encontravam aqueles em situação de 

pobreza e miséria. Em Sobrados e mucambos: decadência do patriarcado rural 

e desenvolvimento do urbano (1936), Freyre comenta que, em contraste com 

os hábitos alimentares da maior parte da população de miseráveis do período 

colonial, estava a alimentação abastada e as regalias dos senhores de terra. 

Dentre uma diversidade de iguarias a sua disposição, encontravam-se: 

   

 

[...] doces secos, bolinhos de goma, sequilhos, confeitos, e outras 
iguarias (...) mocotós, vatapás, mingaus, pamonhas, canjicas, 
acaçás, abarás, arroz-de-coco, feijão-de-coco, angus, pão-de-ló de 
arroz, pão-de-milho, rolete de cana, queimados [...]

19
. 

 

Apesar das manifestações das condições de pobreza em que se 

encontrava a população de miseráveis no período colonial, presente nas 

citações acima, até então, não se pode evidenciar a pobreza nesse contexto 

como o problema principal do Brasil. Em tais citações observa-se que a 

                                                           
17

  Cf. FREYRE, 2000. Ibid.  

18
   Id. Ibid. 

19
  FREYRE,op cit, p. 8. 



42 

 

situação de pobreza da população livre estava representada pela destituição 

de terra, o que representava, na época, estar fora do sistema de produção e 

despido de status quo na sociedade latifundiária, bem como, pela precariedade 

da alimentação que este segmento da população estava sujeito.  

Assim, observando os autores supracitados, defensores ou não da teoria 

da abundância, fica claro que o problema que afligia o imaginário intelectual da 

época não era a pobreza da população. As abordagens, em sua maioria, 

tratam dos excessos de generosidade e facilidade oferecidos pela natureza, as 

quais implicavam, supostamente, numa desnecessária luta pela sobrevivência 

e falta de organização da sociedade colonial, em vista da construção de um 

projeto de desenvolvimento para o país. Assim, o fator climático passou a ser 

visto como um inimigo para o progresso, predominando, de acordo com essas 

interpretações, a fartura e a generosidade da natureza, graças ao clima ameno 

do paraíso tropical, que tudo supria e tudo dava com facilidade, mas não a 

pobreza.  

Salvo algumas exceções, como no caso de Gilberto Freyre, que 

discordavam dessa perspectiva determinista e Manoel Bomfim, quanto sua 

visão dos perigos que residiam nos discursos estrangeiros que pregavam uma 

suposta incapacidade do povo brasileiro em administrar seu próprio território, a 

perspectiva hegemônica na época era inversamente proporcional. Todavia, a 

questão da pobreza também não aparece em nenhum desses autores em 

destaque, isto é, enquanto problema principal.  Do mais, ela aparece como 

sintoma da indolência, em consequência do discurso justificador e legitimador 

da elite política dirigente do país, aliada à metrópole, que atribuíam ao clima e 

a falta de motivação para o trabalho organizado os problemas da inviabilidade 

para o progresso da nação.   

Outro fator que nos chama atenção, tão pertinente quanto às perspectivas 

da abundância, é o fato de que, “por trás da preocupação com a natureza, com 

certeza, havia a consciência de um território muito grande para poucos 

portugueses, até a chegada dos primeiros escravos” (SPRANDEL, 2004, p.26). 

Nesse sentido, “se o clima já era um problema para o desenvolvimento da 

nação, a presença de tantos africanos, misturando seu sangue com 
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portugueses e índios, desafiaria todos os princípios genéticos vigentes” [...] 

(SPRANDEL, 2004, p.26-27).  

Se a concepção de que a generosidade do clima de nossa terra, aliado 

à exuberância tropical (sob a hegemonia das perspectivas deterministas) foram 

os maiores responsáveis por justificar e pregar o discurso da falta de interesse 

do povo brasileiro pelo trabalho, a miscigenação viria engrossar o discurso 

discriminador e dissimulador das elites dirigentes do país, que serviria para 

ocultar e justificar, teórica e empiricamente, as relações de desigualdade social 

e perpetuação das condições de pobreza que afligiam a maior parte da 

população brasileira. Este “novo” fator, presente nas interpretações e nos 

discursos políticos sobre o Brasil, evidencia a forma como a questão da 

pobreza seria tratada doravante.  

 No final do século XIX, o Brasil era considerado um caso singular de 

miscigenação racial, por se ver constituído por uma população multirracial, isto 

é, três continentes num só homem. O que viria configurar, assim como a 

questão do clima, um fator problematizador para a viabilidade nacional. Surge 

neste contexto a questão racial brasileira.  

Quanto à questão racial brasileira, inúmeros trabalhos compõem a vasta 

bibliografia sobre o tema, não só no Brasil como também no exterior. 

Pensadores como “Gustave Eimard, W Adams, Louis Agassiz, Arthur de 

Gobineau e tantos outros [...]” (GOBINEAU apud SCHWARC, 2000, p. 13). 

Diante de tão instigante problemática, não faltaram interpretações também por 

parte dos pensadores brasileiros.  

 

Depois de terem alcançado grande sucesso na Europa, as teorias 
raciais tiveram acolhida entusiástica por parte das elites intelectuais 
do país, já adeptas de um ideário positivo-evolucionista (SCHWARC, 
2000). 

 

Tais discussões auxiliariam a justificativa do discurso que determinava a 

rígida hierarquização e diferenciação social existente até então, de modo a 

manter inalteradas as estruturas de perpetuação das relações de desigualdade 

e pobreza em nosso país. Como afirma Lilia Schwarcz (2000): 
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Em meio a um contexto caracterizado pelo enfraquecimento e final da 
escravidão, e pela realização de um novo projeto político para o país, 
as teorias raciais se apresentavam enquanto modelo teórico viável na 
justificação do complicado jogo de interesses que se montava. Para 
além dos problemas mais prementes relativos à substituição de mão 
de obra ou mesmo à conservação de uma hierarquia social bastante 
rígida, parecia ser preciso estabelecer critérios diferenciadores de 
cidadania. É nesse sentido que o tema racial apesar de suas 
implicações negativas se transforma em um novo argumento de 
sucesso para o estabelecimento das diferenças sociais (SCHWARC, 
2000, p. 18). 

 

Contudo, duas perspectivas imprimiram seus posicionamentos diante 

das discussões sobre raça no país. Os que se posicionavam alinhados à 

racionalidade discriminatória da miscigenação, rogando para si a superioridade 

social e o direito ao usufruto dos privilégios da dominação, e, por outro lado, os 

que refletiam sobre a questão numa percepção política questionadora dos 

moldes do regime escravocrata, denominados abolicionistas20.  

José Bonifácio (2000) acreditava que o Brasil se tornaria independente 

mais por obra dos céus e de nossa posição geográfica do que pelo esforço de 

nossos políticos. E que jamais seriamos livres enquanto persistisse a 

escravidão. Indignava-se com a argumentação dada pelos escravocratas de 

que, com a abolição da escravidão faltariam alimentos para o consumo da 

população. De acordo com ele, a estagnação dos engenhos e das lavouras 

estaria diretamente ligada à inércia de seus proprietários, dependentes do 

trabalho escravo que lhe garantia a alimentação e o sustento.  

 Joaquim Nabuco seria outro que durante a Campanha Abolicionista se 

posicionaria contrário ao regime escravocrata, argumentando que: 

 

Que interesse ou compaixão podem inspirar ao mundo dez milhões 
de homens que confessam que, em lhe faltando poucas centenas de 
milhares de escravos agrícolas entre eles velhos, mulheres e 
crianças, se deixarão morrer de fome no mais belo, rico e fértil 
território que até hoje nação alguma possui? (NABUCO, 2000, p. 149) 

 

 Não havia sentido justificar a permanência da escravidão, simplesmente 

pelo fato da sua inexistência implicar na fome daqueles que sempre usufruíram 

do trabalho de quem, verdadeiramente, “fundou, para outros uma pátria que 

                                                           
20

 Movimento político que visou a abolição da escravatura e do comércio de 
escravos.Desenvolveu-se durante o Iluminismo do século XVIII. 
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eles podem, com muito mais direito, chamar de sua” (NABUCO, 2000). 

Todavia, a questão não se resumia apenas a libertação daqueles que, 

segundo Nabuco, ‘nos deu um povo’, muito mais do que isso, tratava-se de 

“apagar todos os efeitos de um regime que [...] é uma escola de 

desmoralização e inércia, de servilismo e irresponsabilidade” (NABUCO, 2000, 

p.3). 

A Abolição da escravidão tratava-se de reparar os estragos provocados 

por um regime gerador de desigualdades e injustiça social, a um povo que deu 

seu sangue para erguer a nação. Existe em Nabuco uma relação de causa e 

consequência, entre a escravidão e a pobreza no país. O regime escravocrata 

ao aumentar a dependência dos homens pobres e livres em relação a uma 

elite escravocrata e aristocrática teria sido responsável pela ruína econômica 

do país e de seu povo.  

Do regime escravocrata21, só mesmo o repúdio pode expressar o 

sentimento que os abolicionistas nutriam para com ele. Dentre outras 

diferenças estabelecidas entre estas duas perspectivas, os abolicionistas não 

temiam a mestiçagem como os darwinistas sociais da época. Rejeitava-se sim, 

a forma como se deu o processo de miscigenação no Brasil: “por meio do 

estupro, da promiscuidade nas senzalas e pelas negações de todos os direitos, 

inclusive da liberdade aos filhos nascidos em cativeiro” (NABUCO, 2000, p. 

37). Já Bonifácio defendia intransigentemente reformas que acabassem com a 

heterogeneidade racial da população via mestiçagem.  

 Embora a Campanha Abolicionista tenha obtido seus méritos, a 

hegemonia dos discursos dos defensores da inferioridade racial (pregados pelo 

evolucionismo social) ainda se fez valer durante muitas décadas mais e suas 

sequelas ainda se fazem sentir até hoje. 

 

Buscava-se, portanto, em teorias formalmente excludentes, usos e 
decorrências inusitadas e paralelos, transformando modelos de difícil 
aceitação social em teorias de sucesso (SCHARCZ, 2000, p. 18). 

 

                                                           
21

 O regime escravocrata brasileiro teve início com a emergência da escravidão negra no país, 
no período da colonização portuguesa, na primeira metade do século XVI e chegou ao fim 
no século XIX, com o fim da escravidão. 
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Bomfim (1993), que foi um dos defensores ardorosos das populações do 

“interior”, criticou expressamente as teorias fundamentadas no argumento da 

diferenciação racial, pois a considerava “um sofismo objeto do egoísmo 

humano, hipocritamente mascarado de ciência barata e covardemente 

aplicado à exploração dos fracos pelos fortes” (BOMFIM, 1993, p 243). 

 Contudo, num tempo em que a mestiçagem ainda teria muita força 

como padrão explicativo para os inúmeros males que o país enfrentava, seus 

argumentos caíram no esquecimento, enquanto que, em 1918, com o livro 

Populações meridionais do Brasil, Oliveira Viana demonstrava que as teorias 

racistas permaneciam e se faziam ainda bastante fortes. Neste livro, Viana se 

propõe a interpretar a história do Brasil e a estabelecer a caracterização social 

de seu povo. Partindo do princípio de que os mestiços seriam um produto 

histórico e subalterno do latifúndio, o autor discute a “antropogênese” dos 

mulatos [...], isto feito, ressalta a importância da composição ariana da 

aristocracia rural na evolução da nossa mentalidade coletiva e a consequente 

preponderância do espírito ariano em nosso povo e em nossa história.  

Viana, empenhado em difundir uma perspectiva discriminatória e racista, 

transmutado em respaldo cientifico, representava bem o discurso que teria 

reinado nos três primeiros séculos da história do Brasil. O papel central que a 

discussão racial assumiu na virada do século do XIX para o XX, em diversas 

instituições científicas nacionais, demonstraria a importância e a permanência 

do tema no imaginário intelectual do país. 

Ora, se a mestiçagem se configurou como um problema nacional, 

gerador de uma incompatibilidade que em nada contribuía para a formação de 

um povo, como declarava Louis Couty: “o Brasil não tem povo”. A pobreza 

constituiria parte intrínseca da mestiçagem.   

Schwarcz (2000), em sua análise sobre a questão racial no Brasil, 

afirma que, durante pelo menos 60 anos (1870-1930), um grupo importante de 

cientistas, políticos, juristas e intelectuais assumiu um modelo racial positivista 

e determinista para explicar e modificar os destinos da nação. Analisando o 

contexto sob o qual se desenrolaram as discussões acerca da questão racial 

no Brasil, não é difícil imaginar o quanto tais perspectivas interpretativas sobre 

os males que afligiam a sociedade brasileira, na época, foram capazes de 
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determinar as decisões políticas em nosso país quanto ao enfrentamento da 

pobreza. Segundo Bourdieu (1996), os discursos políticos e intelectuais têm 

uma eficácia simbólica capaz de construir e de classificar a realidade. 

Realidade esta, no caso brasileiro, submetida à influência de uma forte 

ideologia dominante, que visava legitimar a reprodução e manutenção das 

relações de desigualdade social e pobreza no país.    

Outro aspecto presente nos discursos dos clássicos do pensamento 

social brasileiro diz respeito à configuração e processo de formação do povo 

brasileiro. Uma vez que é quase impossível identificar, nos autores em análise, 

quem era o povo brasileiro no final do século XIX e início do século XX.  

 José Bonifácio era extremamente pessimista em relação à disposição 

da população brasileira para com a organização nacional. Acreditava que “aqui 

tudo deveria ser construído, das instituições ao povo” (ANDRADE E SILVA, 

2000, p. 81). Para Bonifácio, a nação estaria atrelada à ação do Estado, que 

deveria precedê-la. Ao Estado, por sua vez, caberia administrar 

adequadamente um povo que ainda era uma promessa. Ele também se 

mostrou defensor intransigente de reformas que acabassem com a 

heterogeneidade racial da população, via mestiçagem, de modo que se criasse 

um repertório cultural comum, em que prevalecesse a superioridade branca, 

sendo, portanto, concebidas como instrumento civilizatório (DOLHNIKOFF, 

2000 p. 8).  

Podemos perceber que este tipo de raciocínio reflete bem as premissas 

da teoria do branqueamento22. Nesse projeto, defendido por Bonifácio, o negro 

deveria ser transformado em colono e incorporado ao corpo político da nação, 

no intuito de formar “um todo homogêneo e compacto.” Vale ressaltar que, a 

distribuição de terras para índios remanescentes e negros libertos, para que se 

tornassem pequenos proprietários de terra, foi um dos caminhos apontados 

pelo autor para a construção e progresso da nação.  

                                                           
22

  Após 1888 a classe dominante brasileira tinha o interesse de passar o país a limpo no 
campo étnico, para tanto passaram a desenvolver teorias.  
A Teoria do Branqueamento foi introduzida no Brasil, estimulando a miscigenação como 
forma da mistura étnica ser o mecanismo para purificar a espécie humana em maior número 
no Brasil, o negro africano. 
Supostamente no cruzamento com o branco europeu, purificaria a sua etnia, dotando estes 
descendentes das mais puras qualidades genéticas europeias. Os compositores da classe 
dominante colocam um modelo étnico a ser seguido e almejado (NEVES, 1996, passim.). 
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Todavia, na concepção de José Bonifácio, apesar de se mostrar 

defensor da abolição do regime de escravidão, aparece sinais de 

descriminação com relação à inferioridade da população negra do país, ao 

salientar a necessidade da predominância da cultura branca sobre a cultura 

negra e indígena. Como também nota-se uma clara distinção estabelecida por 

Bonifácio, quanto à capacidade para o trabalho entre a população brasileira 

(fazendo alusão a “mulatos” e “brancos inferiores”, que viviam na miséria e na 

indolência), e a “gente pobre do reino”, “estrangeiros ativos.” Para ele, havia a 

necessidade de empregar os primeiros nas fabricas e nas culturas do campo, 

“com prêmio e castigo” (ANDRADE E SILVA, 2000, p. 81) e estimular a vinda 

do segundo grupo para o Brasil, onde ganhariam terras e meios para explorá-

las.  

O que chama atenção nesse raciocínio é a forma como Bonifácio (2000) 

se refere à população local, deixando transparecer certo menosprezo para com 

esta, enquanto que, com relação aos europeus, atribui honradez a sua 

condição de pobreza. Entretanto, quando o autor se refere, genericamente, ao 

termo “brasileiro”, estava se referindo apenas aos descendentes portugueses, 

excluindo, nesse sentido, negros e índios. Os brasileiros, para ele, não teriam 

gosto pelo trabalho por relacionarem esta atividade à escravidão. 

Denominando ser “coisa de escravo” e de “pobres recém-chegados ao novo 

mundo e que ainda não estavam afeitos à preguiça e orgulho bestil” (ibidem, p. 

99). 

Desse modo, fica claro a distinção estabelecida por Bonifácio quanto a 

uma pobreza digna, ligada ao trabalho, e outra desprezível, relacionada à 

miséria e à indolência do povo brasileiro. Nesse ponto, o autor não estava 

relacionando essa incapacidade para o trabalho à escravidão, mas sim 

acreditando na indisposição ao trabalho decorrente da generosidade e 

abundância dos recursos naturais das terras brasileiras, que propiciaram um 

sentimento no brasileiro de aversão ao trabalho braçal, considerado “coisa de 

escravo” e a ideia de não haver necessidade de trabalhar.  Até porque, 

Bonifácio, nesse trecho, não faz menção ao escravo cativo, mais aos homens 

pobres não cativos, que viam no trabalho uma atividade indigna.  
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Já Nabuco (2000) creditou à raça negra a existência de um povo 

brasileiro, defendendo que apenas com o fim da escravidão seria possível a 

criação de um mercado de trabalho no país. Pois, o que havia até então, além 

de senhores e escravos, era “uma massa inativa [...] vítima do monopólio da 

terra e dessa maldição do trabalho, uma nação de proletários nômades” 

(NABUCO, 2000, p.91) perambulando pelo país. Também se percebe no 

discurso de Nabuco uma representação da população pobre, não escrava, 

formada por milhões de pessoas, maior que a população cativa, vivendo nos 

espaços não ocupados pelo latifúndio escravocrata, sem contato com o Estado 

ou com os núcleos urbanos. Totalmente fora do circuito de produção, 

majoritariamente, produzindo para a subsistência.  

 

Os infelizes habitantes do campo, sem direção, sem apoio, sem 
exemplos, não fazem parte da comunhão social. Não consomem, não 
produzem. Apenas tiram da terra alimentação incompleta quando não 
encontram a caça e a pesca das coitadas e viveiros dos grandes 
proprietários. Destarte, é considerada uma verdadeira praga, e 
convém não esquecer que mais grave se tornará a situação quando 
esses milhões de parias se adicionar o milhão e meio de escravos 
que formam os núcleos das grandes fazendas (NABUCO, 2000, p. 
111). 

          

Numa descrição da vida da população pobre do país, exemplo raro de 

qualificação de um estado de penúria, Nabuco nos apresenta um quadro de 

pobreza que, até então, fora apenas esboçado pelos demais autores expostos.  

   

A população vive em chocas onde o vento e a chuva penetra, sem 
móveis nem conforto algum, com a rede do índio ou o estrado do 
negro por leito, a vasilha de água e a panela por utensílio, e a viola 
suspensa ao lado da imagem ((NABUCO, 2000, p. 111). 

        

Seguindo em sua descrição, Nabuco nos explica que, no caso dos que 

vivem nas vilas do interior e que não tinham emprego, nem negócio, as casas 

eram semelhantes às palhoças miseráveis do homem do campo. No caso das 

populações pobres urbanas, Nabuco se referiu aos “bairros da pobreza” e aos 

“antros africanos,” explorando, sobremaneira, o contraste das condições 

materiais dos mesmos com o luxo das residências das classes abastadas.  
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 Quanto aos milhões de homens tidos como livres do país, estes nunca 

tiveram espaço na sociedade patriarcal brasileira. Como “nômades” e 

mendigos sem ocupação fixa, definidos, sobretudo, pela negação, numa 

condição intermediária, não eram escravos nem senhores de engenho, 

encontravam-se à margem do sistema de produção da época. E, deste modo, 

não desfrutavam das benesses da condição de cidadão. A definição que 

Nabuco institui sobre a posição social que a população livre brasileira estaria, 

seria a de uma massa de miseráveis vivendo nos interstícios das propriedades 

agrícolas.  

    

Foi essa a população que se foi internando [...] às terras das 
fazendas ou dos engenhos onde achava agasalho, formando-se em 
pequenos núcleos nos interstícios das propriedades agrícolas 
((NABUCO, 2000, p. 122). 

  

Assim, ao evidenciar a existência de uma população, até então, 

esquecida e menosprezada pelo Estado e pela elite intelectual brasileira, 

destituída de direitos à cidadania, vivendo nos interstícios agrícolas, Nabuco 

teria “intencionado”, em termos políticos, a necessidade de grandes reformas 

para o país. Nas quais, resultaria “um povo forte, patriota e livre” (NABUCO, 

2000, p. 170). 

Retomando por um instante as declarações de Couty apud Romero 

(1910), sobre a inexistência de um povo brasileiro no final do século XIX, fica 

claro o quanto se encontrava impregnada no imaginário de muitos intelectuais 

da época uma interpretação pejorativa e discriminatória relativa à população 

pobre, constituída por “mestiços e brancos inferiores” em nosso país, uma vez 

que Couty não incluía nessa classificação os remanescentes indígenas e 

escravos libertos, assim como outros autores. Os primeiros, por considerá-los 

inúteis, e os segundos, por considerá-los como “ferramenta da escravidão”. O 

segmento da população, a quem Couty se refere e diz não constituir um povo, 

seriam os habitantes que viviam no espaço compreendido entre a classe 

dirigente e os escravos. Segmento este que “nascem, vegetam e morrem sem 

ter quase servido a sua pátria” (COUTY apud ROMERO, 1910, p.38-9). Eram 

identificados como “agregados” de fazendas, “caipiras”, mulatos e “caboclos do 

campo”, bem como “capangas”, “capoeiras”, “vadios” e “ébrios” das cidades. 
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Segundo o autor, não possuíam noção de economia nem trabalho organizado. 

Entretanto, havia ainda aqueles que apresentavam qualidades especiais. 

Pessoas de inteligência e disposição para os negócios, bem como aqueles na 

condição de empregados e criados domésticos. Contudo, apesar de suas 

qualidades, estariam longe de se enquadrarem no modelo etnocêntrico de povo 

defendido por Couty.  

Já no início do século XX, Euclydes da Cunha, após testemunhar a 

ebulição do Sertão baiano, na região de Canudos, mostrou-se cético em 

relação às expectativas de Nabuco sobre o povo brasileiro. Apesar de 

descrever a capacidade, força e astúcia da população sertaneja para a 

sobrevivência em meio a tantas adversidades ambientais, “desfavoráveis à vida 

no Sertão”, não conseguiu escapar aos determinismos raciais e às teorias 

evolucionistas em voga.  

Freyre (1998), ao comparar o pensamento de Euclydes em Os Sertões, 

com o livro de Joaquim Nabuco, Minha Formação (1900), afirmou que o 

primeiro mostrou-se bastante habilidoso em apresentar à opinião pública 

nacional um Brasil até então desconhecido. Entretanto, o pensamento de 

Manoel Bomfim discordava completamente de seu contemporâneo (Euclydes). 

Pois remetia a esta “massa popular” outra perspectiva.  

Ampliando a concepção de Nabuco, nota-se que ele defendia este 

segmento da população da acusação, corrente na época, de demonstrar pouco 

amor pelo trabalho, ressaltando que “a natureza lhes dava um sustento que 

possibilitava sua autonomia em relação à exploração escravocrata vigente” 

(FREYRE, 1998, p. 22). 

Com relação ao pensamento de Bomfim (1993): 

 

Nos interstícios dessa malha de feudos, uma população de 
mestiçagem [...] vivendo à margem da civilização, contaminada de 
todos os seus vícios e defeitos, sem participar de nenhuma de suas 
vantagens [...] (apud FREYRE, 1993, p.144 – grifos meus). 

                

[...] encontrava-se uma população que, de acordo com o autor, se não 

trabalhava era porque não compartilhava dos mesmos valores sobre a 

concepção de trabalho. 
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Um cabra do sertão do Norte vive tão fora da civilização, vive tão 
parcamente, satisfaz-se com tão pouco, que não sente a necessidade 
de morrer de fadiga. [...] Como ter amor ao trabalho. Quem não vê 
outra perspectiva, se não a enxada, o machado e foice, de sol a sol, 
pelo salário miserável de 8000 ou $ 10000 réis? Não; em tais 
condições, ele não trabalha, não trabalhará nunca, a não ser que o 
escravizem. [...] Seria muito curioso que o caboclo, cujo organismo 
físico e moral se satisfaz com uma xícara de farinha, uma raiz de 
aipim, um naco de requeijão, uma camisa, uma viola, um pandeiro e 
uma faca - que esse caboclo vá estafar-se, vender por uma miséria o 
seu labor ao fazendeiro ocioso, para ter o prazer e orgulho de ser 
elogiado pelos inconseqüentes das classes dirigentes [...] (BOMFIM, 
apud FREYRE, 1993, p. 265 -266).  

 

E por não compartilharem os mesmos valores e preceitos sobre a 

concepção de trabalho, “condenam-no porque ele – o trabalhador nacional – 

não ia disputar a escravidão com o escravo”, ou seja, encontrando-se na 

condição de liberdade, mesmo que enfrentando péssimas condições de 

sobrevivência, estes não disputariam com os escravos o único tipo de trabalho 

disponível no sistema de produção agrícola, o trabalho nas lavouras e 

engenhos.  

Darcy Ribeiro (1993) viria posteriormente atribuir a Bomfim a façanha de 

revirar pelo avesso os argumentos correntes sobre o parasitismo da população 

pobre. E, ao fazê-lo, investe esta população da capacidade de discernir e de 

tomar posição ante as relações de dominação estabelecidas no seio do regime 

escravocrata vigente. Bomfim, desse modo, os investiria de certa autonomia, 

garantida graças aos provimentos dados pela vida simples em meio à natureza.   

A contribuição que o pensamento de Bomfim traz a nossa reflexão sobre 

as questões relativas às interpretações sobre pobreza no Brasil possibilita 

compreender como a predominância de um discurso discriminatório, elitista, 

despolitizado e legitimador de um sistema de produção socialmente 

excludente, à luz de paradigmas e arcabouços teóricos legitimados 

institucionalmente (que se dizem fundamentados numa concepção cientifica), 

contribui para a estruturação e manutenção das relações de desigualdade 

social. Diferentemente do que se viu nas análises anteriores, Bomfim 

identificou como fator de empobrecimento da população, não o clima, a raça ou 

a escravidão, mas o regime de exploração econômica vigente na época, que 

privilegiava uma relação de desigualdade social, política e econômica, 

estruturada de tal forma que impedia quaisquer tentativas de ruptura.  Assim, o 
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autor acreditava que o empobrecimento do Brasil se dera em decorrência da 

exploração econômica por parte da metrópole portuguesa. 

Este aspecto seria doravante retomado, em 1933, por Caio Prado Junior, 

no livro Evolução Política do Brasil e outros estudos.  

 

Destarte, se estabelece por toda parte um regime político-
administrativo, não só antagônico como ativamente inverso aos 
interesses das colônias; regime que só tinha um programa 
empobrecê-las. (PRADO JUNIOR, 1980, p. 143) 

                             

Embora considere estas discussões válidas para os propósitos desse 

trabalho, estas não constituíam um enunciado hegemônico entre a virada do 

século XIX para o século XX. Estavam, por assim dizer, longe de se configurem 

como tal, uma vez que o discurso predominante se apoiava numa perspectiva 

legitimadora do sistema de produção vigente, onde os interesses da elite 

dirigente do país se sobrepunham aos direitos à cidadania.         

Sylvio Romero (1910), em longo discurso de boas vindas a Euclydes da 

Cunha, na Academia Brasileira de Letras, em 1906, defendeu as impressões 

de Couty sobre o povo brasileiro. Segundo o autor, além dos “índios inúteis” 

teríamos agora ex-cativos e seus descendentes, “ainda quase inúteis, esparsos 

nos povoados e raros nas antigas fazendas e engenhos [...] ‘creados’ e 

empregados de toda ordem.” (ROMERO, 1910) (Grifo meu).     

Embora concordasse com Couty quanto à “inexistência” de um povo 

brasileiro, por não vê-lo organizado, Romero acreditava que o processo de 

construção social do povo brasileiro foi impedido pelos movimentos políticos, 

com a Proclamação da República, que teria travado e desviado a revolução 

social que se iniciaria com a “emancipação dos escravos”. 

   

O movimento social que devia prosseguir no intuito de se criar um 
povo de pequenos proprietários agrícolas e de trabalhadores livres, 
todos ligados a terra [...] parou de súbito e tudo atordoou-se com a 
inesperada e intensa reviravolta política, que atraiu todas as atenções 
(ROMERO, 1910, p. 390).  

  

Romero também, em alguns momentos, chama nossa atenção para os 

problemas da população pobre do país, quando, por exemplo, diz que: 
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Não estamos no caso de ter academias de luxo, quando o povo não 
sabe ler; de ter palácios de Monroe, quanto a mor parte da gente 
mora em estalagens e cortiços, e as casas de pensão proliferam [...] 
(ROMERO, 1910, p. 393).   

 

As preocupações com a pobreza do povo brasileiro seriam retomadas 

por Romero no livro Estudos sociaes - o Brasil na primeira década do século 

XX, publicado em 1911. Nele, o autor se refere às “classes puramente 

populares” do meio rural como marcadas pelo analfabetismo, pelo atraso, pela 

“pobreza vizinha da miséria”, pelo caráter dispersivo e pela falta completa de 

iniciativa, além de um “marasmo radical.” Para ele, o problema da pobreza 

estava ligado principalmente à falta de organização para o trabalho causada 

pela ausência de uma patronagem inteligente e pela dificuldade enfrentada 

pela população pobre em se tornar proprietária de terra. Também deflagrou 

críticas aos homens de governo e sugeriu que, em vez de se fixarem na 

abstração dos números, observassem a realidade.    

 

Deve-se olhar para o povo, inquirir de seus meios e modo de viver, 
das condições de seu trabalho, antes de olhar para as grossas e 
enormes cifras dos orçamentos e das questões bysantinas de quebra 
de padrão, caixa de conversão, alta ou baixa de cambio e outros 
graves problemas de metaphysica econômica das gentes 
governamentais. Com esses expedientes empíricos e com as 
sophisticarias com que as mascaram, tem durante cem anos, deixado 
o povo na miséria e o Estado no regime crônico dos déficits. Nas 
discussões desses doutores da politicagem encontram-se teses para 
todos os paladares (ROMERO, 1911, p.49). 

 

Nesse sentido, Romero (1911) denunciava o total desinteresse das 

elites dirigentes do país para com as questões sociais, da mesma forma que 

demonstrava a predileção do Estado por questões de cunho econômico, em 

detrimento dos problemas mais prementes à população pobre do país.  Ao 

defender o acompanhamento atento da dispersão dessa população pelo corpo 

do país, verificando o real estado de seus recursos, de suas fontes de renda, 

Romero avaliou que deveria se constatar uma pobreza generalizada que se 

distende por todas as camadas. Assim, a razão principal da situação de 

pobreza e estagnação que se verificava no país, além de sua extensão e da 

forma como foi colonizado (não construindo uma democracia fundiária), 

encontrava-se na primitividade, na grosseria, na descontinuidade, no 
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exclusivismo e na intermitência de nossas principais indústrias. Por 

conseguinte, Romero culpou os governos por nada fazer, além de “deixar sem 

peias as forças propulsoras da nação” (ROMERO, 1911, p. 78). 

Dessa forma, pode-se dizer que Romero foi um dos primeiros autores a 

refletir de forma mais veemente sobre a pobreza como questão social 

atribuindo a responsabilidade ao Estado.  

Outra voz dissonante no contexto da retórica racial foi o jurista e filósofo 

cearense, Farias Brito, ao considerar, em um trabalho publicado em 1916, o 

povo brasileiro como “excepcionalmente inteligente, entusiasta, capaz de 

abnegações e de lutas heroicas”. “[...] se não éramos uma grande nação, os 

culpados eram apenas os políticos” (FARIAS BRITO, 1998, p. 762). 

Apesar desses discursos se apresentarem como voz quase rouca, em 

meio aos padrões explicativos e interpretativos da época, Farias Brito creditou 

a situação de ruína moral, política e econômica do país à falta de justiça, isto é, 

justiça social.  

No entanto, Oliveira Viana, em 1938, dedicando-se ao estudo das 

populações rurais, discorreu sobre a situação social das camadas mais pobres. 

Viana dedicou páginas e mais páginas à descrição do modo de vida dos 

agregados, dos foreiros e da “plebe rude” de “mestiços inferiores.” O autor 

considerava os agregados e foreiros, como parte da classe dos escravos, dos 

quais se diferenciavam pela origem étnica, situação social, condição 

econômica e residência fora da casa senhorial. E, ao fazê-lo, avançou, em 

termos analíticos em relação às considerações sobre estratificação social, 

feitas por Nabuco e Bomfim, por colocá-los não entre os interstícios de 

senhores e escravos, mas em um patamar de inferioridade e posição social 

equivalente ao escravo.  

Viana considerava-os assim, como “fenômeno natural” da sociedade 

colonial brasileira. Numa sociedade de senhores e escravos, o colono 

português vivendo em condições plebeias, livre, mas pobre, não poderia 

encontrar quem quisesse empregar sua força de trabalho.  

 

Não se precisa dele. Não há realmente lugar para ele. Tudo se acha 
suprido e provido na economia fazendeira. Ele é ali uma 
superfetação, ou um intruso. Como trabalhador salariável está 
condenado à inutilidade. Onde colocá-lo? (VIANA, 1952, p. 98)        
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 Nesse sentido, a população livre apesar de se encontrar numa posição 

subalterna, segundo Viana, não encontraria lugar dentro do sistema de 

produção vigente e, desse modo, estava fadada à inutilidade e à pobreza. Bem 

como, não se atreveriam a trabalhar no campo, por considerar tal atividade 

repulsiva ao homem branco livre, como já havia mencionado Bomfim. Outro 

aspecto que chama atenção na interpretação de Oliveira Viana, sobre os 

problemas do povo brasileiro, diz respeito ao fato do autor não conseguir 

distinguir essa discussão das questões raciais, o que pode ser constatado 

quando Viana se refere à composição ariana dos senhores de escravos em 

distinção aos pobres homens brancos do campo, os quais consideravam 

“elementos inferiores da nacionalidade”, nos quais predominavam, na cor, no 

caráter e na inteligência “os sangues abastardados”. 

   Em suma, o povo brasileiro, negado por Couty, condenado por uma 

suposta indolência e preguiça, nascendo, vegetando e morrendo nos 

interstícios de senhores e escravos, numa condição de penúria alimentar e 

nutricional, se fez presente nas grandes interpretações sobre o Brasil na virada 

do século XIX para o XX. Fadado a carregar o estigma da inferioridade racial, 

destituídos de direitos à cidadania; direitos que sequer existiam numa época de 

completo descaso e negligência para com a população pobre do país. Onde a 

pobreza não se constituiu como questão social, muito pelo contrário, não 

constituiu sequer um problema a ser discutido e elevado à pauta política 

nacional, aparece, do mais, para adjetivar os problemas ao qual o progresso e 

a organização da nação estavam sujeitos.  

 Apesar de vozes destoantes, abafadas pelos discursos hegemônicos em 

voga, expressando-se tão somente como reflexões tímidas (mas não sem 

valor), quanto à verificação das características mais expressivas da pobreza, 

estas não passaram de visões impregnadas por uma perspectiva elitista e 

discriminatória da condição de pobreza em que vivia a maior parte da 

população, enxergadas pelas estreitas brechas das varandas das casas 

grandes.  

 Nesse sentido, pode-se dizer que a “naturalização” da pobreza foi uma 

constante em grande parte das interpretações e discursos sobre o Brasil, na 

virada do século XIX para o século XX, aparecendo como uma consequência 
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do clima, da mestiçagem, da desorganização social e da falta de atitude 

política, por parte do Estado, no sentido de combatê-la. E, desse modo, não 

representou, até então, um problema nacional.                    

 

3.2 As expedições científicas do início do século XX. 

 

Nos primeiros quinze anos do século XX, o Estado passou a se fazer 

presente no interior do país, por meio de expedições científicas, instalações de 

linhas telegráficas, expansão de estradas de ferro, assim como procurando 

impor a ordem e o progresso republicano. Estas atividades colaboraram para a 

exposição de facetas de um país até então ignorado, mas não desconhecido 

pela sociedade brasileira. 

Desde 1905, cientistas eram chamados para desempenhar ações 

profiláticas em obras públicas ou privadas. Os trabalhos da Comissão de 

Linhas Telegráficas Estratégicas de Mato Grosso ao Amazonas, dirigidas pelo 

Coronel de Engenharia Cantido Mariano da Silva Rondon, que se estendeu de 

1907 a 1915, bem como as inspeções sanitárias realizadas por Oswaldo Cruz, 

diretor geral de saúde pública, em 23 portos brasileiros, e o envio de Antônio 

Cardoso Fontes a São Luis do Maranhão, em 1910, para debelar um surto de 

peste bubônica, são exemplos de atividades desenvolvidas pelo governo 

brasileiro no interior do país nas primeiras décadas do século XX.  

Contudo, grandes expedições científicas ainda estavam por vir. De 

setembro de 1911 a fevereiro de 1912, Astrogildo Machado e Antônio Martins 

acompanharam a expansão da Estrada de Ferro Central do Brasil de Pirapora 

rumo a Belém do Pará, percorrendo os vales do São Francisco e do Tocantins. 

Assim como, de março a outubro de 1912, três expedições exploraram o 

Nordeste e o Centro-Oeste do país, por solicitação da Inspetoria das Obras 

Contra a Seca. Dentre inúmeras outras, como a ida de Carlos Chagas, 

Pacheco Leão e João Pedro de Albuquerque, de outubro de 1912 a março de 

1913, para a bacia amazônica a serviço da Superintendência da Defesa da 

Borracha, revelaram, mediante diários de campo e principalmente por meio de 

fotografias, os costumes e dificuldades do povo brasileiro do interior do país.  
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A divulgação dos relatórios dessas expedições científicas teria causado 

um impacto surpreendente na opinião pública nacional, pois constituíam provas 

contundentes da existência de um país doente. Lima e Hochman (1996) 

lembram que na época predominava uma literatura romântica que exaltava as 

belezas e os costumes sertanejos. Até o próprio discurso médico do final do 

século XIX recomendava a vida no campo e nos sertões, considerados lugares 

saudáveis em relação às cidades. Contudo, esta visão se perderia ante as 

declarações científicas de um sertão pobre e enfermo. As declarações feitas 

não davam margem a dúvidas sobre a exploração a que era submetida à 

população rural.    

Como mostra o relatório de Arthur Neiva e Belisário Penha, cuja maior 

parte trata de enfermidade, no qual os cientistas relatam com sensibilidade 

sociológica informações importantes sobre as condições de vida da população 

dessas regiões.       

 

Não acreditamos haver necessidade de inspirar mais neste capítulo, 
ainda guardamos vivas as impressões bem tristes da profunda 
miséria e do abandono em que jazem milheiros de seres humanos e o 
nosso depoimento de forma alguma viria mitigar as suas aflições. 
Como se alimentar convenientemente se o salário é desprezível? 
(NEIVA e PENHA, 1984, p. 165). 

  

Os autores fizeram severas críticas ao governo da época, a quem dizem 

estar presente nessas regiões apenas na cobrança de impostos, a preços 

altíssimos sobre gêneros de primeira necessidade, como sal e querosene.  

Castro Santos (1985) resume bem a importância do relatório produzido 

pelos autores supracitados.       

 

O relatório apresenta um quadro social dos sertões à maneira de 
Euclydes: os autores confrontam os problemas sociais como se 
estivessem à procura de doenças em um organismo social, 
estabelecendo causas e observando sintomas. Ao apontar as causas, 
criticam a visão, difundida pelas oligarquias, de que a pobreza e a 
doença se explicariam pelo clima adverso do nordeste. Contra a 
explicação climática, argumentam que as populações dos vilarejos 
situados às margens do rio São Francisco apresentam condições de 
saúde tão precárias quanto às populações das regiões semi-áridas. 
(SANTOS, 1985 apud NEIVA e PENHA, 1984, p. 199) 
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E, em resposta às evidências inegáveis das enfermas condições sob as 

quais vivia a população interiorana, expostas pelos relatórios das expedições 

científicas, seria fundada, em 1918, a Liga Pró-Saneamento do Brasil, formada 

por membros da Academia Nacional de Medicina, cientistas do Instituto 

Oswaldo Cruz, antropólogos do Museu Nacional, militares, juristas e pelo 

próprio Presidente da República, Wenceslau Brás, entre outros. Seu objetivo 

era lutar pela criação de um órgão federal que coordenasse as ações de saúde 

em todo país.  

Para Lima e Hochman (1996), as expedições científicas sanitaristas do 

início do século XX “teriam nos absolvido como povo e encontrado um novo 

réu”. Nessa perspectiva, argumentam que: 

 

O brasileiro era indolente, preguiçoso e improdutivo porque estava 
doente e abandonado pelas elites políticas. Redimir o Brasil seria 
saneá-lo, higienizá-lo, uma tarefa obrigatória dos governos. (Lima e 
Hochman, 1996, p. 36) 

            

Dessa forma, o movimento pró-saneamento concentrou grandes esforços 

na rejeição de teorias que se baseavam em pressuposto fundamentados no 

determinismo racial e climático. Dessa forma, a reivindicação da remoção das 

principais obstáculos à redenção do povo brasileiro, as endemias rurais, e sua 

exclusão em decorrência não só em decorrência da lógica do sistema 

escravocrata, “já abolido”, mas em virtude do abandono por parte do governo 

brasileiro, repercutiria bastante. Todavia, ao mesmo tempo em que o país se 

preparava para sanear as grandes cidades e o sertão, através da medicina, no 

final do século XIX e inicio do século XX, permaneciam fortemente arraigada na 

perspectiva médico/sanitarista as teorias racistas.  

Schwarcz, em O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão 

racial no Brasil (1870-1930) (2000), ao analisar alguns artigos da Gazeta 

Médica da Bahia, da década de 1920, percebeu que a teoria da degeneração 

do mestiço só começou a ser flexibilizada quando se tornou factível a 

possibilidade de saneamento da raça através da eugenia.     

Schwarcz (2000) expressa ácidas críticas aos autores Lima e Hochman, 

no que se refere aos seus estudos sobre as faculdades de medicina do Rio de 

Janeiro e da Bahia, publicadas num artigo intitulado “Condenados pela raça, 
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absolvidos pela medicina”, por não compartilhar da mesma visão dos autores 

sobre a questão. Aprofundando a discussão, a autora buscou demonstrar que o 

objetivo dessas faculdades era “a cura de um país enfermo, tendo como base 

um projeto médico eugênico, onde se amputaria a parte gangrenada do país” 

(SCHWARCZ, 2000, p. 160), para que restasse uma população susceptível ao 

progresso.  

 

[...] os mestiços passaram a ser divididos em “maus” ou “bons”, assim 
como a “degenerescência obtida através da hibridação” deixará de 
ser pensada enquanto fenômeno irreversível. As raças, por outro 
lado, serão entendidas como passiveis de saneamento. É o discurso 
da eugenia que ganha novos adeptos (SCHWARCZ, 2000, p. 215). 

   

Nesse sentido, pretendia-se, diante do sucesso no tratamento das 

grandes epidemias, “curar as raças” e “sanear a nação.” Diferentemente do que 

era apontada por Lima e Hochman, a raça como fator explicativo da pobreza 

permanecia forte, só que agora respaldada pela ciência médica, inspirada nos 

projetos eugênicos alemães e nas leis de esterilização em voga nos Estados 

Unidos, de acordo com Schwarcz (2000), notadamente, no sentido de desviar a 

atenção das relações políticas geradoras de uma rígida hierarquização 

econômica e social no país.  

 

Conformando com sua óptica eugênica uma noção alargada de 
“doença”, a medicina carioca criava uma hierarquia ainda mais rígida. 
O país podia ser dividido entre capazes e incapazes, entre 
perfectíveis e degenerados, em um esforço deliberado de esfumaçar 
divisões econômicas e sociais enraizadas. Era como raça que a 
nação era entendida. Por meio dela se explicavam sucessos políticos, 
fracassos econômicos ou hierarquias sociais assentadas. Estranho 
movimento que por meio da ciência justificava os projetos mais 
violentos e autoritários, como a pressagiar os movimentos nazistas 
que viriam acontecer em breve na Europa (SCHWARCZ, 2000, p.234-
235).   

 

A autora busca, nesse sentido, chamar nossa atenção para os objetivos 

implícitos da política adotada pelo movimento sanitarista da época, que visava 

acabar com a miséria, esterilizando os miseráveis, acabar com a indolência 

sanando as doenças, em outras palavras, acabar com a pobreza, eliminando 

os pobres. Esta era a solução encontrada. O problema não dizia respeito, na 

perspectiva médica eugênica, às causas estruturais da geração e perpetuação 
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das relações de desigualdade, mas à própria existência e proliferação da 

pobreza que constituía um problema e um obstáculo ao progresso da nação.  

Assim, o argumento recorrente era de que a população pobre não se 

encontrava disposta para o trabalho porque estava doente. No entanto, um 

aspecto positivo deve ser considerado, em virtude dos trabalhos da Liga Pró-

Saneamento do Brasil, evidenciar, assim, como outras iniciativas do gênero, as 

mazelas sociais do sertão brasileiro tornaram “a saúde questão central do 

debate político nacional”, uma vez que foi fundamental para que fosse criado, 

em 1920, o Departamento Nacional de Saúde Pública, dando inicio ao 

processo de nacionalização das políticas de saúde e de saneamento no Brasil. 

Bem como, ao analisar os resultados do trabalho desenvolvido pela Liga Pró-

Saneamento do Brasil há de se reconhecer a importância desse movimento, 

pelo fato de, ao identificar e analisar a doença como principal problema do 

país, a liga também identificou como remédio a ciência médica e as políticas 

públicas (LIMA e HOCHMAN, 1996, p.37).     

Viu-se então que, até 1915, a suposta incapacidade racial do brasileiro 

era considerada uma pedra no caminho para a modernização. Castro Santos 

(1985), ao analisar o pensamento sanitarista, encarando-o como uma ideologia 

de construção da nacionalidade, identificou nas produções intelectuais e 

sociológicas da época duas correntes principais que polemizaram importantes 

debates sobre essa questão. Ambas de caráter nacionalista. No entanto, 

divergiam quanto à forma como deveria ser conduzido o processo de 

modernização do país.  

Uma acreditava que só seria possível alcançarmos à modernização via 

desenvolvimento urbano. Quanto à outra, defendia que deveria haver a 

inclusão da população do interior do país ao projeto de desenvolvimento da 

nação. Desse embate, a corrente que defendia uma perspectiva mais 

modernizadora argumentava que, com a imigração europeia, seria possível 

realizar uma limpeza étnica, considerando a eugenia um fator que propiciaria o 

êxito desse processo. Pois, a vinda de sangue novo como o imigrante europeu 

representaria o mais importante trunfo das elites para a desejada salvação 

nacional. 
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Já os sanitaristas acenavam com uma proposta que considerava nosso 

atraso mais ligado às doenças do que ao determinismo biológico. E que a 

construção nacional exigia que as elites desviassem, por um instante, seus 

olhos da Europa para o interior do país.  

Romero (1910) era um dos que considerava que o maior mal do Brasil foi 

sempre sua pretensão de querer ser o que não somos e não encarar os 

problemas que estavam sendo discutidos.  

A corrente modernizadora que defendia a vinda de imigrantes europeus 

era ressaltada, principalmente, por João Batista Lacerda, diretor do Museu 

Nacional do Rio de Janeiro, Gouvêa de Barros, deputado federal pelo Estado 

de Pernambuco e Arthur Neiva, cientista do Instituto Oswaldo Cruz. Este 

último, por seu turno, representava assim como Oliveira Viana, conforme 

Castro Santos, uma ponte entre as duas correntes. Uma vez que os dois 

autores demonstravam que os limites entre ambas não eram tão rígidos assim.  

Oliveira Viana, por sua vez, apesar de compartilhar de um ideal de 

arianização da população brasileira, partilhava também de certo interesse pela 

integração dos povos dos sertões ao projeto de desenvolvimento nacional. Os 

argumentos defendidos pelos sanitaristas insistiam na seguinte afirmação: o 

passado não nos condena (como diziam os darwinistas sociais), pelo contrário, 

nos redime.  

Castro Santos observou que, por meio de Euclydes da Cunha, o sertão 

teria sido apresentado à sociedade brasileira de forma dramática e 

permanecido sob os holofotes, principalmente, por Monteiro Lobato, Vicente 

Cardoso e Alberto Torres. Tanto Torres quanto Cardoso descendiam de uma 

“tradição ruralista”. O primeiro por afirmar que sua preocupação maior era a 

região sertaneja, em especial, o Vale do São Francisco. O segundo por ter 

como bandeira de luta a transformação do país numa “república agrícola”. Já 

Lobato, apesar de se engajar na campanha pela industrialização do país, 

também se preocupava com as condições de vida da população sertaneja. 

No ano de 1918, Lobato escreveu artigos contundentes para o Jornal O 

Estado de São Paulo, nos quais defendia o trabalho de Oswaldo Cruz e do 

Instituto Manguinhos, expressando toda sua indignação com os resultados das 

expedições cientificas. Lobato lançou críticas a todas as propostas que 
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estavam na pauta das discussões políticas e intelectuais da época, as quais 

seriam, no seu entender, soluções meramente formais, distintas da realidade.  

Para ele, o véu teria sido levantado e o microscópio denunciado os 

problemas vitais que deveriam ser “examinados com olhos clínicos”, as 

opiniões embasadas sob a óptica dos “microscópios” e os números à luz das 

estatísticas (LOBATO, 1957, p. 270). Lobato utilizaria um de seus mais 

famosos personagens, o preguiçoso caboclo Jeca Tatu, para propagar os 

milagrosos benefícios da ciência.  

 

De preguiçoso, o Jeca, após medicar-se e passar a usar sapatos, se 
transformaria em um homem tão disposto e tão enérgico que acaba 
superando em capacidade de trabalho seu vizinho italiano e virando 
um rico fazendeiro. (LOBATO, 1957, p. 270) 

      

Conforme Lima e Hochman (1996), Lobato representaria uma significativa 

figura da intelectualidade brasileira que teria ficado aliviado com os resultados 

da ciência experimental e propiciado a incorporação dessa perspectiva 

eugênica sanitarista às reflexões sobre o país. Já Alberto Torres, ao questionar 

os méritos das teorias do “enfraquecimento racial”, considerou que, se tal coisa 

acontecia, o motivo não era a mestiçagem, mas sim a ausência quase total de 

meios de conservação e reprodução da população, principalmente habitação, 

educação, noções de saúde e alimentação.  Sobre as doenças, fez questão de 

não exagerar sua importância entre os grandes males do país. 

Quanto aos hábitos alimentares da população, considerava os alimentos 

escassos, insuficientes e de má qualidade para todas as classes sociais.  

Apesar da suposta insuficiência e má qualidade da alimentação que estavam 

sujeitas “todas as classes sociais”, conforme Torres, Gilberto Freyre teria nos 

mostrado um quadro diferente. Se havia alimentação de má qualidade e em 

quantidade insuficiente, isto é inegável. Contudo, este agravante assolava, 

sobretudo, as classes mais carentes do que as classes abastadas.  

Para Torres, as fraquezas físicas seriam três: fatores cósmico-sociais 

(decorrentes do clima dos trópicos), escassez e impropriedade dos alimentos e 

causas econômicas, sociais e pedagógicas relativas à prosperidade e à 

educação do povo. Quanto aos fatores patológicos, não só considerava-os 
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insignificantes em relação aos outros três, como denunciou sua utilização para 

desviar a atenção dos verdadeiros problemas da nação. 

 

Todos os esforços da hygiene e todas as reformas sanitárias serão 
luxos profissionais, ou simples desvios na focalização dos factos 
reaes, mal atacando as moléstias e nunca extinguindo as 
predisposições mórbidas, enquanto o problema geral da economia 
nacional não for solvido, em seu conjunto. Neste ponto, não é 
possível renunciar da vida, na observação de certos aspectos das 
nossas medidas sanitárias, tomadas, em grande parte, nas capitais, 
no interesse do estrangeiro, ou da nossa fama no estrangeiro 
(TORRES, 1933, p. 171-172).    

         

Em concordância com Torres, Sylvio Romero (1910) considerava que: 

 

Nosso maior mal [...] a febre amarella? As secas do norte? O clima 
tropical? As oligarquias estadoaes? A politicagem? Não, nada disso 
[...]. Nós brasileiros [...] temos a phantasia demasiado inflammavel [...] 
e nos julgamos collocados no pináculo entre as nações. (ROMERO, 
1910, p. 102)           

 

Apesar de o movimento sanitarista trazer novidades importantes para o 

cenário político e intelectual nacional, as reflexões baseadas em raça ou clima 

permaneceriam fortes durante as primeiras três décadas do século XX. Ao 

tratar dos desdobramentos da campanha sanitarista, Castro Santos 

demonstrou como o governo federal evitou manter acesa a ideologia da 

“redenção dos sertões” de forma a evitar o confronto com as oligarquias rurais. 

Não é à toa que o relatório das viagens aos sertões, pelos doutores do Instituto 

Manguinhos, só seria divulgado em 1916, quatro anos após sua realização. 

Chegando a ser considerado na época antipatriótico, por mostrar uma 

realidade de desigualdade numa República ainda jovem, que defendia a 

igualdade de todos perante a lei.  

Se a Abolição dera liberdade aos escravos e a nova Constituição 

transformara todos os brasileiros em cidadãos, como as elites intelectuais 

poderiam dar conta da manutenção da desigualdade expressa nos 

documentos e, sobretudo, nas fotografias dos cientistas? Como esconder dos 

olhos da sociedade uma realidade expressa de forma tão dramática? Como 

encobrir uma relação de desigualdade tão gritante?  
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Para Schwarcz (2000), a igualdade obtida mediante as conquistas 

políticas teria sido negada e transformadas em utopia pelos cientistas sociais 

(SCHWARCZ, 2000, p.241). Em termos de discussão sobre a pobreza, no 

entanto, a década de 1910 significou um avanço em relação às décadas 

anteriores. Pois, embora o discurso racial ainda permanecesse forte, precisou 

se curvar ante as evidências empíricas registradas e fotografadas nos 

relatórios e cadernos de campo das expedições médicas científicas. Mesmo 

nas publicações que insistiam em velhas posições, percebe-se uma maior 

substancialidade dos argumentos científicos sanitaristas como padrão 

explicativo operante no discurso político e intelectual da época. Embora se 

fizesse sob tensão com relação a outras interpretações.  

Contudo, ainda nos resta saber que concepção de povo estava por trás 

deste tipo de reflexão. Uma vez que a listagem das profissões exercidas pela 

população pobre do campo e das periferias das cidades não parecia ser 

suficiente para caracterizá-la, “enquanto politicamente existente”, de acordo 

com Gilberto Amado (1998): 

 

Povo propriamente não temos. Sem contar a das cidades, que não se 
pode dizer que seja uma população culta, a população do Brasil 
politicamente não tem existência. Compõem-na talvez mais de 15 
milhões de habitantes desassimilados que no Norte e no Centro 
constituem os pescadores e seringueiros do Amazonas, os agregados 
das fazendas, os vaqueiros e campeadores do Sertão, os pequenos 
negociantes nômades, os operários rurais primitivos sem fixidez, 
trabalhando um dia para “descansar” seis na semana. (AMADO, 
1998, p. 59) (Grifos do autor).    

       

Embora se evidenciasse a existência de milhões de pessoas vivendo em 

situação precária no campo e nas cidades, vê-se que estes não constituíam, 

em termos políticos, um povo.  Mesmo com o surgimento de uma corrente 

interpretativa, apoiada nos fundamentos científicos, a descaracterização da 

população pobre como formadora de um povo ainda prevaleceria em 

decorrências de lhe ser atribuída um caráter indolente, mestiço e doentio.  

Entretanto, alguns intelectuais ainda arriscavam sugerir caminhos para 

que pudéssemos considerá-los um povo, como mostra Paulo Prado, em 

Retratos do Brasil, publicado em 1927. Mesmo diante de um país que 

considerava “uma criança doente”, que crescia lentamente e 
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desorganizadamente, havia a necessidade de se promover uma revolução 

como forma possível de tornar visível a população pobre do país. “A revolução 

é outra solução [...]. Será a afirmação inexorável de que, quanto tudo está 

errado, o melhor corretivo é o apagamento de tudo que foi malfeito” (Prado, 

1997, p.208). 

Em resposta à suposta melancolia defendida por Prado, Tomás Pompeu 

de Sousa Brasil Sobrinho (1998), ao publicar seu livro Retratos do Brasil: 

pequenos retoques (1930) se posicionou contrário às teorias de mestiçagem e 

tristeza do povo brasileiro. Fundamentada em sua experiência direta com a 

realidade em discussão, argumentando que “a observação o confirma”. 

Sobrinho afirmava que tais discursos não passavam de retóricas e literatura 

infundada, pois: 

 

Não passam de pura ficção, nunca transpuseram as páginas de 
alguns livros tendenciosos ou de desavisada erudição. Os que 
expendem doutrinas tais são talvez grandes pensadores, mas 
pequenos observadores e péssimos experimentadores (BRASIL 
SOBRINHO, 1998, p. 429). 

 

O autor, nesse sentido, fez uma desconstrução dos discursos vigentes, 

contra-argumentando que, se havia indivíduos tristes nos primeiros séculos de 

nossa história, talvez o fossem os miseráveis das grandes cidades, mas não o 

sertanejo. Atribuía a este, uma grande capacidade de adaptação. E se a 

tristeza, por ventura, era verificada no campo, não seria pelo caráter do povo, 

mas em função da ausência de educação e de higiene nas zonas rurais. 

Também seguiria na perspectiva de inversão da visão usual da abundância e 

generosidade de nossa terra, que a caracterizou como hostil ao homem e 

aniquilador de sua saúde, fazendo reduzir, por seu turno, consideravelmente a 

eficiência do trabalho nacional.  

Nesse sentido, a doença seria em consequência da insalubridade do 

trabalho em um ambiente tão adverso, da inexistência de assistência médica, 

da falta de instrução pública e da fome. Dessa forma, tal tristeza só seria 

provocada em função da fome, ausência de educação e de higiene. Este tipo 

de reflexão teórica, baseada na observação direta e na busca por uma 

interpretação mais objetiva da realidade, teria continuidade nas décadas 
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seguintes, nas discussões produzidas nas grandes universidades do país23. 

Sendo o período de 1930, um divisor de águas na historiografia nacional, 

caracterizando-se como um período propenso a rupturas. 

 

3.3 Os debates acadêmicos de meado do século XX: rupturas e 

permanências. 

 

Como vimos o discurso de que no Brasil não existia um povo 

politicamente organizado se estendeu por todo o período que compreende o 

final do século XIX e inicio do século XX. Este período foi um período marcado 

por uma tendenciosa interpretação política e intelectual de que o país não se 

viabilizava em razão da indolência da população, como também de sua falta de 

organização social e política, das moléstias, da fome, mais, sobretudo, do 

estigma da inferioridade racial, que permaneceria forte durante muito tempo.   

No entanto, conforme José Murilo de Carvalho (2001), a partir da 

chamada Revolução de 1930, houve um acelerado processo de mudanças 

sociais e políticas no país. No campo social, o novo governo criou um 

Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e uma vasta legislação trabalhista 

e previdenciária, consolidadas com as Leis do Trabalho, em 1943. No campo 

político, de 1930 a 1937, houve o surgimento de vários partidos políticos e a 

multiplicação dos sindicatos e associações classistas. Dando substância aos 

recém-criados movimentos políticos de massa, de âmbito nacional.  

Já no campo intelectual, a década de 1930, se caracterizou, grosso 

modo, pela decadência do evolucionismo social como padrão explicativo para 

o país e por uma renovação intelectual decorrente da fundação das primeiras 

universidades. Para Miceli (1989), nos anos 1930 e 1940 do século passado, a 

universidade passou a ser o centro de produção intelectual no Estado de São 

Paulo, enquanto que, no Rio de Janeiro, manteve-se sob a égide e o apoio 

oficial, dependentes de recursos governamentais. Todavia, isto não teria 

significado uma maior especialização do saber. Uma vez que o centro do 

debate intelectual teria continuado sendo as grandes obras literárias: ensaios 
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  Universidade de São Paulo – USP.  
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de publicistas, juristas e pensadores e uma fornalha de trabalhos históricos 

apologéticos. “Os cientistas sociais, propriamente ditos”, conforme Miceli 

teriam sido: Roquete Pinto, Delgado de Carvalho, Anísio Teixeira, Artur 

Ramos, Djacir Menezes, Fernando de Azevedo, Roberto Simonsen e Carneiro 

Leão, entre outros. 

Neste contexto se sobressaíram também importantes publicações 

acadêmicas que colaboraram para a compreensão e interpretação sobre o 

Brasil, como por exemplo, Casa grande & senzala: introdução histórica da 

sociedade patriarcal no Brasil (1933), de Gilberto Freyre; Raízes do Brasil 

(1936), de Sérgio Buarque de Holanda e Formação do Brasil Contemporâneo 

(1942), de Caio Prado Júnior.  Tais obras, consideradas clássicos do 

pensamento social brasileiro, segundo Antonio Candido, fizeram com que 

análises carregadas de preconceito e de excessiva carga ideológica, como o 

discurso de autores como Oliveira Viana, fossem rapidamente superadas.  

Contudo, os elementos que merecem destaque nessas obras, no que diz 

respeito aos objetivos deste texto, referem-se ao tratamento dado à questão da 

pobreza e às permanências e rupturas com os ensaios anteriores. Entretanto, 

apesar de saber, obviamente, que estas referências fazem parte das grandes 

interpretações sobre o Brasil, o que lhes imprimem um aspecto inovador 

refere-se ao predomínio dos “dados e substratos empíricos” em relação aos 

trabalhos precedentes.  

Dentre outras obras, destaca-se também o livro de Josué de Castro, 

Geografia da fome: ensaio sobre os problemas de alimentação e de população 

no mundo (1950). Situado numa linha médica intelectual, Josué de Castro 

inovaria por trazer para a discussão sobre a questão social brasileira o 

problema da fome. Uma vez que, se os sanitaristas indicaram que o problema 

do Brasil era a doença e não a raça, Castro seria taxativo em afirmar que o 

problema não era a doença, mais sim a fome que a gerava. Assim, a 

importância de suas posições teóricas e políticas sobre a fome ultrapassariam 

os limites da medicina social.  

Dado à dimensão alcançada pelo seu discurso, Josué de Castro projetou-

se internacionalmente. Sua atuação em organismos internacionais como a 

Organização para a Alimentação e a Agricultura das Nações Unidas (FAO) e 
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entidades como a Associação Mundial de Luta contra a Fome (ASCOFAM)24, 

foi fundamental para que a fome fosse assumida mundialmente como um 

problema das nações modernas.  

Desse período, pode-se destacar também um novo tratamento dado à 

questão racial por Costa Pinto, Roger Bastide e Florestan Fernandes, 

assinalados, pelos dois últimos, no livro, Brancos e negros em São Paulo 

(1953), onde encontramos dados reveladores das falácias do mito da 

democracia racial brasileira, sendo a temática racial abordada a partir do 

ângulo da desigualdade social.  

Há também a tese de doutorado em Sociologia, defendida por Antonio 

Candido, em 1954, na USP. Fora isso, há também a tese de Maria Sylvia de 

Carvalho Franco, orientanda de Florestan Fernandes, que teve em sua banca 

examinadora Sérgio Buarque de Holanda e Antonio Candido. Nesse trabalho 

Franco teve como objeto de pesquisa a população pobre e livre, que nos 

clássicos do pensamento social brasileiro aparece nos interstícios ou à 

margem do sistema econômico colonial.  

Discorrendo um pouco sobre Raízes do Brasil, Casa grande & senzala e 

Formação do Brasil contemporâneo, Antonio Candido (1995) creditou a estes 

três livros o interesse de sua geração nas reflexões sobre o Brasil. Casa 

grande & senzala, por seus métodos peculiares, foi considerado na época de 

seu lançamento, um livro anticonvencional, bem como pelo tratamento dado ao 

tema da sexualidade e pela importância atribuída ao escravo na formação do 

Brasil. Candido considerou os trabalhos de Gilberto Freyre “uma ponte entre o 

naturalismo dos velhos intérpretes da nossa sociedade [...] e os pontos de vista 

mais especificamente sociológicos que se imporiam a partir de 1940” 

(CANDIDO, 1995, p. 10).  

Já o livro Raízes do Brasil, seria considerado, por Candido, um livro de 

poucas citações. “Um corretivo à abundância nacional” (CANDIDO, 1995). 

Segundo o autor, Holanda teria realizado uma espécie de liquidação do 
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  Associação Mundial de Luta contra a Fome, fundada por Josué de Castro e Abade Pierre. 

Faziam parte Padre Pire (fundador da Universidade da Paz e prêmio Nobel da Paz), Padre 
Joseph Lebret, René Dumont, entre outros. No comitê brasileiro participava Oswaldo 
Aranha. Josué apresentava o objetivo da ASCOFAM como o de agir como um catalisador 
que acelere a transformação de um vasto conjunto ou complexo social no qual está 
indissoluvelmente englobado o fenômeno da fome. 
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passado rural e patriarcal abrindo espaço para os estudos urbanos, tornando 

visíveis, desta forma, as camadas oprimidas da população. 

Raízes do Brasil constitui um livro voltado para o povo, por abandonar a 

posição ilustrada de administrar os interesses e orientar a ação do povo, até 

então vigente nos ideais intelectuais e políticos da classe dirigente de nosso 

país. Holanda teria identificado no século XIX uma distância crescente entre os 

letrados e a massa brasileira, distância esta que se reproduziria posteriormente 

em todas as dimensões da vida nacional. De acordo com Holanda, diante da 

realidade social em que vivia a população pobre desse país, a literatura 

romântica ao invés de esboçar “uma reação sã e fecunda, não tratou de 

corrigi-la ou dominá-la; esqueceu-a, simplesmente, detestou-a, provocando 

desencantos precoces e ilusões de maturidade” (HOLANDA, 1995, p. 162). 

Já com relação ao livro Formação do Brasil Contemporâneo, de Caio 

Prado Júnior, este faria uma interpretação do passado brasileiro, 

completamente, inovadora, onde, em vez da raça ou clima ressaltaria a 

produção, a distribuição e o consumo. 

Enquanto que os trabalhos até então consagrados sobre o país, inclusive 

Casa grande & senzala e Raízes do Brasil, foram escritos em estilo de ensaio, 

Formação do Brasil Contemporâneo teve como novidade e como fundamentos 

a presença de “dados” e “substratos materiais”, interpretados pelo viés do 

materialismo histórico.     

Enquanto que Casa grande & senzala destacou elementos bastante 

originais sobre a alimentação e a sexualidade no Brasil, apesar de serem mais 

privilegiados, por determinadas áreas das ciências sociais, os aspectos 

relativos às referencias que Freyre faz à sexualidade da população colonial 

brasileira, Candido a destacaria empreendendo uma distinção entre esta e as 

referências que em Formação do Brasil Contemporâneo, por considerá-la 

pertinente a “uma etapa avançada do liberalismo de nossa classe dominante”. 

Com relação à obra de Caio Prado, Candido a considerava como 

“representante da ideologia marxista, tento como referência o trabalhador” 

(CANDIDO, 1995, p. 23). 

 Todavia, em seu depoimento Candido afirmou que os três autores 

trouxeram para a reflexão da juventude da época elementos até então pouco 
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explorados, como a denúncia contra o preconceito de raça, a valorização do 

negro, a crítica aos fundamentos patriarcais e agrários, o discernimento das 

condições econômicas e a desmistificação da retórica liberal. No entanto, 

mesmo com os avanços proporcionados por estas reflexões, ainda assim havia 

certa resistência por parte dos que professavam ideais políticos conservadores 

e, até certo ponto, reacionários, onde o discurso hierárquico e autoritário 

resgatados dos enunciados de Oliveira Viana, Alberto Torres, dentre outros, 

sobre a sociedade brasileira, seria criticado, principalmente por Holanda, em 

Raízes do Brasil. 

No entanto, viu-se que este discurso não era apenas uma prerrogativa de 

escritores e literários, mas sim, de acordo com Candido, fazia parte do 

repertório intelectual da maioria dos “homens de ideias”, que “ainda quando se 

punham a legislar ou cuidar da organização e coisa prática [...] eram em geral 

puros homens de palavras e livros [...]” (CANDIDO, 1995, p.163).     

 Nesse sentido, Holanda abriu mão de argumentos arcaicos e 

legitimadores de um ideal autoritário e hierárquico de sociedade em razão da 

predileção por destacar uma visão mais voltada para a lastimável realidade 

social das camadas oprimidas da população pobre e livre do país, 

consideradas, por ele, as únicas capazes de revitalizar a sociedade nacional. 

Em termos metodológicos, destacou atributos da história social francesa, da 

sociologia da cultura alemã e certos elementos de teoria sociológica e 

etnográfica, até então inéditos. 

  Já Caio Prado Júnior, pode-se dizer, este se destaca dos demais pelo 

impacto intelectual e político que suas reflexões sociológicas imprimiram nas 

interpretações sobre o Brasil. Nesse sentido, as reflexões de cunho marxista 

proporcionadas por Caio Prado representam uma ruptura com as visões 

tradicionais sobre a organização da sociedade brasileira. E, diante de sua 

relativa importância, abordarei alguns pontos a mais de suas reflexões sobre o 

Brasil colônia.   

A divisão da sociedade colonial em classes, coisa que já havia sido 

realizada anteriormente por Nabuco (2000), Bomfim (1993) e Romero (1910), 

assume um viés conceitualmente refinado com Caio Prado (1980), sem 

espaços para diferenciações e reciprocidades. De um lado, uma reduzida 
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classe de proprietários e, do outro, a grande massa que trabalha e produz, 

mas é explorada e oprimida. 

 

É assim extremamente simples a estrutura social da colônia no 
primeiro século e meio de colonização. Reduz-se em suma a duas 
classes: de um lado os proprietários rurais, a classe abastada dos 
senhores de engenho e fazenda; do outro a massa da população 
espúria dos trabalhadores do campo, escravos e semi-livres [...] 
(PRADO JÚNIOR, 1980, p. 28).        

 

Nesse sentido, a inovação metodológica proporcionada pela adoção do 

materialismo histórico, com relação às interpretações sobre o país, a partir de 

Caio Prado, fortaleceu-se no Brasil como linha interpretativa, credenciadora de 

um espaço de honra para o trabalhador nacional. Dessa forma, tal perspectiva 

conceberia uma ruptura com os padrões explicativos precedentes.                                      

No entanto, no que diz respeito às referências sobre pobreza, enquanto 

questão nacional, as teorias marxistas não incidiriam diretamente sobre suas 

causas e desdobramentos conceituais, privilegiou-se apenas uma parcela da 

população pobre do país, ou seja, aqueles que se encontravam de alguma 

forma ligados à produção. Ficando de fora o lumpen, isto é, aqueles que não 

conseguiam sair dos interstícios, agora não mais entre senhores e escravos, 

mas entre burguesia e proletariado.  

Em relação à questão racial, Caio Prado afirma que a mestiçagem, “signo 

sob o qual se forma a nação brasileira”, nunca poderia ser pensada como 

problema, uma vez que foi a solução encontrada pela colonização portuguesa 

para resolver suas dificuldades de ocupação do novo mundo.  

Numa linha inversa à de Gilberto Freyre, Caio Prado seria taxativo em 

dizer que a contribuição do escravo negro ou índio para a formação brasileira 

foi “praticamente nula.” Para além de seu papel de energia motriz, teria sido 

um corruptor da cultura branca, ao contaminá-la com seu sangue mestiço. 

Diante desse argumento, o autor parece oscilar quanto à questão racial. O 

autor segue dialogando com a tradição de pensamento até então dominante e 

a releitura que faz dos mesmos dados à luz do materialismo histórico. 

 

Não que deixe de concorrer, e muito, para a nossa “cultura” no 
sentido amplo que a antropologia emprega a expressão; mas é antes 
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uma contribuição passiva, resultante do simples fato da presença dele 
e da considerável difusão de seu sangue, que uma intervenção ativa 
e construtora. O cabedal de cultura que traz consigo da selva 
americana ou africana e que não quero subestimar é abafado, e se vê 
reduzido seu portador. E aponta, por isso, muito timidamente, aqui e 
acolá. Age mais como fermento corruptor da outra cultura a do senhor 
branco que se lhe sobrepõe. (PRADO JÚNIOR, 1980) 

     

Todavia, Caio Prado rejeitou as teorias que buscavam na limpeza étnica, 

fundamentada numa medicina eugênica, e o resgate das populações mestiças. 

Conforme o autor: 

 

As raças escravizadas e assim incluídas na sociedade colonial, mal 
preparadas e adaptadas, vão formar nela um corpo estranho e 
incômodo. O processo de sua absorção se prolongará até nossos 
dias, e está longe de terminado. Não se trata apenas da eliminação 
étnica que preocupa tanto os “racistas” brasileiros, e que, se 
demorada, se fez e ainda se faz normal e progressivamente sem 
maiores obstáculos. Não é este, alias o aspecto mais grave do 
problema, aspecto mais de “fachada”, estético, se quiserem: em si, a 
mistura de raça não tem para o país importância alguma e de certa 
forma pode até ser considerada vantajosa. O que pesou mais na 
formação brasileira é o baixo nível destas massas escravizadas que 
constituirão a imensa maioria da população do país (PRADO 
JÚNIOR, 1980).     

 

 Também, para Caio Prado, os escravos e senhores estariam bem 

classificados na hierarquia e na estrutura social da colônia. Numa perspectiva 

marxista, segundo o autor, os escravos seriam a massa trabalhadora, 

enquanto que os senhores constituiriam a parte encarregada por dirigir a 

produção. Contudo, o restante da população, os que viviam à margem do 

sistema de produção, “no vácuo” entre os extremos da escala social, eram “os 

destituídos de recursos materiais”, “os desclassificados”, “os inúteis e inaptos”.   

Enquanto subcategoria colonial esta população foi dividida em três partes: 

“os que vegetam miseravelmente nalgum canto mais ou menos remoto e 

apartado da civilização, mantendo-se ao deus-dará, embutidos e moralmente 

degradados”; os que “se encostam a algum senhor poderoso, em troca de 

pequenos serviços” e “a casta numerosa dos vadios.” (PRADO JUNIOR, 1980, 

p. 60).  

 Caio Prado considerava a vida social no período colonial um aglomerado 

heterogêneo de raças, reunidas ao acaso para realizar uma vasta empresa 

comercial. Desta forma, o principal traço destacado desta população foi à 
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ausência de qualquer nexo moral, onde, na sua ausência, viu-se como única 

integralidade social a relação de subordinação do escravo ou agregado ao 

senhor. Fora dessa organização reinava “uma nebulosa social incoerente e 

desconexa,” onde as relações que escaparam dessa sólida e acabada 

estruturação e coesão escravocrata estariam sujeitas a dispersão e 

incoerência. Desse modo, a sociedade colonial estaria organizada em torno de 

um elemento principal, a escravidão. Já os homens livres e pobres, não 

encontrariam espaço nesse arcabouço social. 

 

[...] um núcleo central organizado, cujo elemento principal é a 
escravidão; e envolvendo este núcleo, ou dispondo-se nos largos 
vácuos que nele se abrem, sofrendo-lhe mesmo, em muitos casos, a 
influência da proximidade, uma nebulosa social incoerente e 
desconexa (PRADO JUNIOR, 1980 apud SPRANDEL, 2004, p. 342). 

 

Para concluir, Caio Prado afirma que o Brasil teria sido uma sociedade 

fundada na desregulamentação do econômico e do sexual e toda sociedade 

organizada deveria se fundar na regulamentação destes dois instintos 

primários da condição humana: o econômico e o sexual. E que, no caso 

brasileiro, tivemos um regime servil que estimulou a ociosidade e, em termos 

sexuais, conduziu à fraqueza dos laços familiares e à disseminação da 

prostituição. Assim, o Brasil, segundo ele, teria formado “um povo” de vadios e 

prostitutos, vivendo numa sociedade colonial marcada pela incoerência e 

instabilidade no povoamento e pela pobreza e miséria, diante da dissolução 

dos costumes, inércia e corrupção dos dirigentes leigos e eclesiásticos.   

Isto é, a sociedade brasileira teria esse passivo histórico a ser resgatado. 

Enquanto havia somente senhores e escravos, tudo ia bem, pois cada um 

estava bem classificado dentro da estrutura social e econômica da época. Mas 

na medida em que começou a surgir “categorias que não eram de escravos, 

nem podiam ser de senhores”, uma considerável população que se encontrava 

no “vácuo” entre senhores e escravos, o problema saltou diante dos olhos de 

quem quisesse ver.  

Percebe-se no raciocínio de Caio Prado a reprodução de certa 

depreciação com relação à população pobre e livre, que pode ser evidenciado 

nos discursos de seus antecessores. Mesmo trazendo novas perspectivas de 
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análise para as interpretações sobre o Brasil, Caio Prado não teria 

demonstrado nenhuma grande novidade quanto à forma como a pobreza já 

vinha sendo tratada no país pelos intelectuais e políticos brasileiros. Nesse 

sentido, a pobreza continuou sendo deixada de lado, renegada e posta em 

segundo plano, não sendo conduzida à pauta das grandes questões políticas 

do país.  

Contudo, ainda na década de 1940, outro autor teria contribuído com 

novas percepções sobre a pobreza nas interpretações sobre o Brasil. Refiro-

me a Josué de Castro que, em 1946, lançou o livro Geografia da Fome. 

O autor teria representado, dentro das discussões sobre o Brasil, um 

momento histórico de grande relevância nacional, ou seja, os anos de 1950. 

Este período constitui um momento na historiografia nacional caracterizado 

pela noção desenvolvimentista, que de súbito substituiu nos debates nacionais 

as preocupações anteriores sobre a construção da nação, por uma nova 

perspectiva desenvolvimentista.  

Apesar de outros autores, como Gilberto Freyre, terem abordado a 

questão da precariedade da alimentação produzida e comida no país, Castro 

seria o primeiro a tratar do assunto como objeto central de investigação e 

estudos. Segundo Aguiar (2000, p. 13), Josué de castro “tratou pela primeira 

vez, de forma sistemática, do tema da fome no país”. Sua obra e sua luta 

implacável contra as desigualdades econômicas e a miséria dos que sofreram 

com a exploração colonial do mundo capitalista lhe possibilitaram uma 

projeção internacional.   

À frente do Conselho da FAO, presidiu uma campanha de defesa contra a 

fome, promovida pelas Nações Unidas, “afirmando que o primeiro direito do 

homem deveria ser o de não passar fome.” Além de denunciar, sobretudo, o 

problema da fome e da desnutrição como um dos males sociais do 

subdesenvolvimento e do colonialismo.   

Exilado na França, após ter seus direitos políticos cassados pelo regime 

militar, em 1964, criou a Associação Internacional de Luta contra a Fome 

(ASCOFAM). Em uma publicação intitulado O livro negro da Fome (1957), o 

autor fez recomendações quanto à criação da ASCOFAM e afirmou que o 

objetivo maior desse movimento era demonstrar que fome e 
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subdesenvolvimento é uma coisa só, não havendo outro caminho para lutar 

contra a fome senão o da emancipação econômica e da elevação dos níveis 

de produtividade das massas de famintos.  

No entanto, seus livros mais conhecidos pelo público são: Geografia da 

Fome (1992) e Geopolítica da Fome (1953), publicados em 1946 e 1950, 

respectivamente, que tratam primordialmente de alimentação. Castro dedicou-

se a analisar, nestes livros, a qualidade nutricional da alimentação de pessoas 

de diferentes regiões do Brasil e do mundo. Seu trabalho teve um papel 

fundamental na mudança de perspectiva em torno da percepção da fome no 

mundo. Segundo Linhares (1994), a opção pelo “método geográfico 

interpretativo25” corporificado pelos pensamentos de Ritter, Jean Brunhes, 

Vidal de La Bleche e Griffth, cujo objetivo “é localizar com precisão, delimitar e 

correlacionar os fenômenos naturais e culturais que ocorrem à superfície da 

terra” (CASTRO, 1992, p. 34), revelou-se propicio ao levantamento de um 

plano universal de combate à fome, necessário para intensificar e ampliar os 

estudos sobre alimentação em todo mundo.  

Para Castro, existe uma “conspiração silenciosa em torno da fome” (1992, 

p.30) e seu principal objetivo “foi o de demonstrar que a fome e 

subdesenvolvimento são uma coisa só, não havendo outro caminho pra lutar 

contra a fome, senão o da emancipação econômica e da elevação dos níveis 

de produtividade das massas de famintos [...]” (ASCOFAM, 1957, p.1). Neste 

sentido, foi possível à FAO identificar as “manchas negras” da fome pelo 

mundo.  

A preocupação maior de Castro sempre esteve voltada para a questão da 

fome e da qualidade da alimentação das pessoas mais sujeitas a ela. 

Procurando identificar as causas fundamentais dessa alimentação, chegou à 

conclusão de que elas são mais produtos de fatores socioculturais do que de 

natureza geográfica. No caso brasileiro, defendeu que sem a realização de 

uma reforma agrária não se acabaria com a fome no país.   

                                                           
25

   Ver Correntes do Pensamento Geográfico. Disponível em: <http://ube-
164.pop.com.br/repositorio/18833/meusite/INcorrentesgeograficas.htm> Acesso em: 12 de 
Junho de 2009   
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Num discurso médico intelectual Castro se apropriou das reflexões 

sanitaristas das décadas de 1910 e 1920, acrescentando que o problema 

maior ao invés da doença seria a fome que inibe a disposição da população 

pobre para o trabalho. Na introdução da edição de 1960, do livro Geografia da 

Fome, o autor buscou demonstrar que a alimentação dos brasileiros era 

precária em termos nutricionais em todas as regiões do país, identificando três 

áreas alimentares, das cinco divisões regionais do país, como sendo áreas de 

fome: a amazônica, a zona da mata e o sertão nordestino, “aonde o fenômeno 

da fome vem exercendo uma ação despótica, quase determinante, na roceira 

evolução social dos grupos humanos que ali vivem” (CASTRO, 1992, p.60). 

Josué de Castro também contra argumentou a visão de Freyre de que os 

escravos eram bem alimentados. No seu entender, Freyre deveria ter dito que 

os escravos eram os que comiam maior quantidade de alimento e se comiam 

mais era para trabalharem mais. Ele buscou demonstrar também, resgatando 

as reflexões de Ruy Coutinho, que os escravos eram os mais acometidos por 

inúmeras doenças, por estarem mais sujeitos a insalubridade que o trabalho 

forçado impõe. E, com a abolição, estes, recém-saídos das senzalas, teriam 

ficado responsáveis por sua própria subsistência. Porém, sem poder contar 

com a alimentação nas fazendas e engenhos e sem conseguirem romper com 

a força do latifúndio, em decorrência do complexo alimentar continuar fixado 

apenas em torno das atividades monocultoras, a dificuldade de acesso à 

diversificação alimentar e nutricional mais que persistiu, se intensificou, 

levando à diminuição da quantidade e variedade de gêneros alimentícios de 

sua dieta. Em consequência, não lhes restou outra opção senão o cultivo fácil 

e barato da farinha da mandioca. Daí a expressão utilizada por Freyre, que 

atribuiu à ilusão de fartura que a farinha da mandioca intumescida pela água 

propiciava às populações pobres do Brasil colônia e que, até hoje, se encontra 

presente nos hábitos alimentares das populações pobres do país, expresso por 

meio de um prato tipicamente nordestino, o “pirão”.  

Nesse sentido, a ilusão de estar bem alimentado, por confundir “barriga 

cheia com estar bem nutrido”, acarretaria no imaginário popular a impressão 

de que aquela alimentação, de baixa qualidade nutricional, estaria suprindo 

todas as necessidades que o corpo humano precisa para se ver satisfeito em 
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termos nutricionais. Em consequência, por não se encontrarem 

suficientemente satisfeitos nutricionalmente, a percepção de preguiçoso e 

indolente, que reacionariamente lhe era atribuído, era muito mais em 

decorrência da fome que lhe acometia.   

Assim, além do mito sobre raça, Castro se contrapôs à visão de que o 

povo brasileiro era um povo preguiçoso por estar doente, pois, segundo o 

autor, se estavam doentes era porque estavam sujeitos à fome. O autor 

também não poupou críticas à visão de que a fome no Nordeste era em 

decorrência do clima. Para ele, “nem todo o Nordeste é seco, nem a seca é 

tudo, mesmo nas áreas de sertão”. 

 

Há tempos que nos batemos para demonstrar, para incutir na 
consciência nacional o fato de que a seca não é o principal fator de 
pobreza ou da fome nordestina [...]. Que é apenas um fator de 
agravamento agudo desta situação cujas causas são outras. São 
causas mais ligadas ao arcabouço social do que aos acidentes 
naturais, às condições ou bases físicas da região. (CASTRO, 1992, p: 
71) 

 

A partir dessa visão, defendeu que a luta contra a fome no Nordeste não 

deveria ser uma luta contra a seca ou contra seus efeitos, mas contra o 

subdesenvolvimento, a monocultura e o latifúndio. Em termos de país, 

considerou que a fome existe em função do passado historicamente marcado 

pela extrema relação de desigualdade social, com sua economia 

ambientalmente destrutiva e voltada para a exploração.  

Como solução, além de uma reforma agrária, Josué de Castro sugeriu a 

promoção de um desenvolvimento econômico social que atenuasse os 

desníveis regionais, por meio de uma melhor distribuição da riqueza e dos 

investimentos públicos. Segundo o autor, não seriam suficientes panaceias ou 

medidas paliativas para o problema da fome no Brasil. A fome seria “a mais 

negra e a mais trágica expressão do subdesenvolvimento econômico do país”. 

(CASTRO, 1992, p. 87) E as regiões Norte e Nordeste são as áreas do país 

que representam as mais acentuadas “manchas negras da fome”, onde, sem 

reformas estruturais, como reforma agrária, educação massiva para a 

população e melhoria no sistema distributivo de renda e investimento público 

estas se manterão inalteradas ao longo do tempo.  
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Sobre sua influência no arranjo das políticas públicas nacionais, cabe 

ressaltar que a “sua obra trouxe subsídios importantes para o surgimento de 

medidas estatais como salário mínimo e a ração básica” (SPRANDEL, 2004, 

p.88) (Grifos meus). Destacando-se também o crescimento da ação do Estado 

ante o problema alimentar nos anos 1940, quanto foi criado a Sociedade 

Brasileira de Alimentação, a Comissão Nacional e o Instituto Técnico de 

Alimentação, onde suas ideias tiveram boa acolhida. Além de seu engajamento 

nos projetos getulistas de desenvolvimento industrial, estando à frente da 

Coordenação de Mobilização Econômica, em decorrência da entrada do Brasil 

na Segunda Guerra Mundial, encarregou-se do controle do abastecimento 

alimentar. Já em seus últimos escritos nas décadas de 1960 e 1970, 

reconheceu que desenvolvimento (crescimento econômico) por si só não 

garantiria a melhoria dos níveis de vida da população e passou a defender 

então uma política econômica redistributiva, que minimizasse as 

desigualdades sociais.  

Todavia, apesar de Josué de Castro ter ajudado a construir um discurso 

internacional sobre o problema da fome, tal discurso teria ficado no exílio 

assim como o autor após a cassação de seus direitos políticos com o golpe de 

1964. Banido, só retornaria à pauta política governamental brasileira com a 

realização do chamado “Ciclo Social da ONU”, sendo que, seria preciso 

também a redemocratização do país para que o mesmo pudesse se tornar 

bandeira de luta dos movimentos sociais e partidos políticos do país, 

sobretudo, pelos partidos de orientação política de esquerda. Bem como, 

através da Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida, no final do 

século XX, entoada pelo sociólogo Herbert de Sousa, o Betinho26.        

A partir do Movimento pela Ética na Política, lançando a Ação da 

Cidadania como um dos mais criativos, inovadores e importantes movimentos 

sociais do Brasil, Betinho apontou que "Democracia e miséria são 

incompatíveis." Assim, entre os objetivos da Ação da Cidadania encontrava-se 

                                                           
26

  No início de 1996, Herbert de Souza, o Betinho, e Jorge Eduardo Durão, então presidentes 
do IBASE e da Federação dos Órgãos de Assistência Social e Educacional (FASE) 
respectivamente, e antigos protagonistas da luta pela instituição no país de uma agenda de 
combate efetivo à exclusão social, “questionaram a prioridade dada ao governo federal no 
combate à pobreza” e romperam com o Programa Comunidade Solidária (Resende, 2000, 
p. 17). 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Movimento_pela_Ética_na_Política&action=edit&redlink=1
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o fomento à mobilização de todos os segmentos da sociedade brasileira na 

busca por soluções para as questões da fome, da miséria e da desigualdade 

social, visando realizar o sonho de um país sem fome, sem miséria, onde 

todos tivessem direitos à cidadania, onde a justiça fosse mais do que uma 

palavra e que a integração social fosse mais fato do que discurso.  

O esquecimento de tais discussões durante tanto tempo seria 

“remediado” com as tentativas posteriores de quantificação da pobreza no 

Brasil, que se tornaram frequentes em trabalhos que tiveram como referência, 

questões dessa natureza. Contudo, Josué de Castro já demonstrava, em 

Geografia da Fome, sua preocupação com as análises do problema da fome, 

por seus aspectos meramente quantitativos. Pois, segundo ele, o método 

estatístico não seria capaz de traduzir uma noção exata das nuances que 

revertem o fenômeno em questão, como mostrarei adiante.  

No entanto, dois anos depois do lançamento do livro Geografia da Fome, 

Vitor Nunes Leal publicaria, em 1948, o livro Coronelismo, enxada e voto, 

originalmente intitulado O municipalismo e o regime representativo no Brasil. 

Leal produziu “um dos primeiros, se não for, de fato, a primeira análise 

rigorosamente “sistêmica” da política brasileira” (LAMOUNIER apud LEAL 

1998, p. 275). Esta obra nos possibilita compreender o problema da pobreza 

como parte do sistema político brasileiro. Leal chama a atenção para uma das 

figuras mais emblemáticas da cultura política reacionária do país, o “coronel”. 

Ele analisou como o advento da República possibilitou a incorporação política 

da população pobre do país através da ampliação do direito ao voto e como o 

sistema político dominado por relações de compromisso entre o poder privado 

decadente e o poder público fortalecido e em ascensão, denominado 

coronelismo, produzem sua base de sustentação estando estruturado em torno 

da propriedade latifundiária. O autor procurou demonstrar que entre as causas 

do empobrecimento da população pobre e livre do país estavam justamente 

essas bases de legitimação das relações de dominação social e política. 

“Somos nesse aspecto, legítimos herdeiros do sistema colonial da grande 

exploração agrícola [...]. A libertação jurídica do trabalho não chegou a 

modificar profundamente esse arcabouço [...]” (LEAL, 1998, p.273). 

       

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fome
http://pt.wikipedia.org/wiki/Miséria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Miséria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidadania
http://pt.wikipedia.org/wiki/Justiça
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A abolição do regime servil e, depois, com a República, a extensão do 
direito de sufrágio deram importância fundamental ao voto do 
trabalhador rural. Cresceu, portanto, a influência políticas dos donos 
de terra, devido à dependência dessa parcela do eleitorado, 
consequência direta da nossa estrutura agrária [...] (LEAL, 1998, p: 
273-274).         

  

Leal defendeu que todas as políticas de moralização da vida pública 

nacional deveriam ser estimuladas, contudo, não apresentou soluções para o 

problema do Coronelismo. No entanto, seu livro representa um marco nas 

reflexões sociológicas e intelectuais sobre o sistema político brasileiro e, 

mesmo que indiretamente, grosso modo, contribuiu para mostrar que a 

permanência de um sistema político baseado em mecanismo de cooptação, no 

compadrio e na corrupção, constitui fortes fatores para a geração e 

manutenção das estruturas perpetuadoras das relações de desigualdades 

sociais e pobreza.     

Dessa forma, os dois últimos autores representam, nesta perspectiva de 

análise, pontes entre os ensaios produzidos anteriormente sobre o Brasil e as 

novas leituras realizadas dentro dos moldes intelectuais fixados nas 

universidades do país.  

 

3.4 As representações sociais sobre a pobreza em meado do século XX.  

 

Como vimos, entre pontes, permanências e rupturas, as interpretações 

sobre o Brasil baseadas em clima, raça e indolência, entre final do século XIX 

e início do século XX, continuariam fortes até o pós-guerra, quando uma 

tendência em escala mundial parece ter desprezado estudos que invocassem 

teorias baseadas em princípios raciais para lançar luz sobre os problemas de 

natureza social e política.  

Para Sérgio Miceli (1989), os anos 1950 teriam assinalado “o 

esvaziamento das famílias de pensamento dominantes nas conjunturas 

anteriores e a primeira leva de teses e trabalhos acadêmicos da escola 

sociológica paulista” (MICELI, 1989, p. 108), sendo a UNESCO um dos 

maiores estímulos para a produção intelectual dos anos 1950. Tal incentivo 

seria em consequência de que, no Brasil, havia uma produção intelectual 

voltada para uma suposta “democracia racial”, seguida por outros tantos 
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intelectuais como M. Herskovits, Donald Pierson, e Charles Wagley. Nesse 

período, despontaram os trabalhos que tratavam especialmente da existência 

de imensas desigualdades e hierarquias sociais no regime democrático 

brasileiro. Nesse sentido, a UNESCO procurou com este argumento, 

contrapor-se aos horrores da discriminação racial, disseminados na Europa por 

meio do nazismo alemão.  

Pode-se notar que muito mais que o abandono das antigas interpretações 

sobre o Brasil, baseadas em arcabouços teóricos discriminatórios, a classe 

política e intelectual brasileira preferiu aderir à crescente perspectiva de que o 

Brasil constitui um país democrático, estruturado sob as relações de 

desigualdade de classes sociais. Contudo, tal abandono das interpretações 

anteriores não representou uma tomada de atitude em prol do enfrentamento 

das mazelas sociais de nosso país. Antes disso, representou um modo de vê-

las e interpretá-las sob um novo prisma, apoiado no discurso dos Organismos 

Internacionais.  

 A Segunda Guerra Mundial havia revelado usos inesperados do 

conceito ontológico e determinista de raça. Desse modo, a UNESCO 

posicionou-se de modo a tomar à dianteira, no sentido de tornar o debate 

acerca das questões sociais, mais humanista, contrapondo-se ao “enforque 

biologizante” (SCHWARCZ, 2000, p. 278). O programa de Pesquisas sobre 

Relações Raciais no Brasil, aprovado em junho de 1950, com a realização da 

5º Sessão da Conferência Geral da UNESCO, foi concebido, nesse sentido, 

como propaganda do caso brasileiro, isto é, o país representaria um caso 

único de “democracia étnica”, devendo ser visto como “uma sociedade 

multirracial de classes” (DONALD PIERSON apud GUIMARÃES, 1996). 

  De acordo com Pierson, a principal característica da sociedade 

brasileira é que a raça não é definida apenas por traços fenótipos, mas 

também por critérios sociais, como renda e educação, ou seja, em termos de 

desigualdade econômica e social.  

 O propósito do programa resumia-se a considerar que: 

 

[...] o Brasil significava um caso neutro na manifestação de 
preconceito racial e que seu modelo poderia servir de inspiração para 
outras nações, cujas relações eram menos “democráticas” 
(SCHWARZ, 2000, p. 278).                      
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 Inicialmente, os trabalhos do Programa foram desenvolvidos na Bahia, 

onde Charles Wagley estava realizando uma pesquisa em comunidades rurais 

próximas a Salvador e, posteriormente, foi ampliado para São Paulo e Rio de 

Janeiro. Tempos depois o projeto incorporou Recife, após Gilberto Freyre, à 

frente da coordenação do Instituto Joaquim Nabuco, ter demonstrado interesse 

em participar.  

Dentre as inúmeras pesquisas realizadas nesse período, o trabalho de 

Costa Pinto, O Negro no Rio de Janeiro (1953), se destaca por apresentar 

maiores considerações sobre questões referentes às relações entre estrutura 

social, preconceito racial e movimentos sociais étnicos.  Para o autor, “as 

mudanças sociais ocorridas com o fim da escravidão, a proclamação da 

República e a vigência das instituições liberais somadas à industrialização e 

urbanização do país, teriam levado à proletarização de amplas parcelas de 

negros e pardos. Além de ressaltar que o racismo não fazia sentido num 

sistema escravocrata, onde as relações sociais eram bem delimitadas entre 

senhores e escravos. De acordo com seu raciocínio, o racismo só viria à tona 

após a abolição da escravidão, com a institucionalidade do direito à liberdade, 

fazendo com que se manifestasse um sentimento de reconduzir o negro “ao 

seu lugar” de outrora. Isto é, só assim o racismo faria sentido, ante a postura 

de discriminação quanto à “pretensão do negro de se igualar ao senhor”, pelo 

menos em termos de “igualdade jurídica”. 

Por circunstâncias históricas determinadas, a estratificação racial e a 

estratificação de classes não seriam, no Brasil, duas realidades 

independentes, mas dois ângulos pelos quais se podem observar as relações 

sociais. No seu entender, a estratificação social estava no centro do problema 

racial brasileiro.   

  

[...] do seu (de Costa Pinto) ponto de vista sociológico emerge a 
concepção de que as desigualdades sociais, que se apresentam no 
âmbito das relações raciais, devem ser combatidas com políticas 
redistributivas, de caráter universal (MAIO, 1996 apud SPRANDEL, 
2004, p. 96). 

 

Isto é, as desigualdades constatadas no âmbito das relações sociais, 

sobretudo, nas relações que permeiam as estruturas sociais no país, só seriam 
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possíveis de serem combatidas mediante adoção de políticas públicas de 

caráter universal, redistributivo de riquezas. Uma vez que a concentração de 

renda, as estruturas de perpetuação das desigualdades, como precárias 

condições de acesso à educação, saúde, habitação e alimentação, dentre 

outras, seriam verdadeiramente as razões do empobrecimento do imenso 

contingente populacional brasileiro. 

Florestan Fernandes e Roger Bastide, em Brancos e negros em São 

Paulo (1953), assim como Costa Pinto, também abordaram a temática racial 

sob o prisma da desigualdade. Fernandes se contrapôs à tese de uma 

democracia racial brasileira, justificada pela ausência de conflitos abertos e 

permanentes e por uma suposta “tolerância racial” no país. No seu entender, 

tal atitude significa “certo código de decoro que, na prática, funciona como um 

fosso a separar os diferentes grupos sociais” (SCHWARCZ, 2000, p. 282) 

Assim, tanto Costa Pinto quanto Fernandes e Batisde utilizaram de forma 

inovadora, dados estatísticos para fundamentar suas interpretações. 

Schwarcz (2000) destaca que tais estudos circunscreveram o tema da 

raça a uma questão de classe, por desconstruir teoricamente o mito da 

democracia racial brasileira e por significar uma ruptura sem precedentes nas 

interpretações sobre o Brasil, produzidas até então. Com relação aos estudos 

sobre pobreza no país, principalmente, seus aspectos urbanos, significou um 

avanço teórico imenso.  

Contudo, isto não significa dizer que a vertente mais tradicional do 

pensamento social brasileiro houvesse desaparecido. Como também, dentro 

da escola sociológica paulista, os novos olhares sobre temas antigos tenham 

desaparecido por completo. Eles permaneceriam, só que transmutado numa 

concepção teórica cientificista. 

Enquanto o Projeto da UNESCO lançava luzes sobre a questão racial 

nas grandes cidades, a pobreza rural não foi deixada de lado. Esta também foi 

alvo de interesse da academia. Antônio Candido foi um dos que voltou seus 

olhos científicos para a população rural do interior de São Paulo, em sua tese 

de doutorado, defendida em 1954, na USP. Ao fazê-la, precisou dialogar com 

as tradicionais interpretações sobre os “caboclos” e “caipiras”. O que 

representou, pela primeira vez, a sistematização, nos moldes científicos, de um 
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estudo sobre estes atores sociais, enquanto objeto de estudo e pesquisa 

sociológica.  

Ao definir a metodologia a ser utilizada em seu trabalho, Candido expôs o 

porquê da não utilização de meios puramente estatísticos. Segundo ele, ao 

tratar das condições de vida dos “caipiras”, procurou considerar esta questão 

não apenas como tema sociológico, mas também como um “problema social”. 

Algo que somente um trabalho de apego aos métodos de pesquisa qualitativa 

seria factíveis de satisfazer. Todavia, apesar de primar por dados de natureza 

qualitativa, não descartou, totalmente, de seu trabalho os dados estatísticos.  

Dessa forma, ao estudar a transformação do estilo de vida das classes 

rurais de origem humilde do Estado de São Paulo, comparando fontes 

históricas do século XVIII com dados obtidos em trabalho de campo, Candido 

produziu uma análise de mudança, identificada em termos de “persistência” e 

“alterações”, propondo, nesse sentido, fazer uma sociologia dos meios de 

subsistência dessa classe social.  

 

Ao tratar da cultura caipira, Candido ressaltou a importância e o valor 
desta população, observada com outro olhar que não aquele baseado 
em pressupostos de raça ou de produtividade. Tratava-se, sobretudo, 
de uma população pobre que desenvolvera uma cultura especifica 
para dar conta de sua situação de precariedade social e econômica. 
Dessa forma, soube identificar a desigualdade sem negar o aspecto 
cultural da mesma, numa vertente teórica extremamente importante 
para os estudos de pobreza no país. (SPRANDEL, 2004, p. 96). 

 

Quanto à suposta inadequação do caipira ao trabalho (esforço intenso e 

contínuo), Candido propôs a análise das determinantes econômicas e culturais 

de um fenômeno que não pode ser considerado “vadiagem”, mas sim uma 

“desnecessidade” de se trabalhar, que estava   

 
[...] Condicionada pela falta de estímulos prementes, a técnica 
sumária e, em muitos casos, a espoliação eventual da terra obtida por 
posse ou concessão. Em conseqüência, resultava larga margem de 
fazer que, visto de certo ângulo, funcionava como fator positivo de 
equilíbrio biossocial [...] para cooperação, festas celebrações, que 
mobilizavam as relações sociais. O lazer era parte integrante da 
cultura caipira [...] (CANDIDO, 2001, p.62). 

 

Já quanto à questão do sentimento de ambição dessas pessoas, para o 

autor, seria muito mais prudente se falar em “desambição e imprevidência”, 
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que, para ele, deveriam ser interpretadas como a maneira correta de designar a 

desnecessidade de trabalho, num universo relativamente fechado e 

homogêneo de uma cultura rústica em território vasto (CANDIDO, 2001). 

Assim, enquanto o “caipira” se viu inserido numa conjuntura 

socioeconômica ditada por certos traços culturais de desambição e 

imprevidência, sobretudo decorrentes de um grau de “independência” e 

“autonomia”, por se encontrarem numa situação de maior liberdade com 

relação ao sistema de produção escravo, este estaria muito mais avesso ao 

trabalho forçado e a exploração do que o escravo, por gozarem de 

determinada liberdade que o regime de autossuficiência lhe proporcionava.  

Embora não fossem as melhores condições de vida, era preferível a 

autonomia que o regime de subsistência lhe garantia do que a escravidão. 

Contudo, a partir do crescente processo de incorporação da imensa massa 

populacional ao progresso industrial e, consequentemente, abertura de 

mercado, trazendo à tira colo a marcha da urbanização, vivencio-se no país a 

intensificação do período desenvolvimentista, implicado pela revolução de 

1930.  

As influências econômicas, sociais, políticas e culturais advindas do 

sistema capitalista teriam significado um forte aumento da dependência 

econômica das populações rurais a um novo ritmo de trabalho e a uma nova 

concepção de organização social e ecológica. Que implicaria decisivamente na 

forma como essa suposta aversão ao trabalho representaria para as classes 

dominantes, interpretada como sentimento de preguiça e indolência, 

resgatando as perspectivas pejorativas reinantes no final do século XIX.  

Candido concluiu sua tese se posicionando politicamente contrário a esta 

visão discriminatória e sugeriu soluções para o problema das populações 

pobres do meio rural: 

 

Aqui chegando, o sociólogo, que analisou a realidade com os 
recursos metódicos de quem visa resultados objetivos, cede 
forçosamente a palavra ao político, ao administrador e mesmo ao 
reformador social que jaz latente em todo verdadeiro estudioso das 
sociedades modernas [...]. Conclui-se de tudo que [...] a situação 
estudada neste livro leva a cogitar no problema da reforma agrária

27
. 

                                                           
27

  CANDIDO, 2001, passim. 
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De acordo com o autor, a falta de um projeto nacional de reforma agrária 

contribuiu, em grande parte, para o empobrecimento das populações rurais. 

Nesse sentido, a questão agrária estabeleceu uma relação perversa de 

desigualdade social, gerada pela concentração fundiária. Análise que já havia 

sido empreendida por Bonifácio (2000), quando este destacou que o latifúndio 

constituiu um elemento determinante na geração das relações de desigualdade 

social e empobrecimento da população.  

Anos mais tarde, em 1969, Maria Sylvia de Carvalho Franco, orientanda 

de Florestan Fernandes, publicaria o livro Homens livres na ordem 

escravocrata, cujo objetivo consiste em analisar o que denominou de 

“civilização do café do século XIX, no Vale do Paraíba”. A partir da 

reconstituição abstrata do “mundo dos homens livres”, categoria utilizada em 

relação/oposição à escravidão, destacando a relação existente entre pobreza, 

violência e poderes locais, a autora desenvolveu uma análise das condições de 

vida desses homens, tomando de empréstimo a noção de “mínimos vitais”, 

concebida por Candido. 

 

A pobreza das técnicas de exploração da natureza, os limites 
estreitos das possibilidades de aproveitamento do trabalho e a 
conseqüente escassez de recursos de sobrevivência não podem 
deixar de conduzir a uma sobreposição das áreas de interesse [...]. 
Em resumo, se uma cultura pobre e um sistema social simples 
efetivamente tornam necessárias relações recíprocas de 
suplementação por parte de seus membros, também aumentam a 
freqüência das oportunidades de conflito e radicalizam as suas 
soluções (FRANCO, 1997, p. 28). 

 

A autora destaca que a relação de estímulo ao desperdício da força de 

trabalho do homem pobre e livre na sociedade colonial, analisando a 

perspectiva de que o homem pobre é tido por preguiçoso, demonstrar que este, 

no final do século XIX, não tinha nenhuma espécie de reconhecimento social, 

muito menos garantia de direitos à cidadania.  

Segundo a autora, a visão predominante no meio político e intelectual da 

época era de que ela   
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O aproxima do escravo e estabelece uma desigualdade, às 
escancara, entre o proprietário e o homem sem posses, distinguindo 
a natureza dos encargos a que estariam legalmente sujeitos. [...]. Em 
tais condições, o caminho do homem pobre foi, o mais das vezes, o 
de reafirmar sua submissão (FRANCO, 1997, p. 113).  

 

Em relação ao trabalho de Candido, Franco avançou em dois importantes 

aspectos: a ligação que fez entre pobreza e violência e a ênfase que deu a 

algumas características que considerava fundamentais na relação do homem 

livre e pobre com os grandes fazendeiros e estes com o Estado, isto é, a 

dominação pessoal (relação de submissão ante o domínio social, político e 

econômico da classe dominante). Dominação esta que se evidencia no nível 

local e doméstico, materializado através do favor ou dádiva, implicando numa 

estrutura de dependência e perpetuação da pobreza e desigualdade em termos 

de classes.  

Em termos de avanços metodológicos pode-se destacar que, tanto 

Candido quanto Franco, empreenderam uma superação com relação às 

interpretações tradicionais com relação à categoria pobreza, pelo incremento 

de métodos absolutamente novos. Candido, por ter realizado um longo trabalho 

de campo, e Franco, por ter se dedicado à realização de uma pesquisa 

documental in loco em arquivos municipais, onde, ao fazê-lo, revelou um 

estado de pobreza da população livre do país que tinha causas amplamente 

identificáveis, além de um circuito cultural próprio.   

Dessa forma, as cinco primeiras décadas do século XX foram 

fundamentais para consagrar conceitos e métodos, definir campos intelectuais 

e formar novas gerações de especialistas em ciências sociais no Brasil. Além 

de constituir pontes e rupturas com interpretações e discursos tradicionais. 

Este período contribuiu para a emergência de novos paradigmas científicos 

que possibilitaram lançar luz sobre as questões sociais no Brasil. No entanto, 

isso não significa dizer que tais transformações, tanto no discurso quanto na 

percepção sobre o problema da pobreza em nosso país, tenham constituído 

uma mudança nas atitudes e no tratamento dado a pobreza, em termos de 

ações e construção de um arcabouço político social voltado para sua 

erradicação ou, pelo menos, para sua mitigação.       
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3.5. Os discursos sobre a pobreza na virada do século XX. 

 

As representações sobre a pobreza a partir de meado do século XX, 

tratadas especificamente nas produções acadêmicas, a partir da década de 

1960, contribuíram gradativamente para o abandono das noções sobre 

pobreza, como adjetivo ou apêndice dos problemas nacionais relevantes, 

presentes nas discussões intelectuais e políticas hegemônicas na virada do 

século XIX para o século XX, em torno do debate sobre temas relacionados ao 

clima, a raça, a doença e a fome. 

Num contexto marcado por um processo de profundas mudanças no 

pensamento cientifico e intelectual, caracterizado pela intensificação das 

especializações universitárias, incremento da tecnocracia estatal e sob a égide 

do regime militar, as pesquisas acadêmicas no âmbito das ciências sociais 

priorizaram os estudos referentes às classes e estruturas sociais, nos quais a 

pobreza e a desigualdade social eram elementos marcantes. Tais estudos 

tiveram muita força nas décadas de 1960 e 1970, sendo, posteriormente, 

acompanhados por trabalhos sobre os chamados novos movimentos sociais, 

entre 1980 e 1990.        

Nesse período a pobreza aparece nos discursos dos organismos 

internacionais, acompanhado por uma nova abordagem da política social no 

Brasil, principalmente, a partir das discussões travadas no campo da arena 

política, tendo como atores os mais diversos segmentos da sociedade civil e 

partidos políticos. Parte desse processo foi analisada por Miceli, em História 

das Ciências Sociais no Brasil (1989), para quem, os anos de 1960 foram 

marcados por transições e diferenciações importantes no seio dos grupos mais 

representativos das ciências sociais no país: Rio de Janeiro e São Paulo.  

Os principais expoentes intelectuais da escola sociológica paulista, a 

partir da terceira geração, estando entre eles os primeiros orientandos de 

Florestan Fernandes: Octávio Ianni, Maria Sylvia de Carvalho Franco e 

Fernando Henrique Cardoso, permaneceram indiferenciados política e 

intelectualmente até sua divisão em dois grupos de leitura de O Capital (Karl 

Marx). Na vertente teórica, em sua perspectiva clássica, a pobreza aparece 

como resultado da exploração do homem pelo homem e deveria ser superada 
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no devir da luta de classes. Assim, com a derrocada do ideário positivista e 

evolucionista de sociedade, que enfocava questões relativas à inferioridade 

racial para tratar de problemas de ordem social, política e econômica, este tipo 

de discurso foi logo substituído, principalmente, após o pós-guerra, pela 

ascensão das temáticas de cunho marxista. E as interpretações de natureza 

mais literal (não científica), que teriam predominado nos clássicos do 

pensamento social, até meados do século XX, abriram espaço para as 

interpretações propriamente de natureza cientifica.  

Florestan Fernandes, em A integração do negro à sociedade de Classes 

(1964), demonstrou o quanto os temas relativos à raça foram logo assimilados 

pelas análises de natureza marxista. Para ele, “a sociedade brasileira teria 

largado o negro ao seu próprio destino, deitando sobre seus ombros a 

responsabilidade de reeducar-se e de transformar-se para corresponder aos 

novos padrões e ideais de homem, criado pelo advento do trabalho livre do 

regime republicano e do capitalismo” (FERNANDES, 1964, p.5).  

Já Octávio Ianni, em seu artigo intitulado “Do escravo ao cidadão” (1967), 

se propôs a analisar de que forma o trabalhador livre surgiu na sociedade 

brasileira. Onde, segundo ele: 

      

[...] à medida que a economia de mercado se desenvolveu 
internamente com a gênese de um setor artesanal e fabril, além da 
expansão e diferenciação do setor de serviços, instaurou-se mais 
ampla e profundamente os valores fundamentais da cultura capitalista 
[...] (IANII, 1967, p. 47). 

  

Ianni, nesse sentido, afirmou que teria se tornado possível e necessário 

redefinir social e moralmente a concepção sobre o trabalho produtivo, as 

relações de produção e, em conseqüência, o status jurídico do trabalhador. 

A dignificação das atividades braçais ocorreria, nesse sentido, a partir da 

segunda metade do século XIX, em concomitância com a abolição dos 

escravos e a imigração europeia, a modernização da cafeicultura e o primeiro 

surto de criação de unidades fabris no Brasil ocorreram em decorrência do 

processo ideológico, por meio do qual, se rompeu, ao mesmo tempo, com a 

contradição entre mercadoria/escravo e com os princípios de 

igualdade/liberdade, por um lado, e escravidão, por outro (IANNI, 1967). 
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Dessa maneira, os estudos de orientação marxista, que teriam 

prevalecido a partir de meado do século XX, nas Ciências Sociais no Brasil, 

assimilando categorias como raça (antes analisados à luz de pressupostos 

teóricos tradicionais e reacionários), constituiu uma ruptura com as 

interpretações passadas de natureza mais literal e de menor rigor teórico e 

metodológico. Para Guimarães (1999), tais estudos foram consensos teóricos 

nesse período, sobretudo, em vista de três dimensões: a) a da sociologia 

econômica que culminou com as analises de dependência; b) a da sociologia 

política, debruçada sobre estudos referentes ao patrimonialismo, clientelismo, 

populismo e democracia e c) a dos estudos de formação das classes sociais no 

Brasil.  

Ainda segundo o autor, teria existido no começo dos anos de 1960, certo 

consenso de que, a partir da ruptura que os anos de 1930 significaram na 

estrutura de classes, ocorreriam profundas mudanças sociais e políticas no 

Brasil. Daí a proliferação de estudos sociológicos sobre a classe operária 

brasileira. Contudo, com o golpe militar/civil de 1964 e a instituição do AI5, em 

1968, ficou clara a impossibilidade de uma ação coletiva por parte da classe 

proletária, num futuro imediato. 

Já no decorrer dos anos de 1970, no contexto da resistência democrática 

à ditadura militar, os estudos sobre a formação da classe trabalhadora teriam 

ressurgido sob o signo do novo sindicalismo. Neste contexto, a pobreza 

começou a emergir num contexto de extrema viabilização do processo 

democrático. Daí a força que os estudos sobre os novos movimentos sociais, 

novas lideranças sindicais e novas formas de participação imprimiram no 

pensamento sociológico brasileiro.         

Para Sorj (1995), com o surgimento do Centro Brasileiro de Análise e 

Planejamento (CEBRAP), emerge uma nova exegese marxista. No contexto de 

derrota dos movimentos sociais revolucionários, a CEBRAP teria encontrado 

um vácuo ideológico, assumindo-se como parte importante da oposição 

democrática vigente. Segundo ele, a herança da CEBRAP se traduz na 

assimilação de que o Brasil era, nas décadas de 1970 e 1980, um país 

capitalista dinâmico com uma sociedade em pleno processo de modernização. 

Dessa forma, o fator social teria se transformado de fontes de sociopatologias, 
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entraves ao desenvolvimento e outras negatividades e carências, em berço de 

toda positividade: movimentos sociais, sindicalismo e sociedade civil.  

Embora as análises de classe produzidas nos anos de 1970 

reproduzissem antigos diagnósticos e interpretações, os atores coletivos 

(governo, classes e estamentos) começavam a despontar como novos sujeitos 

da história. Assim, os anos de 1970 teriam significado para as Ciências Sociais, 

os anos das grandes ilusões, no que diz respeito à proclamada certeza de que 

o país chegaria à modernização e que a consolidação do regime capitalista 

desembocaria na ideia de que o crescimento econômico, por si só, resolveria 

todos os males da sociedade, sendo esse processo completado com o pleno 

desenvolvimento das estruturas da democracia política. 

Já no campo dos estudos sobre campesinato, os anos de 1960 e 1970 

foram marcados pelo dialogo com a teoria marxista sobre a renda da terra e 

com as teorias sociológicas sobre as classes sociais.  

Na introdução do livro O vapor do diabo: o trabalho dos operários do 

açúcar (1978), José Sérgio Leite Lopes situa sua perspectiva de pensamento 

de forma bem diferenciada, tanto no contexto dos estudos sobre a classe 

operária brasileira quanto no contexto das monografias antropológicas 

tradicionais. Ao escrevê-lo, o autor teria conseguido superar o antagonismo 

entre estrutura e experiência que persistira até então. O que se encontrava em 

discussão até então era, sobretudo, a possibilidade de utilização da teoria 

marxista de uma forma mais flexível, com a construção de novas variantes e 

aberturas de novos caminhos. O que fez com que Lopes desponta-se a partir 

da análise sobre as variações internas dentro de uma mesma classe social.  

Tal proposta foi, de súbito, amplamente desenvolvida pelos estudos de 

campesinato realizados no Museu Nacional e influenciou as pesquisas que 

surgiram, por conseguinte, sobre classes populares, violência, cidadania e 

movimentos sociais.             

 Na proliferação de novos estudos sobre a população brasileira, nos 

moldes introduzidos pelos estudos de campesinato, o “pobre”, enquanto objeto 

específico de análise apareceu, sobretudo, nos estudos sobre violência. 

Seguindo essa linha de reflexão, a pesquisa de Zaluar (1985), resultante de 

seu trabalho de campo na Cidade de Deus, periferia do Rio de Janeiro, buscou 
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encontrar um viés analítico adequado para seus dados de campo, nas teorias 

sociais referentes aos pobres. De início recusou-se a definir por renda familiar 

ou tipo de ocupação, pois “esta seria a classificação objetiva”, segundo ela, 

imposta pela dimensão exterior, que apenas imprime uma noção estatística. 

Tal como acontece na literatura economicista tecnocrata vigente.  

A autora então buscou analisar as representações tradicionais sobre a 

pobreza na produção intelectual brasileira, destacando que os pobres jamais 

ocuparam o lugar de renovação ou de transformação nestes estudos, ao 

contrário, sobre eles, “caiu grande parte da culpa pela ausência de mudanças 

significativas e pela consequente estagnação política e econômica” (ZALUAR, 

1985, p. 35) vivenciada em nosso país. A autora teria identificado que tais 

percepções negativas e mesmo pejorativas sobre os pobres, nos trabalhos 

produzidos sobre a cultura da pobreza ou sobre a ausência de uma 

consciência de classe nas camadas populares urbanas, tendiam a concluir que 

a pobreza era o principal obstáculo para uma ação coletiva e autônoma na 

sociedade brasileira.  

A grande contribuição da autora, no entanto, reside em sua preocupação 

em trazer para a academia a percepção do pobre sobre se mesmo, sobre sua 

condição econômica e suas dificuldades sociais cotidianas. Dialogando com 

um modelo interpretativo que manteve muito de sua força nos anos de 1980, 

Zaluar chega ao diálogo com o tema das classes sociais. 

  

A crença de que a pobreza como projeto de vida, garantiria a 
salvação eterna, como era pregado pelos dogmas cristão, parece ter 
sido substituído na mentalidade da população pobre da Cidade de 
Deus pela certeza de que ela era uma privação na terra [...]. Não mais 
guiados por uma definição de pobreza na qual os pobres aparecem 
como a possibilidade de redenção dos ricos através da caridade, nem 
os pobres como detentores dos valores morais e espirituais do 
universo, tal como existiu no Brasil rural até algumas décadas atrás, 
aos pobres resta pensar a privação sem os disfarces e as belas 
vestimentas espirituais de então [...] a própria existência do rico é um 
sinal da injustiça (ZALUAR, 1985, p. 119-129).    

 

Num período marcado pelo pensamento de que a distribuição de riqueza 

e o trabalho significariam uma extensão dos direitos tradicionais dos 

trabalhadores pobres à proteção paternalista dos ricos, Zaluar teria identificado 

que, se os trabalhadores pobres não eram percebidos como classe social, no 
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sentido marxista clássico, isto não impedia de lhes atribuir à categorização de 

que se tratava de uma classe em formação.    

Numa reflexão mais profunda desse quadro social a autora também veria 

atualizada a perspectiva da redistribuição de renda, que, ao invés da 

concepção de que esta seria em função do crescimento econômico, passaria 

agora a ser pensada como ação do Estado. Na verdade, o Estado é que 

passaria a ser visto como o principal responsável pela situação de pobreza em 

que se encontrava a maior parte da população brasileira.  

Outro aspecto que chama a atenção sobre os estudos relativos à 

pobreza, nesse período, é a concentração de análises sobre esse assunto nas 

searas acadêmicas mais ligadas à área da economia do que propriamente 

sociológica ou antropológica. Outra vertente igualmente importante de reflexão 

sobre a pobreza na década de 1970 a 1980 está ligada aos estudos sobre 

direitos humanos, ou, melhor dizendo, terceira leva de direitos, que 

compreender uma dimensão que vai além dos direitos civis e sociais. 

Zaluar (1999) também observou que, embora tivessem abandonado 

completamente o modelo marxista dicotômico de sociedade, que opunha 

classe oprimida pelo Estado ou classe contra classe, diversos intelectuais se 

incorporariam a movimentos em defesa da cidadania na década de 1980, tendo 

como bandeira de luta um modelo de construção da nação, na qual deveriam 

incluir tanto a população pobre rural quanto urbana.  

Já em 1984, Octávio Ianni escreve “Diversidades raciais e questão 

nacional”, onde afirma que “a revolução burguesa não resolvera o problema 

racial e criara novas contradições sociais [...] como as de classes” (IANNI, 

1987, p. 356). Passada a esperança de que a revolução burguesa fosse 

sucedida por uma revolução das classes dominadas, parece ter se aberto um 

espaço nas análises para o retorno de um povo brasileiro com diferentes cores, 

culturas e identidades regionais. “Em muitos casos, o camponês é também 

negro, mulato, índio ou caboclo. [...] As várias classes sociais reúnem inclusive 

as reivindicações de cunho racial, cultural e regional” 28. 

                                                           
28

  IANNI, 1987, passim. 
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Com o início do processo de redemocratização do país e com os dados 

da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilio (PNAD), de 1976 e do Censo 

de 1980, os estudos sobre relações raciais teriam sido retomados, como 

demonstra Hasenbalg (1996): 

 

Os resultados das pesquisas mais recentes são de estarrecer os que 
ainda acreditam na neutralidade do critério racial em matéria de 
apropriação das oportunidades sociais. Eles demonstram que negros 
e mestiços [...] estão expostos a desvantagens cumulativas ao longo 
das fases do ciclo da vida individual, e que essas desvantagens são 
transmitidas de uma geração para outra (HASENBALG, 1996, p. 239). 

 

   Apesar do ressurgimento da discussão em torno das questões raciais, 

esta retomada não teve tanta força quanto tivera na virada do século XIX para 

o século XX. Pode-se até dizer que a naturalização referente ao negro cativo, 

substituídas teórica, metodológica e politicamente pela noção de classe social, 

chegaria ao final do século XX transmutada na categoria pobreza.  

Para Telles (2001), que analisou os debates sobre a pobreza na virada 

dos anos 1980 para os 1990, a questão social passou a ser “problematizada 

por referência aos dilemas e impasses da construção democrática de um país 

recém-saído de um longo período de governos militares” (TELLES, 2001, p. 7). 

E, no contexto da elaboração de uma nova constituição e de uma cidadania 

ampliada, debatia-se no país políticas públicas eficazes no combate à pobreza, 

seguindo uma orientação no sentido de uma sociedade mais justa e igualitária.  

Ainda com relação à década de 1970, período este em que havia uma 

certeza cega de que o problema da pobreza seria resolvido com a 

redemocratização do país, daí a vasta produção acadêmica sobre os novos 

movimentos sociais, viu-se, neste mesmo período, também a emergência de 

outras perspectivas analíticas, sendo uma dela de orientação mais 

economicista, debruçada sobre os temas do emprego, desemprego, mercado 

informal e mensuração da pobreza, mediante métodos estatísticos, sob a égide 

do discurso do novo liberalismo, onde a temática do desenvolvimento teria sido 

hegemônica.  

Em tal discurso o mundo era visto de forma dividida entre países 

desenvolvidos e países em desenvolvimento, estando estes últimos, em 

situação de empobrecimento, devendo, portanto, superar seus problemas 
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econômicos e sociais seguindo as regras do modelo capitalista de 

desenvolvimento. Já o outro discurso apoiava-se, como já foi dito, na pauta dos 

direitos humanos, onde a vulnerabilidade social vivida por muitos seria, antes 

de tudo, uma questão de violação dos direitos humanos, a começar pelos 

princípios básicos: o direito à vida, previsto na Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, que estaria comprometido em decorrência da situação de 

pobreza e miséria que assola a humanidade.  

Nascimento (2000), num artigo intitulado ”Dos excluídos necessários aos 

excluídos desnecessários”, faz uma demarcação na literatura brasileira sobre a 

temática da questão social, onde estabelece uma ordem de discussão que teria 

sido marcada até os anos 1970, por reflexões sobre desigualdade social; na 

década de 1980, por estudos sobre pobreza propriamente dita, e, na passagem 

para os anos 1990, por estudos sobre exclusão social (NASCIMENTO, 2000, 

76). 

Todavia, tal linearidade merece algumas ressalvas. Apesar de não se 

constatar tão nitidamente os desdobramentos das discussões em torno da 

questão social, pelo menos, não da forma descrita pelo autor, já que tais 

questões ao invés de se sucederem, se sobrepõem durante este período, isto, 

não necessariamente significa dizer que a reflexão de Nascimento não 

constitua uma valorosa contribuição para o entendimento das representações 

sobre as questões sociais na sociedade brasileira, a partir do pós-guerra. 

No que concerne à visão sobre pobreza, Nascimento assinala que, no 

pós-guerra, a pobreza teria sido percebida como atributo do mundo rural e os 

pobres simbolizados na literatura por personagens como Jeca Tatu, 

consagrados no cinema, na interpretação do ator Mazzaropi (NASCIMENTO, 

2000, p. 58). Nas décadas de 1960 e 1970, teria havido o predomínio da visão 

do pobre como malandro que não gostava de trabalhar. E nos anos de 1980 e 

1990, o pobre teria passado a ser percebido pela sociedade como uma 

ameaça, portador de uma periculosidade descomedida.  

 

Agora o pobre é representado como um bandido em potencial. Suas 
imagens são, sobretudo, as dos moradores de rua e, entre estes, os 
pivetes, que cheiram cola e roubam os transeuntes nas praças e ruas 
das grandes cidades. Sua figura mais ilustrativa é a do bandido 
urbano, individuo geralmente escuro e nordestino. Pobre e bandido 
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juntam-se, numa única imagem, para produzir o novo excluído 
(NASCIMENTO, 2000, p. 80-81). 

    

Nascimento diz que foi, sobretudo, com o processo de desenvolvimento 

do país que se produziu um novo tipo de exclusão social, formado por grupos 

sociais considerados desnecessários economicamente, incômodos 

politicamente e perigosos socialmente.   

Contudo, é na virada da década de 1980 para 1990, que a pobreza viria 

ocupar o centro dos debates políticos nacionais. Contexto marcado por 

profundas tensões nas relações entre Estado e sociedade civil, sobretudo, em 

decorrência da questão da luta por direitos sociais e o crescente desejo de vê-

los materializados em políticas públicas de combate à pobreza e desigualdade 

social. Processo altamente conflituoso por se desenvolver num cenário de 

emergência dos movimentos sociais desejosos por fazer prevalecer seus 

direitos por justiça e igualdade social, em meio aos avanços das perspectivas 

neoliberais, nos países em via de desenvolvimento na América Latina. 

Carvalho (2008) revela-nos que o Brasil, nos últimos 25/30 anos, vivencia 

uma confluência contraditória de processos de “redemocratização” e processos 

de ajuste ao sistema do capital, que se redefinem nos termos da chamada 

“mundialização” (CARVALHO, 2008). Onde  

 

[...] existe uma distinção entre a forma de funcionamento do 
capitalismo no século XIX, até os anos de 1970, e aquela em vigor 
nas duas últimas décadas do século XX, adentrando o século XXI. 
Têm-se duas configurações especificas da chamada civilização do 
capital, com distintos padrões de acumulação (CARVALHO, 2008, p. 
16).    

 

Neste contexto de mundialização do capital predominou “uma lógica 

essencialmente assimétrica e excludente, com expressões próprias nos 

diferentes territórios, sob a hierarquia do capital” (CARVALHO, 2008, p. 17). 

Uma nova ordem do capital, que gestou formas de dominação mais abstratas, 

impessoais, e perversamente sutis.   

 

Formas de dominação social que se impõem sobre todas as 
“personas” do capital – capitalistas, detentoras dos meios de produção, ou 

seja, das condições de trabalho, e trabalhadores, proprietários da força de 
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trabalho [...]. É uma força que faz sentir seu poder, em toda a sociedade 
definindo modos de vida e formas de sociabilidade (CARVALHO, 2008, p. 
17). 

 

Constitui uma forma de dominação social (simbólica) que se materializa, 

sobretudo, na “extrema vulnerabilidade do trabalho, nas crescentes taxas de 

desemprego estrutural e no quadro de instabilidade e de insegurança social, 

em um contexto marcado pela precarização do trabalho” (CARVALHO, 2008). 

Tal estado de insegurança se expressa, segunda a autora, na reprodução de 

vastos contingentes populacionais que vivenciam as consequências do 

processo de precarização do trabalho, submetendo homens e mulheres a 

processos de exclusão do sistema de produção, somando-se aos que já se 

encontram à margem do sistema, por serem considerados supérfluos até 

mesmo para vender a sua força de trabalho ou inaptos às exigências do 

mercado. Onde, diante desse cenário, viu-se um generalizado agravamento 

dos índices de pobreza e desigualdade não só no Brasil, como em muitos 

países da América Latina.  

“A América Latina, nas décadas de 1980 e 1990, desenvolveu a 

experiência mais radical de ajuste à nova ordem do capital, vivenciando 

transformações na economia e na política, num cenário de agravamento da 

pobreza e das desigualdades sociais” (CARVALHO, 2006, p.120). E, no que diz 

respeito ao “compartilhamento do Estado brasileiro deste chão histórico 

comum”, o processo de democratização, com o fim do regime militar e 

revitalização da sociedade civil, imprimiu a marca da domesticação do regime 

democrático, orientada pelo processo de abertura da economia, de 

liberalização, de desmonte das regulamentações estatais, conhecido como a 

denominação genérica de “ajustes estruturais” (CARVALHO, 2006, p.121). 

Carvalho nos fala que uma das dimensões centrais para se entender esse 

contexto consiste em pensá-lo como um período de crise. Crise esta de 

incapacidade do sistema capitalista de incluir a “coletividade de despojados” 

(trabalhadores precarizados) ao circuito de produção e acessos às benesses 

do desenvolvimento tecnológico, que imprimem uma configuração excludente à 

redistribuição de riqueza e acesso às oportunidades sociais. Todavia, todo 

esse processo de exclusão, afirma, “não pode ser vista como total e absoluta, 

pois a própria lógica do capital, nas suas encarnações, cria formas vis e 
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degradantes de inclusão, pondo em risco a vida e comprometendo a 

humanidade” (CARVALHO, 2008, p. 18) (Grifos da autora). Sendo essas 

formas de inclusão a inserção dos indivíduos no chamado “mundo da 

informalidade”, destituídos dos direitos à seguridade social, formas que 

também podem se manifestar através da filantropia, materializada em ações e 

programas compensatórios (nos moldes da cultura das benesses ou da 

dádiva), ou mesmo na falsa propaganda da inclusão via consumo. Onde, a 

única forma de serem vistos como cidadãos é assumindo a condição de meros 

consumidores, ou seja, julgados e taxados segundo o poder aquisitivo que 

dispõem para consumir.         

No entanto, à luz do avanço da lógica capitalista emerge, neste contexto, 

os princípios de contestação de toda esta “lógica da recusa”, isto é, dessa 

sociabilidade do capital. Movidos pela emergência de sujeitos sociais em plena 

luta contra as imposições do capital, gestando uma cultura (oposta) de luta por 

direitos (CARVALHO, 2006, p. 19). Acenando, dessa forma, um novo modo de 

vida, novas sociabilidades, no interior dos diversos movimentos sociais. 

Abrisse, assim, espaço na arena democrática para a luta por direitos, 

sinalizando um projeto de emancipação e contestação da “cultura da recusa”, 

sob a égide da lógica de dominação do capital. 

Telles, por sua vez, identificou neste momento histórico uma alteração 

substancial de um atraso a ser superado pelas forças progressistas. A pobreza 

teria se transformado na “cifra de nossa própria modernidade, que apenas 

acompanha as tendências consideradas inelutáveis no mundo inteiro em 

tempos de globalização e aceleração tecnológica” (TELLES, 2001, p. 10). 

 

É como se a modernidade finalmente encontrada na lógica imperativa 
dos mercados globalizados esvaziasse o sentido crítico desse esforço 
de (re) interpretação do país, esforço que [...] faz parte de uma longa 
(e não isenta de ambigüidade) linhagem do pensamento social 
brasileiro (TELLES, 2001, p.9).  

 

Já na década de 1990, com o Plano Real, segundo Telles (2001), houve 

“um deslocamento da pobreza como questão e como configuração pública de 

problemas nacionais, de um lugar politicamente construído (lugar da ação, da 

intervenção e da invenção da crítica, da polêmica e do dissenso) para o lugar 
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da não política, no qual é figurada como dado a ser administrado tecnicamente 

ou gerido pelas práticas da filantropia” (TELLES, 2001, p. 155). Mais do que 

isso, a pobreza teria retornado para seu lugar de “paisagem” externa ao mundo 

social (TELLES, 2001, p.141), ao passo que, teria se tornado evidência da falta 

de qualificação para competir num contexto característico do capitalismo 

globalizado (TELLES, 2001, p. 142). É como se tivesse atribuído ao pobre a 

culpa pela sua própria condição de pobreza, devido sua incapacidade para se 

adequar ao processo de modernização do país através das oportunidades 

criadas pelo capital.  

Contudo, toda essa discussão efervescente na década de 1990 foi muito 

mais no plano do debate político do que intelectual. Tivemos intelectuais que 

aderiram à campanha como cidadãos e intelectuais que discordaram dela 

politicamente.  

Já nos anos 1990, a Ação da Cidadania contra a Miséria e pela Vida 

(Campanha da Fome) surge num contexto caracterizado pela influência da 

perspectiva neoliberal, na configuração das políticas sociais de combate à 

pobreza, constituindo um contraponto a esta perspectiva que começava a se 

instalar no país.  

A Campanha da Fome, encabeçado por um dos mais renomados 

sociólogos brasileiros, Herbert de Sousa (o Betinho), envolveu diversos setores 

da sociedade civil e do governo, no sentido de discutir questões relativas à 

produção e distribuição de alimentos, às relações entre saúde e nutrição, à 

tecnologia e desenvolvimento local, às soluções para as políticas sociais 

existentes, às alternativas de parceria Estado/sociedade, o papel da iniciativa 

privada e das organizações não governamentais. Em função da Campanha da 

Fome, foi criado, em 1993, o Conselho de Segurança Alimentar (CONSEA), 

envolvendo Estado e sociedade. Este conselho (que existe até hoje, 

reestruturado por iniciativa do atual governo) objetivou elaborar uma proposta 

orgânica de combate à fome que “não se restringisse a políticas 

assistencialistas e emergenciais, mas que enfrentasse questões relativas à 

produção e distribuição de alimentos, passando pelos difíceis problemas de 

acesso a terra e também alternativas de geração de renda e desenvolvimento 

local” (TELLLES, 2001, p. 152).  



101 

 

Nesse sentido, o que estava em discussão era uma profunda revisão do 

modelo de desenvolvimento em curso, “substituindo-o por outro que nascera 

desse amplo e intenso movimento popular” (TELLES, 2001).          

Herbert de Sousa situou a campanha na “contramão teórica e política” 

(SOUSA, 1994) do discurso vigente, sobretudo, por privilegiar o emergencial 

em detrimento do “mito da solução estrutural” e a ação em lugar das análises 

de conjuntura. 

 

Ao longo de décadas discutimos o estrutural denunciamos, fizemos 
análises das causas e só. Agora queremos ação. [...] Ação da 
Cidadania achou a saída da armadilha do estrutural e a sociedade 
está apontando o caminho (SOUSA, 1994) 

 

Segundo Sousa, “a economia deixou de ser o território das elites e está 

sendo disputado por todos. [...] Os economistas estão sob suspeita”. “O 

segredo para acabar com a miséria, segundo ele, é bastante simples e de 

conhecimento de todos”. [...] “O país não pode mais esperar por propostas de 

reforma, tanto da esquerda quanto da direita, para acabar com sua pobreza”29.  

Dessa forma, a Campanha da Fome representou o sorvedouro de questões 

que vinham sendo levantadas desde décadas atrás, como a produção e 

distribuição de alimentos, saúde, nutrição, educação e reforma agrária. Embora 

se discutisse “a pobreza”, esta era percebida diacronicamente, como produtora 

e resultante de um conjunto imenso de fatores localizados, que não poderiam 

deixar de serem considerados. Em outras palavras, não era apenas o problema 

da pobreza que estava em jogo, mas a discussão sobre um novo modelo de 

desenvolvimento para o país. 

Apesar da Ação da Cidadania ter significado um importante movimento 

contra a fome e a miséria no Brasil, não foi a primeira nem a única grande ação 

política nesse sentido. Para Telles, a grande contribuição da Ação da 

Cidadania foi ter colocado a questão da pobreza na pauta do debate público 

nacional (TELLES, 2001, p. 154). Todavia, Gohn (2000) faz referência à 

existência, já na década de 1910, de um movimento contra a Carestia, 

articulado por entidades de trabalhadores, especialmente pelo Movimento 

                                                           
29

 SOUSA, 1994, passim.  



102 

 

Anarco sindicalista. Já em 1913, mas de dez mil pessoas participaram de um 

comício contra a carestia no Rio de Janeiro. O mesmo teria se dado em São 

Paulo, onde, em 1914, organizou-se um Comitê Proletário de Defesa Popular 

de Luta contra a Carestia. Ainda nesta cidade, em 1916, uma multidão teria 

reivindicado, em comício em praça pública, providências do governo contra a 

alta do custo de vida (GOHN, 2000, p. 70).  

A questão da fome voltaria a mobilizar setores da sociedade civil na 

década de 1930. Um exemplo disso foi a Marcha da Fome, convocada pelo 

Partido Comunista do Brasil em 1931, em protesto contra a elevação do custo 

de vida gerada pela crise de 1929, que foi duramente reprimida pelo governo 

da época. Em 1946, com a redemocratização do país, foi lançada uma 

Campanha Popular contra a Fome. A década de 1950 viu surgiu o Movimento 

de Luta contra a Carestia que organizou, em 1953, em São Paulo, com o apoio 

de sindicatos, a Passeata da Panela Vazia, reunindo cerca de 500 mil pessoas. 

A mobilização prosseguiu nos anos de 1960, sendo que o dia 7 de agosto de 

1963 foi considerado o Dia Nacional de Protesto contra a Carestia (GOHN, 

2000, p. 71-72). Contudo, com o advento da ditadura militar, os protestos 

populares foram silenciados, ressurgindo somente em meados da década de 

1970, quando os Clubes de Mães da periferia de São Paulo, articulados por 

setores progressistas da Igreja Católica, criaram, em 1973, o Movimento do 

Custo de Vida, mudando em 1979 para Movimento contra a Carestia. 

A grande diferença entre estas campanhas e a Ação da Cidadania, 

segundo Gohn, reside na natureza não classista do segundo movimento em 

comparação aos primeiros, que assumiram um caráter mais político-partidário, 

além de sua capacidade em articular a sociabilidade entre pessoas e grupos 

sociais (GOHN, 2000, p. 110). 

Todavia, a discussão mais efervescente em torno da construção do 

problema da pobreza, segundo Ivo (2006), se dá com o que a autora considera 

a “retomada” das questões sociais no Brasil, que emerge num processo de 

mudança que data da década de 1970 e distingui-se em três momentos e 

conjunturas distintos.  

Nas décadas de 1970 e 1980 a discussão em torno da questão da 

pobreza expressou-se através da luta democrática de abertura política e de 
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explosão de movimentos reivindicatórios pelos direitos cidadãos, 

especialmente nas áreas urbanas. No Brasil, duas forças fundamentais 

conduziram este processo: o novo sindicalismo e os movimentos sociais, além 

de uma explosão de redes associativas que canalizavam demandas, 

expressando-se através de partidos políticos de oposição ao regime autoritário. 

Este processo de demandas por mudanças culminou com a instalação da 

Assembleia Nacional Constituinte de 1988. Contexto caracterizado por um alto 

grau de conflito e demandas e um processo inflacionário crescente. O 

entendimento entre os agentes no âmbito institucional “possibilitou uma relação 

distinta das classes trabalhadoras e populares com o Estado, num contexto de 

negociações. O resultado dessas lutas expressa-se hoje em avanços 

significativos no âmbito dos direitos civis” (IVO, 2006, p. 66). 

  Num segundo momento (dos ajustes institucionais da década de 1990), 

caracterizado pela interferência autoritária do Estado nacional sobre as 

conquistas dos trabalhadores, num contexto de ajustamento e reformas 

administrativas do Estado, a discussão em torno do combate ao problema da 

pobreza sofreu “um declínio em termos de conflitos, tanto pela formação de 

espaços institucionais nos âmbitos legislativos e jurídicos quanto em 

decorrência da crise do movimento sindical, motivada pela desregulamentação 

do sistema de acumulação fordista” (id ibidem). O resultado desse processo 

reforçou o poder executivo e atribuiu alto peso às tecnocracias e políticas de 

gerenciamento na tomada de decisões, especialmente aquelas ligadas às 

áreas estratégicas de intervenção do Estado, como a econômica e tributária, 

em vista da redução dos gastos públicos e de uma estratégia de definição de 

populações beneficiadas para os programas sociais reparatórios.  

Ivo (2006) também nos fala que a retomada30 das discussões sobre a 

questão da pobreza, no âmbito das frágeis economias latino-americanas, no 

final da década de 1990, reconheceu que a estabilização era importante, mas 

absolutamente insuficiente. As ambiguidades dessa política podem ser 

observadas nos limites perversos da ação imperiosa da desregulamentação 

autoritária e da urgência de ações que contemplaram novas formas de 

                                                           
30

  Segundo Ivo (2006), a questão da pobreza já teria sido um tema tratado nas décadas de 

1960/70, no âmbito das teorias de desenvolvimento capitalista periférico, da América Latina.    
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integração e coesão social, equacionadas no contexto do desenvolvimento 

humano e no enfrentamento da pobreza. Todavia, as alternativas dessa política 

são diversas e longe de configurarem um consenso, encobrem um verdadeiro 

dissenso.  

Segunda a perspectiva neoliberal, intervir sobre o problema da pobreza 

significaria desenvolver uma inteligência estratégica para que a política social 

atue nos limites do ajuste econômico e fiscal das contas do Estado, 

contrapondo as políticas de assistência (meramente paliativas) à política de 

proteção (de caráter universal e incentivador de emancipação), isto é, 

concebendo um caráter assistencialista, compensatório e focalizado à política 

social em detrimento da preservação da política de proteção, nos moldes dos 

princípios de universalização e garantia de direitos, defendidos pela concepção 

do Estado de bem-estar social. Transferindo, dessa forma, o dever e 

responsabilidade social do Estado, assumido com a promulgação da 

Constituição de 1988, para as mãos do setor privado. 

Este momento também representa uma vivência controvertida da 

democracia, no qual o regime, ao mesmo tempo em que se reafirma como 

valor moral, se expressa, na prática, pela desregulação dos direitos sociais, 

afetando, portanto, as condições de inclusão social e de participação da 

comunidade nacional pela via do trabalho. Caracterizado pela “negação de 

direitos”, segundo Ivo (2006) ou, nos dizeres de Carvalho (2008), “cultura da 

recusa”, onde em vez de possibilitar uma maior integração social, gerou, na 

prática, mais exclusão, fomentando a perda de sentidos da organização da vida 

coletiva e menor credibilidade e confiança na política. Que, para alguns, 

reaparece como espaço de privilégios e de desordem social, estimulando, 

muitas vezes, a anomia (IVO, 2006). 

O enfrentamento da pobreza, nesse sentido, se dá de forma 

descentralizada e operada em parceria com a sociedade civil, na qual ganha 

importância o papel das organizações não governamentais do chamado 

Terceiro Setor. As alternativas para esta política são diversas e longe de 

configurarem consenso, expressam, pelo contrário, como já foi sugerido, um 

enorme campo de controvérsias no sentido das ações e dos objetivos do 

combate à pobreza no Brasil. Do ponto de vista governamental, no entanto, o 
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debate restringe-se tecnicamente às escolhas de políticas públicas “eficientes” 

em face da restrição dos gastos sociais. Isto significa desenvolver “uma 

inteligência estratégica que intervém na política social nos limites dos ajustes 

econômicos, o que na prática implica contrapor as políticas de assistência às 

de proteção” e dar flexibilidade e contingenciamento aos benefícios da 

assistência, o que se contrapõem ao sentido mais amplo da justiça 

redistributiva e da responsabilidade pública que caracteriza o papel do Estado 

providência ou Estado de bem-estar. 

Em vez de enfrentar o problema pelas suas causas estruturais (relações 

de desigualdades sociais, exclusão do sistema produtivo e cultura da dádiva 

em detrimento de uma cidadania ampliada) orienta suas ações pelos seus 

efeitos, ou seja, o combate à pobreza (alívio da condição de penúria em que se 

encontra a população considerada classe de despojados, subordinando a ética 

da solidariedade institucional e responsabilidade pública do Estado à 

contabilidade dos gastos).  

Nesse sentido, na onda da reconversão da questão social, no final do 

século XX, sob a perspectiva neoliberal31, a única alternativa viável, de acordo 

com essa corrente de pensamento, no sentido de se atingir o desenvolvimento, 

o crescimento econômico e a diminuição dos índices de pobreza, seria romper, 

na dimensão do amparo estatal, com a articulação entre “emprego e proteção 

social”, sacrificando, obviamente o social (proteção social).  

Assim, de acordo com o desenho da nova política social de redistribuição, 

nos moldes neoliberais, a “distensão da relação entre proteção social e 

emprego” (IVO, 2006, p. 65), rompendo com o modelo que caracterizou a 

concepção da política do Estado de bem-estar social32 no Brasil, centra-se nas 

                                                           
31

  Acredita ser impossível a preservação das regras que orientam a política social 
fundamentada na concepção do Estado de Bem-estar social, devido à instabilidade na área 
fiscal, em muitos países latino-americanos, à excessiva intervenção do Estado na esfera 
privada das relações de mercado, aos possíveis estímulos negativos que os dispositivos 
institucionais geram no âmbito dos comportamentos dos indivíduos, nutrindo, supostamente, 
comportamentos morais indesejáveis, como um “possível parasitismo” dos trabalhadores à 
custa do esforço das coletividades e/ou o uso clientelístico nas transações. 

32
  Estado implantado parcialmente no Brasil, nos anos do pós-guerra, mais particularmente a 

partir do final da década de 1950, acompanhando o projeto nacional-desenvolvimentista de 
substituição das importações e implantação de um processo de industrialização de bens de 
consumo duráveis. Os direitos restringiam-se à camada de trabalhadores assalariados 
vinculados ao mercado de trabalho formal. Sendo, somente após a promulgação da 
Constituição de 1988, universalizado o direito à assistência.   
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reformas do Estado no nível do econômico, do político e cultural, afetando 

fundamentalmente os direitos dos trabalhadores assistidos pela política de 

proteção social e a reorientação da concepção universalista das políticas 

sociais para a implantação de diferentes programas estratégicos e 

compensatórios, empregando uma espécie de assistência focalizada na linha 

da pobreza, segundo públicos específicos.     

Diante de tal perspectiva, pensar na questão social necessariamente 

implica pensar numa estratégia factível de dar respostas a tais configurações 

das relações de intermediação entre o social e o econômico nas sociedades 

contemporâneas à luz de interesses, à primeira vista, inconciliáveis.  

Sendo assim, Cimadamore (2006) nos oferece uma perspectiva de como 

devemos refletir sobre o assunto na atualidade. Para o autor, falar de pobreza, 

desigualdade e exclusão social nos remete a pensar nos conceitos de Estado, 

Mercado e Sistemas Internacionais. “Esses três conceitos são de grande 

relevância para a descrição e a explicação das condições que favorecem a 

produção e a manutenção da pobreza e desigualdade nas sociedades 

contemporâneas” (CIMADAMORE, 2006, p. 232). Nesse sentido, pensar na 

possibilidade de erradicação da pobreza e da desigualdade social na 

atualidade implica ter que levar em consideração estes três elementos que se 

encontram intrinsecamente correlacionado à lógica do capital mundial.   

O período que compreende o final da década de 1970 até os anos 1990 

representa uma fase da história brasileira em que a pobreza é abordada como 

consequência da modernização que o país estava fadado a enfrentar e sua 

manifestação, mediante a exclusão, desigualdade e penúria em que vive a 

população destituída do usufruto de seus direitos básicos, são vista como 

reflexo do sistema de acumulação vigente e, tão logo, assimilado como um 

dado natural que pertence à realidade de toda e qualquer sociedade que se 

orienta pelos ditames da lógica do capital. Isto é, a pobreza passa a ser vista 

novamente de forma natural, como consequência do sistema econômico, só 

que agora, não apenas como algo intrínseco a nossa configuração 

sociohistórica ou decorrente do nosso posicionamento geográfico, mas 

enquanto um problema que diz respeito a toda e qualquer economia moderna.  
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A pobreza passa a ser vista como um problema comum a todas as 

sociedades, fazendo parte da história da humanidade. Nesse sentido, a 

pobreza passou a ser concebida de modo natural, em dois momentos distintos 

de nossa historiografia, só que, no segundo momento, como algo comum a 

todas as sociedades e inerente à história da humanidade. 

 Todavia, este discurso de uma pobreza enquanto problema mundial e 

histórico encobre na verdade interesses que transcende simplesmente os 

ensejos da elite intelectual e política nacional. Insere-se num jogo de 

reprodução e manutenção das estruturaras de dominação do capital mundial, 

subjugando as relações políticas nacionais e locais aos interesses econômicos 

das grandes economias mundiais, mediante a propagação do discurso das 

agências internacionais para o desenvolvimento.  

Segundo Sprandel (2004),  

 

Existe um discurso e uma prática em relação à pobreza que é próprio 
dos grandes organismos internacionais, mais especificamente do 
Banco Mundial (Banco Internacional de Reconstrução e 
Desenvolvimento/BIRD), do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) 
(SPRANDEL, 2004, p. 138).  

   

O discurso versa sobre uma representação da pobreza como algo natural, 

como um dado da realidade generalizado geograficamente e inerente à 

concepção de distinção, no tempo e no espaço, das relações humanas. 

Todavia, em sua fase mais recente e progressista, tal discurso se apresenta 

em termos de defesa da classe oprimida e assolada pelo espectro da pobreza.  

Silva (2000) considera que há na essência desse discurso um substrato 

preocupante: a aceitação tácita de que a pobreza é um evento “normal” na 

sociedade competitiva, desde que mantida sob controle, por motivos de 

segurança, que deve ser temperado de vez em quando com sentimento 

humanitário.   

 
A tendência à cristalização de tal lógica é clara no mundo atual, 
quando a aceleração e a amplitude da circulação de informações 
serviram, inclusive, para permitir a visualização da pobreza como 
fenômeno planetário escandaloso e gerador de dois mundos. O dos 
incluídos nas benesses da globalização e o dos excluídos, que 
compõem permanentemente a categoria de “problema social”, ou 
seja, uma espécie de subumanidade. Quando se discute pobreza, 
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deve-se, portanto, apontar para essa racionalidade terrível e 
inaceitável, que revela um fosso assustador entre ética e economia. É 
como se as razões econômicas devessem orientar os nossos valores 
e sentidos de humanidade e não o contrário (SILVA, 2000). 

   

Nesse sentido, há uma naturalização da pobreza, fazendo com que sua 

percepção seja caracterizada como algo comum a todas as sociedades, desde 

seus primórdios, enquanto que, a estratégia para seu enfrentamento se dá de 

forma gerencial, focalizada e mitigadora dos efeitos perversos da crescente 

desigualdade social proporcionada pelo avanço da lógica do capital. Dessa 

forma, no que concerne a política de combate à pobreza no Brasil, a 

concepção do problema da pobreza não significa necessariamente um 

problema exclusivo da sociedade brasileira, muito menos um problema a ser 

abolido, mas sim uma dívida social a ser compensada e mantida sob a gestão 

da tecnocracia estatal, da filantropia, a base de medidas paliativas.  

Para Roque (1998), os anos de 1990 teriam significado a consolidação da 

temática social na agenda internacional. No contexto do fim da guerra fria e de 

crescente questionamento ao modelo de desenvolvimento centrado na 

expectativa do crescimento econômico, a Organização das Nações Unidas 

organizou uma série de conferências com o objetivo de se discutir alternativas 

para a erradicação da pobreza, das desigualdades e da degradação ambiental.  

Como exemplo, presenciamos: a Cúpula da Criança (Nova York, 1990); Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (Rio de Janeiro, 1992); II Conferência de Direitos 

Humanos (Viena, 1993); População e Desenvolvimento (Cairo, 1994); 

Desenvolvimento Social (Copenhagen, 1995); Mulher, Desenvolvimento e Paz 

(Pequim, 1995); Assentamentos Humanos – Habitat II (Istambul, 1996) e 

Segurança Alimentar (Roma, 1997).  

Destas conferências uma das mais representativas sobre o tema da 

pobreza foi, sem dúvida, a Cúpula do Desenvolvimento Social, em 1995, onde 

185 países assumiram o compromisso de reduzir pela metade a pobreza 

mundial até 2015 e adotar planos e objetivos concretos para essa finalidade. 

Entre as medidas adotadas, os governos destes países assumiram o 

compromisso de assegurar educação, saúde, água potável e saneamento a 

todas as pessoas em situação de pobreza; promover o acesso dessa 

população a crédito, terra, qualificação profissional, tecnologia e serviços 
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públicos; orientar o orçamento para objetivos sociais e analisar os impactos das 

políticas de ajuste estrutural sobre os objetivos sociais, buscando evitar que os 

“custos da política de ajuste” fossem pagos pelos mais pobres (MOREIRA, 

1998, p. 45).  

Nesse sentido, os anos de 1990 constituíram um marco nas 

representações oficiais e internacionais sobre o tema da pobreza e a 13º 

edição do World Development Report (Relatório sobre o Desenvolvimento 

Mundial), do Banco Mundial, destacou a questão da pobreza, divulgando o 

primeiro Human Development Report (Relatório sobre o Desenvolvimento 

Humano), do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).  

Ugá (2004), em seu artigo intitulado “A Categoria ‘Pobreza’ nas 

formulações de política social do Banco Mundial, contextualiza o momento da 

incorporação da categoria “pobreza” no receituário do Banco Mundial, por meio 

da análise de alguns de seus relatórios que tratam do tema, em seguida, 

analisa qual o significado do uso desse conceito na formulação de propostas 

de políticas sociais para os países ‘em desenvolvimento’”(UGÁ, 2004. p.55)  

(Grifo da autora).   

De acordo com a autora  

 

[...] a partir da análise das recomendações de combate à pobreza do 
Banco Mundial, é possível identificar uma “teoria” social implícita 
delineada em seus relatórios, que, por um lado, sugere um tipo 
específico de política social e, por outro, descreve e reafirma o 
modelo de sociedade característico da atual configuração da ordem 
social, ou seja, o mundo que sucedeu à crise do Welfare State e à 
derrocada do mundo comunista (UGÁ, 2004, p. 55).  

 

Acerca do conteúdo dos relatórios produzidos pelo Banco Mundial (2000) 

desde 1978, podemos avaliar que, dentre as estratégias adotadas para a 

redução da pobreza, nos anos de 1950 e 1960, os grandes investimentos em 

capital físico e em infraestrutura foram considerados as principais via para o 

desenvolvimento. Nos anos de 1970, teriam aumentado a certeza de que os 

investimentos em capital físico eram insuficientes e que a saúde e educação 

deveriam ter a mesma importância. Nos anos de 1980, após a crise da dívida e 
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a recessão global, a ênfase do BIRD33 passou a ser a prescrição de que “a 

melhoria da gestão econômica e liberação das forças do mercado”, deveriam 

ser levada considerada. Já os anos de 1990, a preocupação foi com os 

governos e as instituições, ao lado das questões de vulnerabilidade nos 

âmbitos locais e nacionais (BANCO MUNDIAL, 2000, p. 6). 

Segundo o Banco Mundial (2000), a partir do ano 2000, a estratégia de 

combate à pobreza centraria seus esforços em três frentes: promover 

oportunidades, facilitar a autonomia e aumentar a segurança das pessoas 

pobres, que pode ser traduzido pela noção de empowerment. Tal estratégia 

reconhece, nos seus dizeres que, “a pobreza é mais que renda ou 

desenvolvimento humano inadequado; é também vulnerabilidade e falta de voz, 

poder e representação” (BANCO MUNDIAL, 2000, p. 12).  

Quanto à publicação do primeiro relatório do Programa das Nações 

Unidas para o desenvolvimento, seu diferencial foi a utilização de um novo 

indicador de pobreza. Diferentemente do Banco mundial que utilizava a variável 

renda, o PNUD utilizou o Índice de Desenvolvimento Humano - IDH, que tem 

três componentes: longevidade (esperança de vida ao nascer), nível 

educacional (taxa de alfabetização e adultos e taxa combinada de matriculas 

nos ensinos fundamental, médio e superior) e um indicador de renda, 

determinado pela renda per capita.  

De 1990 pra cá, foram publicados mais de uma dezena de Relatórios 

sobre o desenvolvimento humano pelo PNUD. Neste período, sua temática 

acompanhou as preocupações do Ciclo social da ONU.  Em sua primeira 

edição, datada de 1990, o relatório discutiu como a questão do 

desenvolvimento econômico se traduz ou deixa de se traduzir em 

desenvolvimento humano. 

 

Ao propor como indicador o Índice de Desenvolvimento Humano, o 
PNUD defendeu que níveis de desenvolvimento humanos eram 
possíveis mesmo em países com modestos níveis de renda. 

                                                           
33

  O Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) foi criado em 1945 e 
conta hoje com 180 países membros. Juntamente com a Associação Internacional de 
Desenvolvimento (IDA), o BIRD constitui o Banco Mundial, organização que tem como 
principal objetivo a promoção do progresso econômico e social dos países membros, 
mediante o financiamento de projetos com vistas à melhoria da produtividade e das 
condições de vida desses países. 
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Rompendo com noções cristalizadas nas políticas do fundo Monetário 
Internacional e do Banco Mundial, o relatório afirmou que a relação 
entre crescimento econômico e progresso humano não era 
automático e que subsídios sociais eram absolutamente necessários 
para grupos de renda pobres (SPRANDEL, 2004, p. 141).                 

 

O Relatório sobre o desenvolvimento humano de 1991 seria taxativo ao 

concluir que a ausência de compromisso político (não recursos financeiros) era 

responsável pela situação de pobreza no mundo. Esta afirmação, mais adiante, 

será abordada, onde se apresentará a questão de que o Brasil, como aponta o 

relatório do PNUD, dispõe de recursos financeiros que não lhe permitem se 

coloca numa posição de país pobre, mas sim como um país em que residem 

muitos pobres.  

Em 1997, com o lançamento do sétimo Relatório sobre o desenvolvimento 

humano, o PNUD “vaticinou o fracasso indesculpável das políticas econômicas” 

(PNUD, 1997). O Relatório concluiu que a erradicação da pobreza absoluta nos 

primeiros decênios do século XXI é factível economicamente e um imperativo 

moral (PNUD, 1997). Já em junho de 2000, em Genebra, o evento conhecido 

como Copenhague +5, avaliou os compromissos firmados na Conferência da 

ONU sobre o desenvolvimento social e se constatou que existe uma enorme 

distância entre os compromissos contidos na Declaração de Copenhague e a 

realidade. Mendonça (2000) nos diz que presenciamos um aumento da 

concentração de renda e do número de pobres no mundo, como nunca se viu 

na história da humanidade.  

Nesse sentido, de acordo com Ugá (2004), as recomendações do Banco 

Mundial que se voltam para o “combate à pobreza”, que têm sido elaboradas 

desde o início dos anos 1990, tornou-se tema recorrente nos anos posteriores. 

 

 Esse tema foi tratado sobretudo nos Relatórios sobre o 
desenvolvimento mundial de 1990 e de 2000-2001, em que o Banco 
Mundial encarrega-se de instruir e recomendar aos países em 
desenvolvimento estratégias para o enfrentamento dos elevados 
custos sociais decorrentes das políticas de ajuste. Dessa maneira, 
nota-se que, em vez de tratar das consequências negativas do ajuste 
– como o alto nível de informalidade do trabalho e o aumento do 
desemprego – e propor soluções estruturais, as estratégias de 
combate dos custos sociais das políticas neoliberais são reduzidas à 
estratégia de “combater a pobreza” (UGÁ, 2004. p. 58) (Grifo da 
autora). 
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No entanto, podemos constatar que: 

 

Ao mesmo tempo em que o termo “pobreza” afirma-se como o alvo a 
ser combatido pelas políticas sociais focalizadas e compensatórias, 
ele gera dúvidas em relação ao modo de ser definido (UGÁ, 2004. 
p.58-59) (Grifos da autora). 

  

Se tratando de representação social, os relatórios do Banco Mundial 

tendem a sugerir uma concepção de pobreza em que os indivíduos situados 

nessa condição correspondem àqueles apresentam “incapacidade de atingir 

um padrão de vida mínimo” (BANCO MUNDIAL, 1990, p.27). 

Desse modo, pode-se concluir que tanto os relatórios sobre o 

desenvolvimento mundial do FMI e do Banco Mundial quanto os relatórios 

sobre o desenvolvimento humano do PNUD, estão inseridos numa lógica de 

naturalização da pobreza, que identifica, sob categorias tecnicistas, 

(estatísticas) milhões de pessoas vivendo em situação de penúria pelo mundo. 

E, neste contexto de “reconhecimento social da valorização dos números, 

acompanhado da progressiva diminuição da importância da política na 

interpretação da realidade, dentro de uma lógica de ruptura da conexão entre a 

descrição e interpretação” (POOVEY apud SPRANDEL, 2004), que muitos 

intelectuais das searas acadêmicas ligadas às áreas econômicas e políticas, 

formuladores de ações públicas, analisaram os documentos produzidos pelos 

organismos internacionais supracitados, sem levar em consideração as 

distorções entre discurso e prática das referidas instituições. Uma vez que 

existem sinais claros de que as políticas empregadas por estas instituições 

(Banco Mundial e FMI) elevaram os índices de pobreza pelo mundo.  Como 

declarou, no início do ano 2000, o presidente do Banco Mundial, James 

Wolfensohn “que dezenas de milhões de pessoas não estavam em situação 

melhor que uma geração anterior e que a globalização econômica as tornara 

ainda mais marginalizadas” (Observatório da Cidadania, 2000, p. 94). 

Em outro evento, em setembro de 2000, na 55º Assembleia do FMI e do 

Banco Mundial, em Praga, cercada de protestos populares, James Wolfensohn 

afirmou que “uma das coisas que podem desestabilizar os países 

desenvolvidos é a inquietação social no mundo, e acredito que os números são 

tão contundentes que esse é um risco real” (Folha de São Paulo, 22/09/2000). 
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Um ano depois, fora a vez de Michel Camdessus, diretor-gerente do Fundo 

Monetário Internacional, declarar na Assembleia de Governantes do Fundo que 

a pobreza era uma “ameaça sistêmica” e propor uma ofensiva para “erradicar a 

pobreza e humanizar a globalização” (Folha de São Paulo, 29/09/1999). Esse 

discurso representou uma tentativa do FMI de responder às acusações de que 

suas políticas econômicas aumentam a pobreza e desprezam a qualidade de 

vida nos países para os quais empresta dinheiro e depois exige ajustes fiscais 

severos.      

Já na leva do discurso de defesa dos direitos humanos, diante dos 

alarmantes números que versavam sobre o problema da pobreza, 

desigualdade e exclusão social no mundo, a UNESCO assumiu o compromisso 

de lutar pelo respeito aos direitos humanos, atender às questões sociais e 

combater a pobreza. Como ressalta o Informe contido no Relatório sobre o 

Desenvolvimento Humano 2000 do PNUD: “a erradicação da pobreza constitui 

uma tarefa importante dos direitos humanos no século XXI” (WERTHEIN e 

NOLETO, 2004, p.19). 

    

“Um nível decente de vida, nutrição suficiente, atenção à saúde, 
educação, trabalho e proteção contra calamidades não são 
simplesmente metas do desenvolvimento, são também direitos 
humanos” (WERTHEIN e NOLETO, 2004. p.19). 

  

Para a UNESCO, apesar de todos os esforços, a pobreza continuaria 

vitimando milhões de pessoas. Torna-se necessário e urgente rever o 

paradigma de desenvolvimento em curso, de forma a encontrar alternativas 

que possam viabilizar uma nova ética para presidir o desenvolvimento e regular 

as relações internacionais. Assim, a construção de uma nova ética, como quer 

a UNESCO (1998), ou uma democracia mundial, passa necessariamente, pela 

superação de algumas falácias implícitas no modelo de desenvolvimento 

pregado pelo regime capitalista (WERTHIN34 e NOLETO35, 2004, p. 17-22).        

Entre estas falácias, algumas merecem destaque, como as que versam 

sobre: a negação ou minimização da pobreza; a paciência na resolução do 

problema; as metas do crescimento econômico que proporcionaram a 

                                                           
34

  Representante na UNESCO. 

35
  Diretora Técnica da UNESCO no Brasil.  
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resolução dos problemas sociais; a desigualdade como sendo um dado da 

natureza e não possível de se impedir; a desvalorização da política social; o 

maniqueísmo do Estado (diminuição e fragilização de seu papel); a descrença 

na possibilidade de contribuição da sociedade civil; a resistência da 

participação popular; a ilusão ética, a discriminação das implicações éticas do 

desenvolvimento frente à valorização da ideia de custo-benefício e o 

argumento da inexistência de alternativa para o desenvolvimento (KLIKSBERG, 

2001).  

De acordo com a perspectiva pregada por esta instituição, no plano 

político, torna-se necessário, sobretudo, em países como o Brasil, a adoção de 

políticas redistributivas que priorizem a redução da desigualdade, como 

propõem Barros, Henrique e Mendonça (2000). Segundo estes autores, a 

desigualdade na distribuição de renda tem sido historicamente um dos grandes 

entraves ao combate à exclusão. Esta estratégia deve combinar políticas 

redistributivas estruturais (como redistribuição de ativos, em particular: 

aceleração da educação, reforma agrária e acesso a crédito), que têm impacto 

de médio e longo prazo, com políticas compensatórias, como programas de 

renda mínima, que corrigem, temporariamente, as desigualdades a posteriori 

com impactos imediatos.   

 Todavia, autores como Sané36 (2004), que acredita que somente com a 

tomada de consciência de que “a pobreza só acabará quando for reconhecida 

como uma violação dos direitos humanos, e como tal, abolida” (SANÉ, 2004. 

p.27), cabendo “a UNESCO, nos termos de suas atribuições, desempenhar no 

cerne dos debates internacionais, o papel de porta-estandarte da ideia seminal 

[...] de que a ‘pobreza é uma violação dos direitos humanos’” (SANÉ, 2004. p. 

35) (Grifos do autor), é que tal objetivo será alcançado.   

No entanto, os caminhos defendidos para se alcançar tal objetivo fazem 

parte de um conjunto de estratégias já bastante conhecidas e praticadas pelos 

Estados nacionais que seguem as orientações das instituições supracitadas, a 

exemplo do Estado brasileiro. Todavia, tais estratégias de combate à pobreza 

manifestam objetivos que entram em choque com as diretrizes das políticas de 

ajuste também adotadas por estes países.  

                                                           
36

 Diretor-Geral Adjunto para Ciências Humanas e Sociais da UNESCO.  
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Apesar de a época atual poder levar à erradicação da pobreza absoluta, 

como nos revela o Relatório sobre o Desenvolvimento Humano de 2000, e 

haver um discurso romântico que expressa à necessidade e a vontade da 

comunidade internacional e de governos nacionais de erradicar a pobreza, esta 

ainda se faz presente não só no Brasil, como no mundo. Todavia, apresenta-se 

como dado natural, comum a todas as sociedades contemporâneas ou como 

sintoma das relações de desigualdade, transfiguradas e gerenciadas 

estatisticamente por sistemas de dominação social, político, cultural e, 

sobretudo, econômico, que perpassa imperceptíveis à trivialidade de milhares.   

Como critica Moreira (1998), para quem as análises produzidas pelos 

organismos internacionais omitem que a pobreza seja vista como “resultado 

dos modelos de acumulação capitalista hegemônico e das políticas de ajuste e 

suas consequências sobre os setores de renda baixa” (MOREIRA, 1998. p. 56). 

Para Moreira, não se erradicará a pobreza sem uma mudança no modelo de 

desenvolvimento em voga. Pois, segundo ele, o modelo vigente desde o pós-

guerra, “está agravando a situação dos pobres no mundo, aumentando seu 

número e reforçando os padrões de desigualdade existentes, ao mesmo em 

tempo que criam outros” (MOREIRA, 1998. p. 56).  

Em suma, concordo com Moreira (1998) quanto ao fato de, se tais críticas 

não forem incorporadas pelos organismos internacionais e governos locais, 

plenamente, “os objetivos de redução da pobreza não passarão de imperativos 

éticos, sem força para serem impostos politicamente a quem quer que seja” 

(MOREIRA, 1998). Contudo, sou cético em relação às ações que os 

organismos internacionais venham incorporar à suas práticas, uma vez que 

necessitariam posicionar-se criticamente frente ao modelo de desenvolvimento 

que eles próprios construíram. Embora não me surpreenda se fizê-lo, pelo 

menos no discurso.  

Por fim, pode-se dizer que o tema da pobreza permaneceu em pauta nos 

debates políticos no Brasil, nos anos 1990, sob a égide do discurso 

hegemônico de combate à pobreza, defendido pelos organismos 

internacionais.  

De sinal de atraso a sinal de consequência da modernidade, o certo é que 

a pobreza teria retornado ao seu lugar de paisagem nas discussões sobre os 
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problemas da sociedade brasileira, isto é, tratada como um fenômeno natural 

do sistema econômico vigente. 

Nesse sentido, pode-se dizer que, num primeiro momento a questão da 

pobreza foi naturalizada pela elite intelectual e política brasileira. Período que 

remota do final do século XIX ao início do século XX, onde os discursos e 

interpretações vigentes apresentam uma percepção da pobreza como algo 

intrínseco à paisagem e como sinônimo da indolência, do clima, da raça, da 

doença e da fome do povo brasileiro, ou seja, a pobreza aparece nos grandes 

debates nacionais para adjetivar os “verdadeiros” problemas da nação. 

Contudo, a partir de meados do século passado um novo discurso emerge 

com o pós-guerra. Discurso este que se apresenta alinhado à vanguarda da 

perspectiva ideológica capitalista que prega a superação das percepções 

anteriores sobre a questão da inviabilidade da nação, do quesito dos 

determinismos raciais e geográficos para os debates sobre o futuro da nação, 

isto é: a modernização e desenvolvimento do país, via crescimento econômico. 

Todavia, estes objetivos deveriam seguir o exemplo vivenciado pelas modernas 

economias ocidentais, na leva do avanço do modelo capitalista de 

desenvolvimento, gozando tanto das benesses quanto dos seus efeitos 

perversos, em termos sociais e econômicos.     

Esta lógica, que subordinou as políticas sociais aos ajustes econômicos e 

às regras do mercado, moldou para a política social brasileira um perfil 

despolitizado, privatizado e (re)filantropizado, como bem atestou o Programa 

Comunidade Solidária e seus desdobramentos, no período que compreende a 

vigência do governo de Fernando Henrique Cardoso, que pendurou durante 

quase toda a década de 1990.  

Numa rápida retrospectiva, o Programa Comunidade Solidária foi 

instituído pelo Decreto n. 1.366/1995, para o enfrentamento da fome e da 

miséria. Até dezembro de 2002, ele esteve vinculado diretamente à Casa Civil 

da Presidência da República e foi presidida pela ex-primeira-dama do país, 

Ruth Cardoso37. 

                                                           
37

  O Programa Comunidade Solidária sobreviveu ao fim do governo Fernando Henrique 
Cardoso - FHC (2002). Em janeiro de 2003 passou a ser vinculado ao Ministério da 
Segurança Alimentar e tinha José Baccarin como secretário-executivo. Em 23/03/03, o 
jornal O Estado de São Paulo noticiava: “Comunidade Solidária está na geladeira”, 
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No momento da criação do Programa Comunidade Solidária foram 

extintos o Conselho Nacional de Segurança Alimentar (CONSEA), a Legião 

Brasileira de Assistência (LBA), e dois outros importantes órgãos para a 

proteção e assistência social, o Ministério do Bem-Estar Social (MBES) e o 

Centro Brasileiro para a Infância e a Adolescência (CBIA). Em substituição aos 

órgãos de assistência social, extintos, foi criada a Secretaria de Assistência 

Social do Ministério da Previdência e Assistência Social (SAS/MPAS)38. 

O CONSEA havia surgido a partir do Plano de Combate à Fome e à 

Miséria (PCFM), em abril de 1993, por iniciativa do governo de Itamar Franco, 

para articular as três instâncias de governo (municipal, estadual e federal) e a 

sociedade civil (através dos representantes dos movimentos sociais e ONGs) 

na revisão dos programas federais que haviam sobrevivido ao governo de 

Fernando Collor de Melo e num projeto para o combate emergencial à fome e à 

miséria (PCFM)39. 

As diretrizes e as ações do PCFM ficaram então sob a responsabilidade 

do CONSEA que contava com o apoio técnico-administrativo do IPEA,40 para 

estabelecer parâmetros institucionais para a gerência de novos programas que 

                                                                                                                                                                          
mostrando as cobranças dos deputados do PSDB para a continuidade do Programa que se 
encontrava sem nenhuma atividade, situação que persistiu durante o ano de 2003 quando 
foi, gradativamente, desarticulado no interior do Governo Federal. A partir de janeiro de 
2004, não se encontravam mais dados sobre o Programa nos endereços eletrônicos 
anteriormente conhecidos, e o Ministério (então) Extraordinário da Segurança Alimentar 
(MESA) passou a ter o “Fome Zero” como seu carro-chefe. Ver <www.brasil.gov.br>. 

 

38
  Com a Medida Provisória n. 1.795/1999, a Secretaria de Assistência Social, SAS, 

transformou-se em Secretaria de Estado da Assistência Social, SEAS, vinculada ao 
Ministério da Previdência e Assistência Social. A partir de então, a SEAS ficou responsável 
pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social e pela normatização e 
articulação das ações governamentais e não governamentais no campo da assistência 
social, apoiando técnica e financeiramente os Estados, os Municípios e o Distrito Federal. 

39
 Em fevereiro de 1993, lideranças do Partido dos Trabalhadores (PT) apresentaram ao 

presidente Itamar Franco a solicitação de uma política de segurança alimentar que fosse 
desenvolvida a partir da criação de um Conselho Nacional. Dois meses mais tarde, o 
Conselho Nacional de Segurança Alimentar (CONSEA) foi instituído pelo Decreto n. 
807/1993. 

40
  Em março de 1993, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) publicou o Mapa da 

Fome: subsídios à formulação de uma política de segurança alimentar que, através de 
dados dos Censos Demográficos de 1990 e 1991, da Pesquisa Nacional por Amostragem 
Domiciliar (PNAD), e com metodologia desenvolvida pela Comissão Econômica para a 
América Latina e o Caribe (CEPAL), estimava em 32 milhões o número de indigentes no 
país, mais de 20% da população que, em 1990, era de aproximadamente 147 milhões de 
pessoas. 
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deveriam ter como critérios a participação popular e a transparência na 

implantação das políticas públicas. Para a definição de programas para o 

combate à fome e à miséria,41 o CONSEA contava com oito ministros de 

Estado,42 21 membros da sociedade civil, e era coordenado por Dom Mauro 

Morelli.  

Logo após a incorporação do CONSEA, em 7 de dezembro de 1993, a 

Lei Orgânica da Assistência Social n. 8.742 (LOAS), foi reapresentada e 

sancionada pelo presidente Itamar Franco para orientar as ações da Secretaria 

de Assistência Social (SAS). A LOAS como o CONSEA eram resultado de 

ampla discussão e mobilização da sociedade brasileira para o efetivo combate 

à pobreza. A mesma já tinha sido elaborada por uma equipe de assistentes 

sociais, seus temas votados em Assembleia Geral da categoria, apresentados 

e aprovados pelo Congresso Nacional em 1989, mas havia sido vetada por 

Fernando Collor de Melo. 

Com relação ao CONSEA, o Programa Comunidade Solidária tinha a 

intenção de dá continuidade, porém, revisando-o. Segundo Resende 2000, 

“durante o período de transição entre os governos dos presidentes Itamar 

Franco e Fernando Henrique Cardoso, de outubro a dezembro de 1994, a 

equipe do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada - IPEA que assessorava 

o CONSEA participou ativamente do processo de formulação da estratégia do 

que viria a constituir-se na Comunidade Solidária. Buscava-se, na ocasião, dar 

continuidade ao processo de articulação e coordenação de políticas de 

combate à fome e à miséria iniciado pelo CONSEA, aprimorando-o, porém, nos 

pontos tidos como mais críticos” (RESENDE, 2000: 15). 

Partindo da constatação de que a “magnitude dos problemas sociais, a 

manifesta crise da administração pública e do Estado e um renovado 

fortalecimento da sociedade civil mostram os limites da ação estatal no Brasil, 

tal constatação implicou na alegação de se criar e reforçar novos espaços 

                                                           
41

 Eram eles: Atendimento às crianças desnutridas e às gestantes sob risco nutricional; 
Garantia de merenda escolar para todos, cuja distribuição ficou a cargo dos estados e 
municípios; Programa de Distribuição Emergencial de Alimentos (PRODEA), dirigido 
especialmente às famílias atingidas pela seca; Programa de Alimentação do Trabalhador 
(PAT); e o Programa de Assentamento dos trabalhadores rurais. Note-se que quatro destes 
programas emergenciais haviam sido desestruturados por Fernando Collor de Melo. 

42
  Ministérios do Planejamento, Agricultura, Fazenda, Trabalho, Saúde, Educação, Bem-Estar 

Social e Secretaria Geral da Presidência da República. 
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públicos, não necessariamente estatais, e incentivar formas inovadoras de 

mobilização e parcerias entre diferentes níveis de governo e agências estatais 

[…] bem como entre o governo e as múltiplas e distintas organizações da 

sociedade civil” (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 1996, p. 16). Com isso, o 

objetivo do Programa Comunidade Solidária era: “contribuir na articulação da 

sociedade brasileira, mobilizando recursos humanos, técnicos e financeiros 

para o combate eficiente à pobreza e à exclusão social” (CARDOSO, 1997, p. 

3). 

O Programa destinava-se a ser o segmento do aparelho Estatal 

responsável pela promoção de políticas sociais ditas “emergenciais”, visando 

ações estratégicas eficientes de combate à fome e à miséria para a redução 

das disparidades regionais e sociais. Sua base teórico-legal foi, em grande 

parte, inspirada no projeto de reforma institucional e cultural do então Ministro 

da Administração Federal e Reforma do Estado, Luiz Carlos Bresser Pereira, 

que propunha a criação de instituições normativas e organizacionais que 

viabilizassem uma reforma para a gestão da coisa pública, tendo em vista dois 

critérios: democracia e eficiência. 

Para entender a proposta do Programa Comunidade Solidária, é 

importante reportar-se ao percurso intelectual de Ruth Cardoso como estudiosa 

dos movimentos populares urbanos. A sua análise sobre as mudanças na 

cultura política na década de 198043 sugere que a sociedade brasileira estava, 

no inicio dos anos 1990, suficientemente mobilizada para participar da 

definição e contribuir na execução das políticas sociais. Esta mobilização, no 

entanto, é vista pela autora como fragmentada e dispersa, o quê dificultava, 

apesar da conquista dos canais mais próximos à população, o diálogo entre o 

Estado e as entidades civis organizadas. 

A crítica feita por Ruth Cardoso naquele momento à ideologia e ao 

formato organizativo dos movimentos – classe trabalhadora organizada e/ou 

movimentos ligados aos partidos políticos, incompatíveis com as regras da 

administração pública, naquele contexto, pois concorriam com ela - já acenava 

para as Organizações Não Governamentais - ONGs (terceiro setor) como o 

aperfeiçoamento do modelo, pois este tipo de movimento tinha como estratégia 
                                                           
43

   Cf. CARDOSO, (1995). 
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a mobilização solidária, “em rede”, daqueles que tinham uma experiência vivida 

“em comum”, e uma visão da política que servia de “apoio” à administração 

pública (CARDOSO, 1995), ou seja, não “concorriam” contra ele. 

Nestes termos, o Programa Comunidade Solidária englobava duas 

propostas distintas, mas complementares: a do Conselho Comunidade 

Solidária, doravante CCS, que foi presidido pela então primeira-dama do país, 

Ruth Cardoso, e que tinha como objetivo central a articulação e a interlocução 

entre o Estado e a sociedade civil – sobretudo através de parcerias com as 

organizações não governamentais (as ONGs, para a elaboração de projetos de 

desenvolvimento social) e a da Secretaria-Executiva do Comunidade Solidária, 

doravante SECS, subordinada ao CCS e coordenada por Anna Maria Medeiros 

Peliano, que tinha uma agenda básica de implantação de programas sociais 

nos municípios mais pobres do país, visando ações integradas nos três níveis 

da Federação. 

Embora o Programa estivesse institucionalizado no espaço 

governamental, Ruth Cardoso jamais admitiu a qualificação de governo ou 

Estado, definindo-o como um “espaço intermediário entre o governo e a 

sociedade, muito mais para sociedade do que para governo”, sociedade esta 

que, para Ruth Cardoso, estava “madura” 44 para participar, em meados da 

década de 1990, de projetos de desenvolvimento social. Partindo deste 

pressuposto, o Programa Comunidade Solidária propõe, rompendo com as 

perspectivas da LOAS, estabelecendo novas articulações entre os diferentes 

níveis de governo e a sociedade civil através das ONGs para o enfrentamento 

da pobreza, com programas focalizados para as populações mais 

necessitadas. O pressuposto de ser capaz de organizar a capacidade da 

sociedade de se auto-organizar valeu ao Programa Comunidade Solidária a 

alcunha de “despachante de pobre” (CORREIO BRASILIENSE, 27/07/96, p. 

27). 

O Conselho (CCS) e a Secretaria-Executiva do Programa Comunidade 

Solidária (SECS) ao definirem suas ações a partir de critérios como 

                                                           
44

  Em palestra proferida no Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas, FFLCH-USP, em 9/10/2003. 
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focalização, necessidade, parcerias, urgência e solidariedade,45 sinalizam para 

o posicionamento do governo do então presidente da República, Fernando 

Henrique Cardoso, com relação às políticas sociais: frente à impossibilidade da 

universalização do atendimento, algumas políticas seriam universais (a saúde, 

por exemplo); outras, focalizadas (o combate ao analfabetismo e a pobreza, 

por exemplo). Quanto aos mecanismos de articulação e participação da 

sociedade civil, presentes na LOAS, o Programa Comunidade Solidária, 

embora preservasse um sistema participativo, traduzia outro entendimento: o 

locus de debate era o seu Conselho. 

Já o CCS, este foi definido como espaço público e seu principal objetivo 

era promover canais políticos de diálogo entre governo e sociedade civil, sobre 

temas importantes para uma estratégia de desenvolvimento social para o 

Brasil, entendendo-se por este “o enfrentamento da fome, da miséria e da 

exclusão social” (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 1996, p. 8). Através da 

concepção de programas sociais inovadores (Universidade Solidária, 

Alfabetização Solidária e Capacitação Solidária) e a maior articulação com a 

sociedade civil organizada e o terceiro setor. Além de a presença no CCS se 

dava por convite. 

À SECS cabia encaminhar as recomendações do CCS aos ministros de 

Estado; coordenar e articular as ações de governo no âmbito da Comunidade 

Solidária e secretariar o CCS para a implantação de uma “Agenda Básica”, 

consolidada em 1996, com 16 programas governamentais implantados no 

âmbito de cinco ministérios, 14 deles procurando interagir com as ações 

implantadas nos municípios de maior concentração de pobreza. A primeira 

gestão do CCS (entre fevereiro de 1995 e fevereiro de 1997), além de Ruth 

Corrêa Leite Cardoso, na sua presidência e Anna Maria Tibúrcio Medeiros 

Peliano como secretária executiva, contava com 21 membros da sociedade 

civil e 10 ministros de Estado (PELIANO et al, 1995, p. 25-26). 

                                                           
45

 Este é um ponto de forte crítica ao Programa Comunidade Solidária. Uma das etapas 
importantes do Programa é a definição das comunidades que serão beneficiadas por ele, 
segundo uma escala de urgência da necessidade que é definida pelo seu Conselho. Amélia 
Cohn (1999) observa que atuando de maneira focalizada, não se combate as desigualdades 
sociais, restringindo-se apenas os seus efeitos sobre a parte mais pobre da população. 
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Parte dos recursos de responsabilidade da União que, na LOAS seriam 

destinados à assistência social mudam de remetente. O Estado não seria mais 

nem o único financiador nem o único gestor das políticas sociais, o que 

corrobora a sua alegada incapacidade de ação. 

 

Para um número cada vez maior de brasileiros, a persistência de 
focos de fome e de miséria extrema, no país, é motivo de vergonha e 
de indignação e impele à ação. Consciente das limitações do Estado, 
o governo Fernando Henrique propôs e executa uma política social 
que não só é aberta como estimula, ativamente a participação do 
chamado terceiro setor e a criação de espaços públicos de atuação 
(PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2000, p. 18). 

 

Seus fundamentos na solidariedade social e em componentes éticos e 

humanitários, presentes na sociedade, capazes de mobilizar adesões e apoios 

generalizados, reforçaram o deslocamento de ações no âmbito da proteção 

social para a esfera privada, colocando, em questão, direitos 

constitucionalmente garantidos. Se, por um lado, a Constituição de 1988 trouxe 

a Seguridade Social e os direitos sociais para o campo da responsabilidade 

pública e da universalização dos acessos, por outro, o quadro social mais 

amplo dos anos 1980 e 1990 caracterizou-se por uma perspectiva de retração 

dos investimentos públicos no campo social e pelo seu reordenamento e 

crescente subordinação das políticas sociais às políticas de ajuste da 

economia, com suas restrições aos gastos públicos e sua perspectiva 

privatizadora que transformam em simulacro as possíveis saídas inovadoras 

estabelecidas constitucionalmente para a Seguridade Social.  

Nesse sentido, as parcerias com o setor privado, a escolha de 

interlocutores entre as ONGs e a criação de mecanismos de controle das 

ações do Estado mostraram que o Programa Comunidade Solidária fora 

construído de modo a suprir parte da incapacidade financeira do Estado em 

atender às necessidades sociais, ao mesmo tempo em que pretendia superar 

as práticas políticas assistencialistas e clientelistas reinantes no país. A política 

de parcerias, embora tenha criado uma possibilidade real, em termos 

econômicos e de incorporação da participação da sociedade civil, para o 

desenvolvimento da proteção social, não conseguiu, apesar dos avanços na 

regulamentação, a garantia das empresas e das administrações municipais 
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para a continuidade dos programas sociais. Deste modo, a política de combate 

à pobreza constituída nos moldes do Programa Comunidade Solidária não foi 

suficiente para a construção de uma proposta substancial de combate à 

pobreza no Brasil, tanto pela sua sustentabilidade quanto pelo seu caráter 

(des)politizador da discussão em torno de uma política efetiva e factível de 

erradicar a pobreza de nosso país.   

Todavia, diante do cenário susceptível a grandes discussões sobre uma 

estratégia de combate à pobreza no país, a década de 1990 representou um 

diferencial com relação aos anos anteriores, sobretudo, a partir da criação da 

Comissão Mista Especial, em 1999, conhecida como Comissão Mista de 

Combate à Pobreza, destinada a estudar as causas estruturais e conjunturais 

das desigualdades sociais no país. Diante de sua criação, vislumbrou a 

possibilidade de apresentar soluções legislativas para a erradicação da 

pobreza e redução das desigualdades sociais e regionais. Proposta esta, 

apresentada pelo ex-senador do Estado da Bahia, Antônio Carlos Magalhães 

(ACM), do antigo Partido da Frente Liberal (PFL), atual Partido Democrata 

(DEM), e funcionou de agosto a dezembro de 199946.   

No dia 5 de agosto de 1999, Antônio Carlos Magalhães leu em plenária 

um discurso intitulado “Combater a miséria é tarefa de todos” (MAGALHÃES, 

1999). O que chama atenção no discurso do senador é o fato dele ter 

começado declarando que: “a miséria de grande parte do nosso povo é 

secular” (MAGALHÃES, 1999, p. 9). Discurso este, difuso no ideário político 

brasileiro e alinhado ao discurso dos organismos internacionais. Outro aspecto 

de suas declarações que merece ser ressaltado são os argumentos para o 

lançamento de tal proposta, onde diz: “a pobreza alcança patamares tão 

elevados que constrangem os cidadãos, de maneira geral e particularmente os 

homens públicos, sobre os quais pesa a grave responsabilidade pelo destino 

desta Nação” (MAGALHÃES, 1999. p. 9). 

Todavia, devemos entender que o sentimento de constrangimento a que 

se refere o senador, estaria correlacionado ao constrangimento político (ético; 

                                                           
46

  Contudo, cabe registrar que, em 1981, a Câmara dos Deputados criou a “CPI da Fome”, 
destinada a apurar as causas e consequências da fome, desnutrição e falta de saúde na 
população de baixa renda. No entanto, tal comissão, segundo o Sistema de Informação 
Legislativa do Congresso Nacional, não concluiu seus trabalhos.  
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não moral) ante o discurso de enfrentamento da pobreza prescrito pelas 

agências internacionais de regulação, uma vez que não pode ser considerado 

motivo de orgulho para nenhum chefe de governo ou membro do legislativo 

nacional ver seu país situado entre os que apresentam os piores índices de 

pobreza, desigualdade e má qualidade de vida. O debate se intensificaria, mais 

adiante, no plenário da casa legislativa, nas declarações do ex-governador pelo 

Estado do Distrito Federal, Cristovam Buarque (atualmente senador da 

República pelo PDT). 

Antônio Carlos Magalhães trouxera para a discussão sobre o problema da 

pobreza, dados fornecidos pelo IPEA e Banco Mundial, onde afirmava que “o 

Brasil não é um país pobre [...] nos situamos entre as dez nações com maior 

produto interno bruto do planeta” e que nosso maior problema é a 

desigualdade. Em sua proposta emerge o discurso de enfrentamento da 

pobreza, por meio de transferência de renda e outras providências, no sentido 

de “minimizar esse cenário de gigantescas contradições” (MAGALHÃES, 1999, 

p. 10).              

Num discurso que poderia ser considerado “moderno” e de “vanguarda”, 

uma vez que trouxera uma inquietação preocupante para a esfera das 

discussões públicas (por trazer dados atualizados das agências internacionais, 

de centros de pesquisa renomados como IPEA, citações de Voltaire, Raul 

Seixas, Chico Buarque, Betinho, acadêmicos das diversas searas do 

conhecimento e editoriais da imprensa brasileira), Antônio Carlos Magalhães 

cairia na corriqueira e pequenez armadilha de transformar algo, que teria tudo 

para ser inovador, em um discurso reacionário e tradicional. Isto é, a partir de 

informações dos Relatórios sobre o desenvolvimento humano (PNUD), o 

senador teria tentado justificar a lastimável situação de pobreza e desigualdade 

em que se encontrava o país, declarando que a desigualdade de acesso à 

educação, à saúde e ao atendimento das demais necessidades básicas dos 

indivíduos ocorre mesmo nos países considerando desenvolvidos e que a 

concentração de renda tem crescido em todo o mundo, ou seja, o problema da 

pobreza além de ser secular agora, nas palavras do senador e dos organismos 

internacionais, seria mundial. Esta ambivalência entre um tratamento 
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tradicional à questão da pobreza e a incorporação de conceitos e 

interpretações “modernas” seria uma constante nos discursos da comissão.  

Entre elogios e críticas o certo é que a apresentação da proposta de 

criação de um fundo de combate à pobreza, por Antônio Carlos Magalhães, 

não escaparia às polêmicas em torno da questão da pobreza no Brasil, por 

levantar uma discussão antiga no cenário político e intelectual brasileiro, sobre 

as questões sociais.  

Dentre os que deflagraram as mais severas críticas estava Roberto Freire, 

senador pelo Estado de Pernambuco, pelo PPS47. Roberto Freire encontrou 

semelhanças entre o diagnóstico de ACM e o de Delfim Netto, para que 

“primeiro era preciso crescer o bolo, para depois reparti-lo”. Assim como, com o 

diagnóstico do general Médici, quando analisando a economia brasileira da 

década de 1970, disse que a economia ia bem e o povo ia mal.    

Para o senador, o uso de um discurso de combate à pobreza, por um 

político de “direita”, representaria um furto às tradicionais bandeiras de lutas 

dos partidos de “esquerda”. Declarou também que não se acaba com a 

pobreza nem se corrige a perversidade na distribuição de renda com políticas 

de ações suplementares, isto é, políticas compensatórias e com projetos como 

o fundo de combate à pobreza, proposto pelo senador da Bahia, Antônio Carlos 

Magalhães.  

Em seguida, Maguito Viela, do PMDB, ex-governador de Goiás, futuro 

presidente da Comissão Mista de Combate à Pobreza, falou que em seu 

governo havia realizado políticas sociais baseadas em distribuição de 

alimentos. Em suas palavras, creditou a Magalhães o discurso de se combater 

a pobreza em nosso país, por um viés “apartidário e humanista”. Contudo, no 

aparte subsequente, o senador pelo Estado do Rio de Janeiro, Roberto 

Saturnino, do PSB, ressaltou o discurso de crítica ao sistema capitalista. No 

entanto, reconheceu a necessidade de políticas compensatórias, aliadas a 

dimensões estruturais de combate à pobreza.  

 

                                                           
47

  É um partido político do Brasil que surgiu da decisão de parte da executiva nacional do 
Partido Comunista Brasileiro (PCB) de dissolver o partido e fundar um novo. Sua fundação 
ocorreu em 1992 e obteve registro permanente em 19 de março de 1992. 
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Sei perfeitamente que, no sistema econômico capitalista em que 
vivemos, com uma tendência de concentração manifesta de renda, 
riqueza e poder, toda política de natureza social será sempre 
compensatória, isto é, será uma compensação à própria tendência 
concentradora do regime. Nem por isso se deve desqualificar esse 
tipo de política compensatória, mormente num país que atingiu o grau 
de injustiça social a que o Brasil foi levado, e muito especialmente se 
nessas políticas compensatórias se introduzir alguma dimensão de 
natureza estrutural, casando, por exemplo, a distribuição em termos 
de renda com algum investimento acoplado em educação, 
característica que move o sistema pelo lado estrutural (SATURNINO 
apud MAGALHÃES, 1999, p. 28). 

     

Já Marina Silva, senadora do Partido dos Trabalhadores (PT), pelo Estado 

do Acre, defendeu a importância do debate político sobre a pobreza.  

 

A nossa agenda será a discussão da pobreza, da miséria e da 
exclusão social. É com esse espírito que entro nessa comissão, que, 
entendo, é uma comissão do Brasil, para enfrentar um problema do 
nosso país que, infelizmente, foi criado por meia dúzia de pessoas, 
mas cujas consequências se estendem a milhões (MAGALHÃES, 
1999. p. 33).   

   

Da mesma forma, seu correligionário Eduardo Suplicy, senador pelo 

Estado de São Paulo, defendeu a participação de seu partido nos trabalhos da 

comissão, diante do objetivo maior de combate à pobreza.    

 

 

Poderia alguns dizer: “como você, sendo do PT, está dando tanta 
atenção à proposição de um adversário do PFL e potencial candidato 
à Presidência?” [...] Disse a meus companheiros que deveríamos 
estar com o espírito aberto, como propõe V. Ex.ª. Se o objetivo é 
erradicar a pobreza para valer, então nós, do PT, temos que estar 
prontos a dialogar com quem quer que seja em que pesem as 
diferenças de procedimentos, de políticas ou de decisões que 
possam ter existido no passado (SUPLICY apud MAGALHÃES, 1999, 
p 38-39).  

 

Diante de tanto aparte o senador Jader Barbalho, do PMDB, do Pará, 

festejou o que considerou a fusão de duas linhas clássicas de pensamento, a 

liberal e a que prega políticas compensatórias. Na mesma linha, José Alencar, 

atual vice-presidente da República, lembrou, ainda nos tempos que pertencia 

ao quadro de partidários do PMDB que: “Não importa a cor do gato; o que 

importa é que cace o rato”, isto é, o senador, mesmo que por meio de uma 
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metáfora, expressou sua satisfação em ver que, independente da coloração 

ideológica, o que importa é o “bem comum”. Pois, em seus dizeres, 

“precisamos retomar o desenvolvimento” (ALENCAR apud MAGALHÃES, 

1999, p.43). 

Em resumo, diante do sucesso de seu discurso no plenário do senado, 

Antônio Calos Magalhães o concluiu num tom absolutamente tradicional. 

 

Sou um político que vive na intimidade do meu povo, sobretudo, dos 
mais pobres. Sou um político que não frequenta as casas dos mais 
ricos.  Costumo viver na intimidade dos mais pobres. E diante dos 
senhores, juro que vamos lutar por isso. Diante do povo que aí está na 

galeria, juro não que faltarei, até porque, se tivesse que faltar, eu pediria a 
Deus que me fulminasse na véspera (MAGALHÃES, 1999, p. 58). 

     

A comissão atraiu dezenas de parlamentares. Houve disputas e debates 

acalorados para definir os nomes dos 19 senadores e 19 deputados titulares. 

De certa forma, percebeu-se certo interesse consensual na questão da 

pobreza, embora com percepções diversas sobre seu significado e estratégia 

de enfrentamento, entre as mais diferentes correntes ideológicas presentes na 

comissão. No desenrolar dos trabalhos da comissão percebeu-se a presença 

de uma ambivalência no discurso em torno da representação do problema da 

pobreza no Brasil, desde uma percepção alinhada a perspectivas tradicionais, 

clientelistas, populistas e reacionárias sobre a forma como a pobreza deveria 

ser encarada, até perspectivas mais progressistas apoiadas num ideário 

político que prega princípios de igualdade, justiça social e responsabilidade 

ética da ação pública do Estado.  As discussões no seio da comissão podem 

ser vista como evidências do dissenso e conflito de interesses políticos acerca 

da questão da pobreza no Brasil, apresentado anteriormente.  

Tal afirmação pode ser constatada ante as consequências do anúncio da 

criação da Comissão, onde campos ideológicos foram, de súbito, demarcados. 

O primeiro deles foi o de setores políticos considerados de esquerda, que se 

posicionaram contra a sua criação, por considerá-la defensora de uma política 

social de caráter “assistencialista” e “neoliberal”, tendo como expoente, 

senadores ligados ao Partido dos Trabalhadores. Assim se posicionou, por 

exemplo, o senador Geraldo Candido (PT/RJ), que publicou uma cartilha 
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intitulada Como acabar com a pobreza no Brasil (1999). Nela, o senador 

considerou que a criação do Fundo, proposto na comissão, não resolveria 

problema algum, por partir de um pressuposto da manutenção da condição de 

pobreza - desde que a níveis mínimos de sobrevivência.  

 

Isto quer dizer que os recursos do fundo serão aplicados em ajuda 
aos pobres. Mas um pobre que recebe ajuda continua sendo um pobre. 

E jamais se pode dizer que uma pessoa que precisa receber ajuda para 
sobreviver está tendo acesso a um nível digno de sobrevivência. Os pobres 
são sempre os trabalhadores. Porque esta proposta não mexe na parte que é 
recebida diretamente por estes, mas só pretende conceder-lhe ajuda do 
Estado, ela é indireta. Não passa de uma política compensatória. Nisto, não 
se distingue da maioria das propostas parlamentares sobre o assunto. 
Políticas compensatórias, em determinadas situações, ajudam como medida 
de emergência. Podem então se justificar, porque aliviam sofrimentos. Mas 
são apenas paliativos. Não aceitamos que sejam apresentadas como 
soluções, definitivas. Isto é tentar enganar o povo. (Cândido, 1999, p. 5). 

          

 Segundo o senador, para acabar com a pobreza, bastaria respeitar os 

artigos 6º e 7º da Constituição.48 Não obstante, estiveram alinhados a este 

discurso os senadores Eduardo Suplicy, Aloísio Mercadante, Paulo Paim, 

Pedro Celso, Nilson Mourão e Marina Silva, pelo PT; Roberto Saturnino, 

Eduardo Campos, Luiza Alceu Collares, Dr. Hélio, Erundina e Antônio Carlos 

Valadares, pelo PSB; Emília Fernandes Alceu Collares, Dr. Hélio e Sebastião 

Rocha, pelo PDT e Haroldo Lima, pelo PC do B.  

O outro campo, facilmente identificado pela base de apoio do governo 

vigente, era composto por setores ligados aos partidos de centro, centro-

esquerda e centro-direita, direita. Formados pelos senadores Casildo Maldaner, 

Jader Barbalho, Gilberto Mestrinho, Pedro Simon, Gérson Camata, Alberto 

Silva, José Alencar, Marluce Pinto, Silva Júnior, Roberto Requião, Amir Lando 

e Agnelo Alves, pelo PMDB; Paulo Souto, Djalma Bessa, Juvêncio Fonseca, 

Eduardo Siqueira Campos, Maria do Carmo Alves, Freitas Neto, Romeu Tuma, 

Mozarildo Cavalcanti, Geraldo Althof e Hugo Napoleão, pelo PFL; Paulo 

Hartung (atual PPS), Romero Jucá, Osmar Dias, Lúcio Alcântara, Geraldo 

Melo, Antero Paes de Barros, Sérgio Machado e Luiza Toledo, pelo PSDB, 

dentre outros, que se subdividiram entre os que defendiam políticas 
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  O primeiro refere-se aos direitos sociais e o segundo ao valor do salário mínimo, garantidos 
pela Constituição de 1988. 
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assistenciais tradicionais e os que defendiam soluções mais modernas, na 

linha do que já estava sendo realizado pelo governo. 

Todavia, também se viu dividido o grupo de partidos políticos alinhados a 

uma perspectiva esquerdista, os que defendiam uma postura mais radical, que 

pregavam um discurso de ruptura com o modelo econômico vigente, mediante 

a apresentação de uma proposta de política social de combate à pobreza, 

fundamentado em transformações estruturais, e outros mais moderados, que 

acreditavam que seria possível combater a pobreza através de uma política de 

transição para este novo modelo, através de um conjunto de ações integradas.  

Entre as atividades da comissão destacaram-se as exposições feitas por 

pesquisadores de diversas áreas acadêmicas, representantes da sociedade 

civil, da igreja católica e do governo federal. Foram realizadas também quatro 

viagens, por membros da comissão, a regiões consideradas de extrema 

pobreza, para ver a situação, in loco, das condições de vidas da população, 

assolada pelo assustador quadro de penúria e miséria no Brasil. 

Dentre os inúmeros expositores, ao longo do ciclo de audiências públicas, 

pode-se destacar a economista Lena Lavinas, pesquisadora do IPEA, que 

versou sobre seu trabalho relativo a “linhas de carência alimentar”; o então 

presidente do IPEA, Roberto Borges Martins, que defendeu a ideia de que o 

Brasil não é um país pobre, mas sim, desigual49; o diretor de Políticas Sociais 

do IPEA, Ricardo Paes de Barros, que defendeu que o Brasil é pobre porque 

historicamente não deu a atenção devida à educação, bem como defendeu a 

conjunção de medidas capazes de induzirem mudanças em longo prazo 

alinhadas a ações de efeito imediato. Barros foi um dos que consagraram a 

expressão “focalização” nos trabalhos da comissão. A partir daí haveria um 

consenso entre os representantes da base governista de que os recursos 

disponíveis eram suficientes, apenas estavam mal focalizados. Uma vez que 

 

De acordo com o palestrante, o governo gasta com transferência a 
idosos volume incomensuravelmente maior de dispêndios do que com 
creches, tornando previsível o aumento de pobreza nas próximas 
gerações. De outra parte, o seguro-desemprego não beneficia as 
pessoas situadas no estrado dos 30% de menores rendimentos, que 
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  Opinião, posteriormente, apropriada pelo presidente e pelo relator da comissão mista, o 
senador Maguito Vilela (PMDB) e Roberto Brant (PFL), respectivamente.   
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são os efetivamente pobres. Finalmente, o PIS/PASEP beneficia o 
trabalhador do setor formal cujo salário no ano anterior situou-se 
entre um e dois salários mínimos, pessoas que não se situam entre 
os pobres (CONGRESSO NACIONAL, 1999, p. 26).    

 

O economista concluiu sua contribuição expondo que dos R$ 130 bilhões 

destinados anualmente à área social, apenas 10% chegariam aos mais pobres, 

o que significa dizer que para se acabar com a pobreza não necessitaria 

aumentar impostos, nem tirar recursos de outras áreas governamentais, mas 

“focalizar” mais adequadamente os gastos sociais.  

Pelo IPEA também participaram as pesquisadoras Ana Maria Peliano e 

Sonia Rocha. A primeira defendeu programas de combate à pobreza, globais e 

intersetoriais, e a segunda fez considerações a respeito da metodologia de 

elaboração do que se denominou de “linha da pobreza”, concluindo que o 

enfrentamento do problema da pobreza deveria ter dois enfoques: um voltado 

para o mercado de trabalho e outro relacionado à distribuição de renda.  

Já no campo acadêmico, destacaram-se os economistas Rodolfo 

Hoffmann (UNICAMP), Paul Singer (USP) e José Márcio Camargo (UFRJ), 

assim como a assistente social Aldaíza Sposati (PUC/SP). Hoffmann 

apresentou à comissão sua metodologia de “mensuração da pobreza” e os 

resultados em termos de quantificação do número de pobres. Singer discorreu 

sobre o que considera as causas da pobreza no Brasil: a não propriedade dos 

meios de produção ou riqueza financeira acumulada, falta de qualificação 

profissional demandada pelo mercado e falta de emprego, mesmo que de baixa 

qualificação. Paul Singer identificou a existência de duas categorias de pobres 

no Brasil: os pobres hereditários, ou estruturais, que descendem de outras 

gerações de pobres; e os denominados novos pobres ou conjunturais, gerados 

pelos diversos ciclos de recessão econômica, experimentados nos últimos 

anos. Dentro de sua perspectiva de combate à pobreza, o Estado deveria partir 

da concessão daquilo que os pobres não dispõem, no intuito de livrá-los do 

círculo da pobreza: implantação efetiva da reforma agrária, expansão da 

concessão de microcrédito, apoio à formação de cooperativas de 

trabalhadores, em especial as que sucedem empresas pré-falidas, 

investimentos pesados em educação e com, relação ao emprego, mudanças 



131 

 

de rumo na política econômica (CONGRESSO NACIONAL, 1999, p. 26-28). 

Singer defendeu a criação de uma renda cidadã, de natureza universal. 

Segundo o autor, os custos para garantir programas focalizados diretamente 

aos pobres eram tão altos que uma renda cidadã universal sairia mais barato.  

Já Márcio Camargo apresentou a comissão um diagnóstico da situação da 

pobreza no Brasil, bem como propostas direcionadas a solucionar o problema. 

Partindo do conceito de pobreza como “insuficiência de renda”, Camargo 

concluiu que a principal razão para o elevadíssimo contingente de pobres no 

Brasil é a pouca educação. Analisando os gastos sociais do governo, Camargo 

afirmou que o problema não seria o montante global de gastos, mas a má 

focalização dos mesmos, sugerindo que seria necessário apenas 5% do PIB 

para erradicar a pobreza, valor obtido retirando-se dos programas sociais 

existentes metade dos recursos que os 40% mais ricos da população se 

apropriam, isto é, mediante um remanejamento dos recursos da parcela mais 

abastada para a mais carente, reestruturando o sistema estatal de (re) 

distribuição de renda, destinando-o para um fundo que deveria ser implantado 

num amplo programa de renda mínima aliado ao programa Bolsa Escola, do 

governo federal.  

Adaíza Sposati, por sua vez, enfatizou ser impossível obter sucesso num 

programa de erradicação da pobreza sem impor mudanças no modelo 

econômico concentrador de renda, mediante uma ampla reforma tributária, 

salarial e fundiária no Brasil. Para ela, dever-se-ia definir um conceito preciso 

de pobreza, para, assim, identificar a população necessitadas da assistência 

estatal, através de políticas públicas, localizando-a geograficamente, no sentido 

de superar a ideia de que esta se encontra somente em regiões especificas do 

país. Sposati conclui dizendo que combater a pobreza não significa superar a 

carência de renda, uma vez que a mesma estaria associada à precariedade da 

infraestrutura e dos serviços públicos de que dispõem os segmentos excluídos 

da sociedade.  

Representando o governo, estiveram presentes: o secretário do Programa 

Comunidade Solidária, Augusto de Franco; o ministro extraordinário de Política 

Fundiária, Raul Jungmann; a secretária de assistência social, Wanda Engel; o 
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ministro da educação, Paulo Renato Sousa e o ministro da Fazenda, Pedro 

Malan. 

Raul Jungmann buscou demonstrar que o problema fundiário no Brasil 

tem raízes históricas: o Brasil tem menos problema com a questão fundiária 

clássica e do que com a questão da pobreza rural. Afirmou, todavia, que “a 

reforma agrária representaria uma estratégia para a redução da pobreza rural 

brasileira, pois, além de criar empregos a custo muito mais baixo do que o 

setor formal da economia conseguiria manter a renda média do assentado 

acima daquela do trabalhador rural, inclusive do assalariado” (CONGRESSO 

NACIONAL, 1999).  

Wanda Engel, por seu turno, apresentou os programas que o governo 

vinha desenvolvendo no combate à pobreza e exclusão social no Brasil. 

Considerando (na visão oficial do governo) a pobreza uma questão de 

insuficiência de renda, de cultura e de não acesso a serviços públicos básicos, 

defendeu a disponibilização desses fatores como caminhos para se combater a 

miséria, focando-os no núcleo familiar e nos seguimentos sociais mais 

vulneráveis socialmente: crianças, jovens e idosos.  

 Já Paulo Renato, a partir da referência aos estudos do IPEA, que 

afirmavam que o fator individualmente mais significativo para a erradicação da 

pobreza é a educação, buscou demonstrar os avanços que estariam ocorrendo 

na área, através de dados estatísticos referentes ao Programa de Garantia de 

Renda Mínima (PGRM), Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), merenda escolar, 

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), gerido pela Secretaria de 

Ação Social do Ministério da Previdência.  

Pedro Malan, ministro da Fazenda, em sua exposição começou dizendo 

que o Brasil teria condições de ultrapassar as metas de redução da pobreza, 

estabelecidas na Cúpula de Desenvolvimento Social de Copenhague, em 1995, 

muito antes do prazo estipulado, uma vez que um dos principais pré-requisitos 

para tal empreitada já havia sido atingido, o fim da inflação. Em relação às 

condições efetivas para o governo erradicar a pobreza do país, Malan 

defendeu que o caminho seria redimensionar os atuais gastos sociais. Assim, o 
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problema estaria, mais uma vez, na composição e má focalização desses 

gastos e não na insuficiência de recursos. 

Quanto aos representantes da sociedade civil, estiveram Cristovam 

Buarque, dom Mauro Morelli e Valdir de Araújo Dantas50. Cristovam Buarque 

ao dar início à sua exposição defendeu que a erradicação da pobreza seria 

quase que empreender uma nova abolição da escravidão no Brasil, fazendo 

alusão ao fato de que, mesmo após a abolição da escravidão, o Brasil ainda 

teria continuado sob a égide de um regime “escravocrata”, por acreditar que, 

existe uma relação nítida entre pobreza e escravidão no Brasil. Uma vez que 

tal afirmação poderia ser comprovada ao “analisar por que cento e tantos anos 

depois do fim da escravatura continuamos com a escravidão [...] continuamos 

com milhões de brasileiros condenados à pobreza e, portanto, a uma forma de 

escravidão” (CONGRESSO NACIONAL, 1999) 51.   

E da mesma forma que a elite dirigente do país, em épocas longínquas, 

teria se cansado da escravidão devido o custo com a prevenção de fugas, 

manutenção e alimentação dos negros cativos, além da vergonha da má 

imagem no exterior, ela teria se cansado e estaria “constrangida”, nos dizeres 

de Antônio Carlos Magalhães, em decorrência da imagem que sobre caia sobre 

o país. Pois, segundo Cristovam, 

 
A elite brasileira cansou de ter pobres em seu território. Como pobre 
não se evapora, como a ética não permite evaporá-los forçosamente, 
por mais perversa que seja, a elite brasileira, por seus interesses 
imediatos, está disposta a fazer aqueles sacrifícios para erradicar a 
pobreza, pois se beneficiará disso (CONGRESSO NACIONAL, 1999). 

     

Já em sua exposição, Dom Mauro Morelli destacou a importância da 

solidariedade, relembrando as ações defendidas por Herbert de Sousa 

(Betinho), durante a Ação da Cidadania. O religioso ponderou que uma das 

principais missões da comissão deveria ser oferecer ao país um instrumento 

legal de avaliação dos custos sociais das medidas econômicas, além de criar 

mecanismos que garantissem, no Orçamento da União, os recursos 

necessários para programar as ações consideradas imprescindíveis ao 

combate à pobreza.  

                                                           
50

  Representante da Federação Nacional de Apoio aos Pequenos Empreendimentos.  

51
  Notas disponíveis no site do Senado Federal. 
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Dentre as considerações finais, a respeito dos resultados do trabalho da 

comissão, partilhamos do mesmo pensamento expresso pela senadora Marina 

Silva: “a comissão criou um fundo, mas sob controle do governo”. 

 Além de não ter visto “a tão sonhada participação da sociedade civil” na 

elaboração de uma proposta factível de erradicar de vez a pobreza de nosso 

país,52 Marina Silva esperava três providências concretas, com relação às 

expectativas dos resultados da comissão: a própria discussão política e suas 

conexões com o social; leis que facilitassem o combate à miséria e um impulso 

para articulação permanente entre sociedade/Congresso/Executivo, na garantia 

de recursos para o curtíssimo e longo prazo. A senadora concluiu sua 

participação nos trabalhos da comissão dizendo que: “da mesma forma que a 

pobreza nunca esteve no centro das decisões por causa da política, só estará 

nele por meio da mesma política” (SILVA, 1999).  

O que se pode concluir do pensamento da senadora é que uma questão 

tão relevante quanto à pobreza, nunca foi conduzida ao centro das decisões 

políticas no Brasil. Isto se deve ao fato de, mesmo se configurando como um 

grave problema nacional, não é e nunca foi de interesse da classe dirigente de 

nosso país erradicá-la. Pois isso significaria extinguir as relações de 

desigualdade imanente à estrutura do sistema de produção vigente, 

subjacentes às relações sociais de dominação em nosso país e, se este 

objetivo não fizer parte do jogo de interesses da elite política brasileira, a 

mesma não encontrará espaço privilegiado para se empreender uma discussão 

profunda e fecunda com todos os segmentos da sociedade, de forma 

apartidária, desinteressada politicamente, capaz de proporcionar sua 

erradicação.  

Sigo a mesma linha de raciocínio do Senador Cristovam Buarque, que, ao 

creditar à lógica econômica a causa da pobreza no país, o problema da 

pobreza estaria ligado à sua própria conceituação.  

 

 

                                                           
52

  Ver artigo publicado no Jornal Folha de São Paulo, intitulado: A miséria e a pobreza da 

política. 31/10/1999.  
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Pobreza não é ganhar pouco; pobreza é não ter só serviços e 

produtos essenciais que caracterizam a pessoa que não é escrava da 
pobreza. Fico angustiado quando vejo a tal linha da pobreza. [...] O 
que faz uma pessoa estar abaixo da pobreza não é ganhar menos 
que 100 200 ou 300 reais. É o fato de seu filho não ter escola, muito 
menos de qualidade, sua família não ter saúde, a água para beber 
não ser limpa e o futuro dele não ser assegurado (CONGRESSO 
NACIONAL, 1999) 

                                 

Definindo-a como insuficiência de renda, estabelecendo-se uma linha 

monetária para distinguir quem é ou não pobre no Brasil (mediante uma 

concepção puramente quantitativa em termos de renda), despolitizando o 

debate acerca das questões sociais no país, sob a égide de uma política 

econômica que mais contribui para o agravamento dos quadros de pobreza, 

desigualdade social e concentração de renda que a enfrentá-las, a comissão 

instituiu arbitrariamente uma concepção de pobreza que orienta as ações 

governamentais em seu enfrentamento, mas que em nada contribui para 

desatar os nós sob os quais mantém milhões de famílias, sujeitas às estruturas 

e relações de manutenção e perpetuação da desigualdade social no Brasil. Isto 

é, concluíram que, com a concessão de subsídios financeiros (que a primeira 

vista pode ser considerada eficaz por atingir, com pequena margem de erro, o 

público mais necessitado e proporcionar alívio temporário a situação 

calamitosa em que se encontram) estariam contribuindo para solucionar o 

problema da desigualdade de oportunidades sociais no Brasil. 

Nesse sentido, contrapondo o discurso de que “os programas sociais 

estão mal focalizados nos mais pobres”, como afirmou Fernando Brant 

(PFL/MG), no Relatório Final da Comissão, onde diz que “é possível eliminar a 

pobreza sem a necessidade de qualquer aumento no volume total de gastos na 

área social e que a solução do problema da pobreza depende mais do 

aperfeiçoamento das políticas públicas do que da elevação dos gastos” 

(CONGRESSO NACIONAL, 1999, p. 101), acredito que a criação da Comissão 

Mista de Combate à Pobreza não passou de mais um artifício tendencioso da 

classe dirigente desse país, apoiada em paradigmas e perspectivas tidas como 

progressistas, mas que, na verdade, se apresentaram conservadoras e 

reacionárias, no sentido de legitimar um discurso que prega mudanças e ações 

paliativas no sistema de distribuição de riquezas e promoção da justiça social 
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(o que apenas mascara os interesses econômicos do sistema capitalista 

vigente, não alterando as bases distributivas de riqueza no país). Sendo assim, 

a pobreza, jamais poderia ser compreendida de forma unidimensional e 

residual, como propôs o Relatório Final da comissão, a partir da variável renda; 

mas sim, a partir de seu caráter multidimensional, manifesta nas péssimas 

condições de vida das pessoas, no estado de desigualdade em que se 

encontram milhares, diante do restrito acesso aos bens e serviços produzidos 

socialmente e vitais a sua sobrevivência, sofrendo com o processo de exclusão 

e marginalização da sua condição social, estigmatizada, aquém do gozo do 

direito à cidadania plena. Uma vez que dependendo da forma como a 

conceituamos, pobreza pode assumir diferentes feições no imaginário cultural e 

intelectual de uma sociedade e ser capaz de construir e reproduzir percepções 

distorcidas e tendenciosas aos interesses de classe, implicando na adoção e 

criação de diferentes estratégias de ações de combate à pobreza que 

condicionam seus resultados, sem alterar o quadro social da população 

atendida.  

Assim, foi, sobretudo, a partir deste contexto de discussão do problema da 

pobreza na arena político nacional que emergiu o atual discurso intelectual e 

político de combate à pobreza no Brasil (baseado em princípios de insuficiência 

de renda, mensuração da pobreza e focalização dos recursos públicos 

necessários para sua eliminação), disseminando-se, a partir daí, a implantação 

de políticas públicas de transferências de direta renda (não contributiva), como 

dispositivo alternativo à garantia universal dos direitos sociais. Pelo menos, não 

no sentido universal, como assim queria alguns parlamentares, como Eduardo 

Suplicy, mediante a garantia de uma Renda Mínima Universal.  

Nesse sentido, ante a perspectiva apresentada no relatório final da 

Comissão, a política social brasileira passaria a se orientar por um ideário 

transmutado em estratégias de combate à pobreza de caráter gerencialista, 

assistencialista (compensatória), mitigador da pobreza, via ações filantrópicas, 

aquém do estabelecimento de um arcabouço jurídico de garantia dos direitos 

sociais básicos. Esta afirmação pode ser confirmada pela constatação da 

explosão de programas e projetos de ação social de enfrentamento da 
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pobreza, de cunho emergencial, sob a égide do discurso neoliberal, a partir da 

década de 1990.  

Todavia não podemos deixar de lembrar que, a partir da década de 1990, 

não só foi iniciado o processo de privatização das empresas estatais como a 

abertura comercial, a reestruturação do Estado aos moldes neoliberais, entre 

outras medidas. Após o impeachment de Fernando Collor de Mello, essas 

mudanças continuaram a ser praticadas durante o governo de seu sucessor 

(Itamar Franco), com destaque para o Plano Real que estabilizou a moeda 

nacional e elegeu as metas de inflação como ideário maior a ser perseguido. 

Entretanto, foi no governo Fernando Henrique Cardoso (FHC) que o câmbio 

passou a ser flexível, que as mais importantes empresas estatais foram 

privatizadas, que a meta de inflação passou a definir a política de juros e que o 

superávit primário tornou-se objetivo inconteste. É nesse momento que se 

tornou claro que, ao lado do ideário neoliberal, o governo estava adotando 

políticas favoráveis ou sob o mando do capital. As elevadas taxas de juros, 

combinadas com um real valorizado frente ao dólar, permitiram ganhos de 

arbitragem nunca antes vistos. Esses, somados aos demais lucros do capital 

financeiro, garantiram que a rentabilidade do setor atingisse recorde e que o 

investimento produtivo fosse preterido (PAULANI; PATO, 2005). 

Foi também nesse contexto que o mercado de trabalho passou a se 

comportar sob o ritmo da lógica do crescimento do mercado informal em 

relação ao formal, onde a leva de “despojados”, nos dizeres de Carvalho (2006) 

(composto de excluídos, na expressão adotada pelos representantes do 

governo de Luis Inácio Lula da Silva), aumentou e passou a ser objeto de 

campanha política, tal como visto no programa de Luis Inácio Lula da Silva, em 

2002 (Comissão de Programa de Governo, 2002) e no Projeto Fome Zero: uma 

Proposta de Segurança Alimentar para o Brasil (Brasil, 2001).  

Nesse sentido, para se compreender o contexto da criação e implantação 

do Programa Bolsa Família (programa de transferência de renda que constitui 

marca registrada do governo Lula), é necessário lembrar que, a partir de 1980, 

exatamente quando o regime do capital retornou ao cenário internacional 

(CHESNAIS, 2005), a discussão tornou-se intensa sobre a viabilidade da 

manutenção dos sistemas de Proteção Social construídos no pós-guerra. 
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Dessa forma, não é por acaso que programas dessa natureza recebam o apoio 

do Banco Mundial e de instituições de pesquisa neoliberais na sua concepção, 

uma vez que se tratava de garantir renda para os mais pobres (tanto na vida 

ativa como na velhice) e deixar para o mercado a cobertura dos demais 

segmentos populacionais. 

Todavia, não se pode esquecer que décadas de clientelismo consolidou 

neste país a “cultura da tutela” que não tem favorecido o protagonismo nem a 

emancipação dos usuários das políticas sociais, especialmente da Assistência 

Social (aos mais pobres), ou seja, permanecem nas políticas de enfrentamento 

da pobreza no Brasil, concepções e práticas assistencialistas, clientelistas e 

patrimonialistas53, além da ausência de parâmetros públicos no 

reconhecimento de seus direitos, reiterando a imensa fratura entre direitos e 

possibilidades efetivas de acesso às políticas sociais de modo geral. Ao 

contrário, carências se acumularam e se sobrepuseram, desafiando possíveis 

soluções e deixando de lado grandes segmentos populacionais desprovidos de 

qualquer sistema público de proteção social.  

Sendo assim, as políticas sociais de enfrentamento da pobreza adotadas 

na vigência dos governos que se sucederam da década de 1990 até os dias 

atuais, são passíveis de crítica por significarem uma estratégia de Governo54 

(ação pública, não necessariamente estatal), incompatível com as perspectivas 

de enfrentamento da pobreza pelas suas causas estruturais: aprimoramento da 

base redistributiva de renda/riqueza no país, garantia dos direitos sociais 

assegurados pela Constituição de 1988 (direitos universais e não focalizados) e 

criação de condições e oportunidades para a superação do quadro de 

desigualdade social, principalmente de renda, mediante acesso igualitário ao 

mercado de trabalho formal. 

 Todavia, podemos constatar que as ações e políticas públicas de 

enfrentamento da pobreza no período em questão não significaram um avanço 

                                                           
53

  Segundo Ivonete Soares (Professora Dra. UERN e integrante da banca de defesa dessa 
dissertação), ao nos referirmos a “práticas”, estamos nos referindo à prática no sentido de 
realização, ou seja, o discurso das políticas estão conectados com o que está mais 
avançado em termos de produção teórica nacional e internacional. 

54
  Governo este dirigido por um grupo político representativo de um ideário político-ideológico 

combativo do problema da pobreza, por ações e políticas públicas predominantemente mais 
emergenciais do que estruturai, nos moldes da perspectiva neoliberal. 
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substancial na percepção da pobreza, nem na estratégia adotada em vista de 

sua erradicação definitiva.  

Vejamos doravante em que medida isso foi alterado (ou não) nos anos 

subsequentes, fazendo uma breve análise da estratégia do Programa Fome 

Zero, que sucedeu a política social prescrita pelo Programa Comunidade 

Solidária do governo de Fernando Henrique Cardoso. 

 

4. A hegemonia das representações sociais e discursos sobre a 

pobreza enquanto insuficiência de renda. 

  

O desenho estabelecido para o Programa Fome Zero55 do Governo do 

Lula apresenta interfaces com a política social e as ações de combate à 

pobreza, idealizada no decorrer dos anos de 1990, período que predominou 

uma lógica de combate à pobreza sob a égide das políticas sociais de cunho 

neoliberal. Este programa representa uma tentativa de dá resposta à difícil 

conciliação entre políticas compensatórias e políticas estruturais no combate à 

pobreza no Brasil.  

Diante disso, apresenta-se nesta seção a concepção e estruturação do 

Programa Fome Zero (PFZ), partindo do desafio de compreendê-lo como um 

programa que pretende dar conta do atendimento de um direito universal do 

cidadão, que é o direito à alimentação, mas que, ao mesmo tempo, procura 

utilizar técnicas de “focalização” para identificar a população de maior carência, 

para cumprir esse objetivo.  

Explanar sobre o PFZ é necessário em vista de compreender o dilema em 

torno da configuração da política social brasileira, geradora de ambiguidades e 

tensões em torno das políticas públicas de enfretamento da pobreza, 

desigualdade e exclusão social. Como tão por evidenciar, em seu discurso 

institucional a materialização das representações sociais sobre a pobreza 

enquanto um problema de insuficiência de renda. E, por sua vez, dar 

                                                           
55

  O Programa Fome Zero, no decorre do primeiro mandato do ex-presidente Lula, passou a 

ser denominado de Estratégia Fome Zero. Por englobar uma série de outros programas, 
que dentro da perspectiva de instituição de uma política nacional de segurança alimentar, 
representa um conjunto de ações interministerial voltados para esta finalidade.  
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continuidade às ações de transferência de renda, ditadas pelas 

recomendações dos organismos internacionais.  

Desse modo, esta seção constitui um capítulo à parte e está dividida em 

três subseções: na primeira, pretende-se fazer uma discussão sobre as 

características da política social de combate à pobreza e à fome no Brasil, em 

especial, as políticas públicas de transferência de renda; em seguida são 

apresentadas as principais características do Programa Fome Zero (adotado 

como prioridade de governo a partir de 2003), apresentando sua vertente 

relacionada à política de transferência de renda e, por conseguinte, analisa-se 

a concepção e estruturação do Programa Bolsa Família. 

 

4.1  Estratégias de combate à pobreza: concepção dos programas de 

Transferência De Renda. 

 

As estratégias de combate à pobreza, apoiadas em políticas públicas de 

transferência de renda, têm precedentes em alguns países da Europa, quando 

estes introduziram em seus sistemas de proteção social, a partir da Segunda 

Guerra Mundial, ações paliativas como resposta às deficiências de recursos 

provenientes das atividades profissionais ou mesmo do processo de exclusão 

social decorrente das grandes depressões econômicas.  

Paugam (1999) relata a introdução de sistemas de renda mínima 

garantida, todos sob condições de inserção profissional ou social, em países, 

como Dinamarca (1933), Reino Unido (1948), Alemanha (1961), Países Baixos 

(1963), Bélgica (1974), Irlanda (1977), Luxemburgo (1986), França (1988), em 

diversas províncias da Espanha (Andaluzia, Aragón, Astúrias, Catalunha, 

Galícia, Múrcia, Navarra e no País Basco em 1990) e em Portugal (1996).  

Em 1986, foi criada a Basic Income European Network (BIEN, a maior 

articulação europeia em defesa de uma renda básica para todos no 

continente). A BIEN, mantendo a mesma sigla, foi transformada em 2004, na 

Earth Basic Income Network, por ocasião da realização do seu X Congresso 

Internacional, em Barcelona, Espanha. Essa entidade mundial desenvolve 

ampla discussão internacional sobre a Renda Básica, enquanto uma 
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modalidade de transferência de renda incondicional, propiciando articulação 

entre estudiosos, grupos e instituições interessadas nessa temática. 

Já o Reino Unido inaugurou este processo em seu país em 1948, 

introduzindo com o National Assistance Act, um mecanismo de renda mínima, 

garantida sem limite de tempo a todas as famílias em estado de vulnerabilidade 

social para a manutenção da subsistência, completando o sistema de 

seguridade social vigente (VAN PARIJS, 2006, p. 40).  

Apesar da discussão em torno da incondicionalidade para a inclusão 

nesse tipo de programa social, pode-se considerar que vários países que 

adotaram um esquema de renda mínima após a Segunda Guerra Mundial, o 

fizeram impondo certas condições aos beneficiários, dentre elas: passar por 

uma análise das condições socioeconômicas a fim de verificar se possuem 

renda insuficiente; verificação da situação familiar, se casado ou não, por 

exemplo; se está apto ou não ao trabalho; além de estar disposto a aceitar as 

propostas e se submeter aos treinamentos e capacitações profissionais 

oferecidos pelo Estado (VAN PARIJS, 2001, p. 8). Essas contrapartidas são 

identificadas, muitas vezes, como a origem da geração de estigma nos 

beneficiários.  

Nesse sistema convencional, as transferências de renda são 

interrompidas a partir do momento em que o beneficiário encontra trabalho. De 

qualquer forma, elas são universais e todos podem obtê-la, desde que 

comprovem a necessidade (diferentemente do caso brasileiro que assume um 

caráter focalizado e, portanto, não universal). Este sistema de transferência de 

renda segue uma perspectiva econômica de inspiração keynesiana, que 

advoga que o gasto governamental, assim como o privado, gera no conjunto da 

economia, por seu efeito multiplicador, renda de valor maior do que o do gasto 

realizado. Isso acontece porque as compras que o governo efetua, por assim 

dizer, resultam em novas demandas para as empresas que, ao aumentarem 

sua produção, elevam os pedidos junto a seus fornecedores, uns aos outros 

aumentando o nível de contratação de trabalhadores. Esse processo tem 

continuidade na cadeia produtiva, tanto nas empresas, inicialmente 

beneficiárias com o aumento da demanda estatal, quanto naquelas vinculadas 
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ao consumo dos trabalhadores e dos demais segmentos da população que, 

eventualmente, aumentam sua renda.  

No caso das transferências de renda às famílias de baixa renda, o 

impacto é calculado quanto maior for à propensão marginal a consumir, isto é, 

quanto maior for à parcela destinada ao consumo, na medida em que aumenta 

a renda. Renda esta, majoritariamente, destinada à alimentação. 

Já os antecedentes desse tipo de programa na América Latina se deram 

em diferentes conjunturas. Sendo que, assim como no Brasil, vários outros 

países promoveram programas semelhantes aos programas europeus, 

dirigidos a vários componentes de capital humano, incluindo educação, saúde 

e alimentação. Dentre alguns programas, destacam-se: o Programa de 

Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA), do México; o Red de 

Protección Social (RPS), da Nicarágua; o Programa de Asignación Familiar 

(PRAF), de Honduras; o Programa Puentes, do Chile Solidário além de 

programas da Colômbia e de outras partes do mundo, como por exemplo, 

Bangladesh. Eles se situam nas discussões e propostas surgidas no âmbito 

nacional e internacional, e reconstroem os diferentes momentos do debate 

intelectual e parlamentar sobre o tema no Brasil, com destaque para as 

experiências pioneiras desenvolvidas em vários municípios e estados da 

federação.  

Nessa análise demarca-se que os programas de transferência de renda 

no Brasil, situam-se “no contexto de hegemonia do projeto neoliberal”, 

distanciando-se de forma crescente da perspectiva universalista inscrita na 

Carta de 1988.  

É exatamente nesse período que se observa a emergência das primeiras 

experiências de programas de transferência condicionada de renda na América 

Latina. Dessa forma, as políticas de transferência de renda passaram a se 

constituir em escolhas prioritárias do poder público, tanto no Brasil quanto em 

vários países do mundo. 

Contudo, os antecedentes das políticas de transferência direta de renda 

no Brasil remota décadas atrás. Concebendo a especificidade das políticas de 

transferência de renda, numa dimensão maior, a da Proteção social, de caráter 

não condicional (contributiva e não contributiva), podemos dizer que: 
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Os marcos iniciais da constituição e desenvolvimento de um Sistema 
de Proteção Social no Brasil remonta aos anos 1930, quando o país, 
no seu processo de desenvolvimento econômico, passa de um 
modelo de desenvolvimento agroexportador para o modelo urbano-
industrial, demandando o atendimento de necessidades de uma 
classe operária emergente (SILVA E SILVA, 2005). 

 

Todavia, ao se apreciar as transformações da política de proteção social 

no Brasil, verifica-se que o Estado Novo (1937-1945) inaugurou as políticas 

públicas de transferência de renda, propriamente ditas, com a legislação 

trabalhista de 1943. Nesse período pós-recessão de 1929, o desemprego em 

massa e a depressão exigiram mudanças de estratégias para superar a crise. 

Fazia-se necessária a intervenção direta do Estado para manter a influência da 

moral e da ordem com ações voltadas à pobreza que mantivessem o caráter 

religioso e conservador em função das normas de higiene social, controle 

biopsíquico e de recuperação dos indivíduos.  

Fundou-se então, em 1942, a Legião Brasileira de Assistência (LBA),56 

para apoiar o esforço nacional com a entrada do Brasil na II guerra mundial. 

Com o fim da guerra, ela foi reformulada para operar com a agência 

assistencial na defesa da maternidade e da infância, dirigida pelas primeiras 

damas do país e financiada com recursos provenientes dos Institutos de 

Assistência e Previdência Social (AGUIAR, 1997, p.8).  Com a unificação dos 

institutos previdenciários, a LBA foi transformada em fundação em 1966 e 

integrou-se às agências da área previdenciária em 1974.  

Nesse período, a política pública de proteção social assume ações 

tecnocráticas e positivistas, voltadas para a acumulação de capital, para a 

competência técnica e para a racionalidade política. Essa política disfarçava a 

verdadeira preocupação estatal, isto é, a preocupação com a proteção ao 

trabalho e não ao trabalhador.   

Nesse sentido, segundo Di Fiori (2008), 

 

A assistência social entra numa fase de obscuridade, suas ações são 
reduzidas a tarefas burocráticas de planejamento técnico e passam a 

                                                           
56

  Grande instituição responsável pela assistência social, prestadora de serviços na área de 
forma direta e indireta, por meios de convênios. Até 1973, contava com 6.400 funcionários e 
9.575 convênios com organizações governamentais e instituições nas áreas de atenção à 
criança, adolescentes, idosos, portadores de necessidades especiais, atendendo famílias 
em 3.800 municípios do Estado brasileiro.   
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conviver com o primeiro dinamismo, durante os regimes políticos 
autoritários. O insignificante crescimento econômico, a repressão 
militar prescindia da filantropia no controle do possível desequilíbrio 
social (DI FIORI, 2008). 

  

Com a chamada modernização conservadora, revelada pelo interesse 

absoluto do grande capital, surge um distanciamento do modelo europeu de 

bem-estar social agravado pela dívida externa. “Onde o aprofundamento do 

padrão monopolista de acumulação provocou alterações na proposição da 

justiça social e da democracia” (DI FIORI, 2008). As ações de proteção social 

às camadas menos favorecidas, então, se dão voltadas para melhorar o meio e 

as condições imediatas paralelamente à perspectiva e à política de 

transformação social pautada pelas organizações sociais.  

A repressão, a centralidade das políticas públicas e o autoritarismo 

sofisticaram o controle sobre a população pobre. Desse modo, a partir de 

então, o Sistema de Proteção Social brasileiro se desenvolve e se expande, 

principalmente durante os anos 1970, no contexto do autoritarismo da ditadura 

militar.  

O I plano de desenvolvimento da nova república no Brasil (1985), 

concomitantemente à crise fiscal do Estado e à perda de centralidade das 

medidas sociais e a restrição das políticas públicas são pautadas pelas ações 

compensatórias de combate à pobreza. Contudo, na abertura democrática, 

reivindicações sociais culminaram na aplicação de cobertura das políticas 

públicas. Pela Constituição de 1988, a proteção social aos segmentos 

vulnerabilizados pela pobreza é considerada legalmente uma política pública 

de assistência social. Desse modo, na década de 1980 esse processo é 

marcado pela ampliação dos movimentos sociais emergidos no porão de 

igrejas e instituições insurgentes ao regime autoritário, despontando um novo 

movimento social e um autêntico sindicalismo no contexto de rearticulação 

política da sociedade brasileira, estes voltados para a ação política direta à 

repressão instituída.  

Nesse contexto, surgem novos partidos políticos, com destaque ao 

Partido dos Trabalhadores, e outros procuram sair da clandestinidade. 

Verificou-se uma unificação de lutas no mundo da produção, da reprodução e 

no campo político-partidário em torno de demandas por participação política e 
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pela ampliação e universalização dos direitos sociais, culminando com a 

Constituição Federal de 1988. Essa Constituição amplia significativamente os 

direitos sociais na busca de ultrapassagem da “cidadania regulada”.  

A instituição da Seguridade Social na Constituição brasileira de 1988, 

compondo-se da Política de Saúde, da Previdência Social e da Política de 

Assistência Social, representa uma conquista no campo da proteção social. 

Isso permitiu que a Assistência Social passasse a ser considerada uma política 

de direito, procurando romper com a cultura do favor, fazendo de todos, mesmo 

os excluídos do mercado de trabalho, um cidadão brasileiro. 

Todavia, no que diz respeito às políticas de transferência de renda, 

mesmo já tendo sido implantados programas dessa natureza em diversos 

países da Europa, a partir dos anos 1930, esse debate só assume visibilidade 

contemporânea no plano internacional nos anos 1980. Situa-se no âmbito das 

grandes transformações econômicas, sociais e no mundo do trabalho em 

decorrência da Revolução Tecnológica da Era da Informação, direcionando-se 

para o enfrentamento da questão social. Sendo essa representada, sobretudo, 

pelo desemprego e empobrecimento crescente das populações. 

Todavia, as medidas de transferência de renda ganharam centralidade na 

agenda do Estado brasileiro a partir dos anos 1990, com a introdução do 

projeto neoliberal, que reorienta o sistema de proteção social, alterando o seu 

caráter universalista, configurando-o sob a ótica da descentralização, da 

privatização e da focalização, conforme as diretrizes das agências multilaterais. 

É nesse contexto que entra na agenda pública brasileira o debate sobre 

Programas de Transferência de Renda. Segundo Silva, Yazbek e Di Giovanni 

(2004) é no leito dessa conjuntura que, de modo sistemático, se apresenta no 

conjunto das experiências brasileiras, os pressupostos, fundamentos, 

indagações e problematizações que decorrem da adesão a essa iniciativa, 

permitindo vislumbrar as possibilidades de implantação de uma política pública 

de transferência de renda enérgica no combate à pobreza em nosso país.  

Desse modo, percebe-se que nos últimos anos do século XX e o início do 

século XXI, as políticas sociais brasileiras têm sido marcadas por profundas 

alterações no âmbito dos direitos sociais. As grandes transformações 

econômicas e sociais, especialmente as políticas de reajuste neoliberais, a 
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regionalização dos mercados e a crescente concentração do capital financeiro, 

vêm ocasionando o aumento da pobreza e da exclusão de vastos contingentes 

populacionais. E por evidenciar que nesse cenário, cresceram as demandas 

por ações estatais voltadas para a proteção social dos que se encontram fora 

do mercado de trabalho ou vivendo sua precarização, discute-se, doravante, a 

instigante temática dos programas de transferência de renda desenvolvidos 

hoje no Brasil, em especial o Programa Bolsa Família, dentro da concepção 

global do Programa Fome Zero. 

Tais programas são tratados como parte integrante do sistema de 

proteção social, sendo que o sistema de proteção social constitui “formas 

institucionais que todas as sociedades humanas desenvolvem para enfrentar 

as ‘vicissitudes de ordem biológica ou social que coloquem em risco para parte 

ou totalidade de seus membros’” (SILVA, YAZBEK, DI GIOVANNI, 2004, p. 15) 

(Grifos meus). Por sua vez, os programas que assumem a designação acima, 

são compreendidos “como aqueles que atribuem uma transferência monetária 

a indivíduos ou famílias, de forma compensatória, com vistas a romper com o 

ciclo vicioso que aprisiona grande parte da população brasileira nas amarras da 

reprodução da pobreza” (SILVA, YAZBEK, DI GIOVANNI, 2004, p.19).  

Arretche (1998) menciona que as políticas de combate à pobreza são 

específicas e tem uma duração limitada. Sendo assim, alinhada a perspectiva 

das políticas públicas de combate à pobreza, as políticas específicas de 

transferência direta de renda, nos moldes do PBF, assumem também uma 

temporalidade limitada57. 

 Todavia, segundo a proposta de alguns programas dessa natureza, tais 

políticas combinam ações compensatórias, aspectos políticos e sociais 

permanentes e elementos de política macroeconômica e setorial, sobretudo no 

campo fiscal, industrial, agrícola e de emprego. Estas políticas fazem parte de 

uma intervenção social do Estado e geralmente se sobrepõem às políticas 

sociais. Mas, elas têm uma identidade, uma coerência e uma estratégia própria 

(ARRETCHE, 1998, p. 15). 

                                                           
57

  O artigo 21 do decreto nº 6.392/2008, expressa claramente o caráter temporário do 
“benefício” concedido pelos programas brasileiros, em especial, o programa Bolsa Família. 
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Assim, num aprofundamento do debate acerca da caracterização e 

natureza desse tipo de iniciativa, implantada por parte do Estado brasileiro, 

sem dúvida existe uma polêmica em torno da questão da 

focalização/universalização das políticas públicas de combate à pobreza. Uma 

vez que diz respeito a algo que vai além de transferir renda às famílias em 

situação de vulnerabilidade social, pois versa sobre os impasses a que a 

sociedade brasileira está sujeita com relação ao tratamento das questões 

sociais no país.  

Para Kerstenetzky (2006), a focalização das ações do Estado na 

população pobre é justificada como ação reparatória: ela possibilitaria, de 

acordo com o que acreditam os defensores dessa perspectiva, restituir a 

grupos sociais determinados o acesso efetivo aos direitos universais. Essas 

políticas complementam as políticas públicas universais, como a saúde e a 

educação básica (KERSTENETZKY, 2006). Como cada país tem uma 

experiência própria de proteção social, esses programas se configuram de 

forma diversa. Porém, em todos eles, os programas de transferência de renda 

não pertencem ao campo dos direitos (FONSECA, 2007). Sendo assim, no que 

tange a questão de políticas universais (no quadro do Estado de Bem-estar 

clássico) e as políticas de focalização (redução da ação do setor público para 

uma focalização às populações mais vulneráveis), a universalização representa 

no Brasil a defesa dos interesses preestabelecidos pela Constituição de 1988, 

que se veem ameaçados pelas reformas (SCHWARTZMAN, 2004, p. 181).   

Um aspecto importante que vem chamando a atenção na experiência 

brasileira recente, no que se refere às alterações nas políticas sociais, é a 

ampliação de programas compensatórios de transferência de renda, em suas 

diversas modalidades e níveis de operação (municipal, estadual e federal). No 

âmbito do Estado, nos anos recentes, a necessidade de assegurar um mínimo 

de subsistência aos pobres vem evidenciando o que Draibe (2002) denomina 

de uma "inflexão gradual do padrão pretérito de proteção social", observada no 

plano das políticas, programas e instituições por meio de três características: 

"a descentralização, os novos parâmetros para a alocação de recursos e a 

redefinição das relações público/privado no financiamento e na provisão de 

bens e serviços sociais. A nova institucionalidade das políticas sociais, que daí 



148 

 

emerge, caracteriza-se ainda por uma expansão e multiplicação dos 

mecanismos participativos e, na grande parte dos programas, pelo reforço do 

poder regulatório do Estado" (DRAIBE, 2002).  

Assim, o debate sobre a instituição de Programas de Transferência de 

Renda começa a fazer parte da agenda pública, sendo apresentado e 

aprovado, no Senado Federal, o Projeto de Lei n. 80/1991, do senador petista 

Eduardo Suplicy, propondo o Programa de Garantia de Renda Mínima 

(PGRM). Esse programa destinava-se a beneficiar todos os brasileiros 

residentes no país, maiores de 25 anos de idade, com uma renda que 

correspondesse a 2,25 salários mínimos, em valores de 2005. Inaugura-se, 

então, um processo expresso por cinco momentos históricos específicos, 

partindo de proposições de Programas de Renda Mínima/Bolsa Escola, 

chegando à recente proposta de unificação dos inúmeros programas criados 

por governos municipais, estaduais e pelo governo federal e aprovação de uma 

Renda de Cidadania, incondicional para todos os brasileiros, cuja previsão 

seria sua implantação a partir de 2005. 

Procurando sistematizar o desenvolvimento histórico dos Programas de 

Transferência de Renda no Brasil. Maria Ozanira da Silva e Silva (2004), em 

seu artigo intitulado O Bolsa Família: problematizando questões centrais na 

política de transferência de renda no Brasil, considera o ano de 1991 como o 

primeiro momento desse processo, marcado pelo início de um debate que se 

amplia nos anos subsequentes; portanto, o primeiro momento no processo de 

construção histórica dos programas de Transferência de Renda no Brasil se 

qualifica pela instituição do debate sobre essa temática na agenda pública. 

Ainda em 1991, o debate brasileiro sobre Renda Mínima começa a 

incorporar novos elementos, iniciando seu segundo momento, cuja inovação foi 

à introdução da ideia de articulação da garantia de uma renda mínima familiar 

com a educação. É então proposta uma transferência monetária equivalente a 

um salário mínimo a toda família que mantivesse seus filhos ou dependentes 

de sete a catorze anos de idade frequentando regularmente a escola pública. 

Portanto, era o vínculo com a escola pública a garantia de focalização dos 

programas de renda mínima nas famílias pobres, pela dificuldade de 

comprovação de renda entre estas. A pretensão era instituir uma política social 
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que, no curto prazo, amenizasse a pobreza e, no longo prazo, reduzisse sua 

reprodução. 

A partir de então o debate sobre os programas de Renda Mínima no 

Brasil passa a ter a sustentação de dois argumentos. O primeiro considera que 

o custo de oportunidade para as famílias pobres mandarem seus filhos para a 

escola é por demais elevado, considerando a diminuição da já reduzida renda 

familiar. O segundo argumento destaca a deficiência da formação educacional 

como fator limitante para elevação da renda de futuras gerações, cuja 

consequência é o estabelecimento de um ciclo vicioso de reprodução da 

pobreza.  

Fica posto que, ao compensar financeiramente famílias pobres para 

garantir a ida de seus filhos à escola, criar-se-ia a possibilidade de rompimento 

do ciclo da pobreza. Nesse sentido, considerar a família enquanto unidade 

beneficiária dos Programas de Transferência de Renda e articular a 

transferência monetária com a educação significavam associar uma política 

compensatória (transferência monetária) com uma política estruturante 

(educação), sendo esses os dois qualificadores do segundo momento no 

processo de construção histórica dos Programas de Transferência de Renda. 

Em 1995, iniciaram-se experiências municipais em Campinas, em 

Ribeirão Preto e em Santos (São Paulo) e em Brasília (Distrito Federal), 

marcando o terceiro momento desse processo com o início da implementação 

de programas. Muitas outras propostas e experiências foram seguidamente 

desenvolvidas em vários municípios e em estados brasileiros, sendo que em 

1996 são iniciadas as primeiras experiências de iniciativa do governo federal, 

com a criação do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI e com o 

início da implantação do Benefício de Prestação Continuada – BPC instituído 

pela Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS. 

O quarto momento do desenvolvimento histórico dos Programas de 

Transferência de Renda no Brasil inicia-se em 2001, penúltimo ano do governo 

do Presidente Fernando Henrique Cardoso, já no seu segundo mandato (1999-

2002). O elemento qualificador desse momento é a expansão dos programas 

de iniciativa do governo federal em desenvolvimento e a criação de novos, com 

destaque ao Bolsa Escola e ao Bolsa Alimentação. 
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Esses programas foram implantados de modo descentralizado e 

alcançaram a maioria dos 5.561 municípios brasileiros, assumindo uma 

abrangência geográfica significativa e passando a ser considerados, no 

discurso do então Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, o 

eixo central de uma “grande rede nacional de proteção social”. Registra-se 

também nesse quarto momento a introdução no debate nacional da defesa 

pela instituição de uma Renda de Cidadania, destinada a todos os brasileiros, 

sem qualquer restrição. O início desse debate ocorreu com o livro do Senador 

Suplicy, lançado pelo autor em várias cidades brasileiras, ocorrendo também à 

apresentação do Projeto de sua autoria ao Congresso Nacional, propondo a 

instituição de uma Renda Básica de Cidadania58 para todos os brasileiros e 

mesmo para estrangeiros residindo no Brasil, por cinco anos ou mais. 

O ano de 2003 é o início de um quinto momento na história do 

desenvolvimento dos Programas de Transferência de Renda no Brasil, 

conforme a autora sistematiza. Nesse ano, se inicia o primeiro mandato do 

governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cujo desenvolvimento vem 

apontando para mudanças quantitativas e também qualitativas direcionadas 

para a construção de uma Política Pública de Transferência de Renda, de 

abrangência nacional. Nesse sentido, o novo governo indica como prioridade o 

enfrentamento da fome e da pobreza no país. 

O entendimento seria de que as Políticas Sociais são importantes 

mecanismos para enfrentamento à pobreza, desde que articuladas à Política 

Econômica. Isto é, uma Política Econômica que considere a redistribuição de 

renda no país, a valorização da renda do trabalho, a geração de emprego, a 

proteção social do trabalhador, a inclusão de todos os trabalhadores formais ou 

informais, da cidade e do campo, num sistema nacional universal de 

Previdência Social, a efetivação de reforma agrária com assistência ao 

trabalhador do campo. Todavia, há que se considerar que, apesar da prioridade 

estabelecida e da instituição da Estratégia Fome Zero, principal política de 

                                                           
58

  No Brasil, a lei n° 10.835/2004, de autoria do Senador Eduardo Suplicy, que institui a Renda 

Básica de Cidadania, foi sancionada por unanimidade no senado em 8 de janeiro de 2004. 
De acordo com a lei, a aplicação deve ser feita de forma gradual começando pelos mais 
necessitados, com a evolução de programas de transferência de renda como o Bolsa 
Família. 
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enfrentamento à pobreza do governo Luiz Inácio Lula da Silva, o governo vem 

enfrentando uma difícil tarefa nessa direção em seu segundo mandato, iniciado 

em janeiro de 2007. Convém, todavia, assinalar que as Pesquisas de Amostra 

por Domicílio 2004 e 2005, desenvolvidas pelo IBGE, vêm indicando redução 

nos níveis de pobreza e de desigualdade social da população brasileira, 

embora entenda que essa redução é ainda muito tímida se considerada a 

realidade brasileira e, se considerarmos o fato de que os indicadores 

mensuradores da pobreza se baseiam tão somente no aspecto de insuficiência 

de renda como única variável, esta sutil redução dos índices de pobreza não no 

dizem muita coisa.   

No entanto, em outubro de 2003 é criado o Programa Bolsa Família com 

a missão de unificar os Programas Nacionais de Transferência de Renda. 

Nesse âmbito, registra-se também uma significativa elevação dos recursos 

orçamentários destinados aos Programas de Transferência de Renda. O 

projeto de autoria do Senador Eduardo Suplicy foi sancionado pelo Presidente 

da República em 8 de janeiro de 2004, instituindo uma Renda Básica de 

Cidadania, com previsão para implantação gradual, iniciando pelos mais 

pobres, a partir de 2005, sendo o Bolsa Família considerado o marco inicial, 

para alguns, que poderá conduzir à implantação de uma Renda Básica de 

Cidadania para todos os brasileiros, embora essa possibilidade receba críticas 

e restrições no interior do governo e no âmbito da sociedade. A proposta é que 

a Renda Básica de Cidadania seja destinada a todos os brasileiros e 

estrangeiros residentes no país por cinco ou mais anos, tendo como benefício 

à transferência de uma renda básica incondicional, independente do trabalho 

ou de outra exigência. Como mais uma medida na direção de garantir a 

unificação e a expansão dos Programas de Transferência de Renda, foi criado, 

em janeiro de 2004, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome, em substituição ao Ministério da Assistência Social e o Ministério 

Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome.  

Em resumo, o quinto momento na construção histórica dos Programas 

de Transferência de Renda é marcado por duas mudanças importantes: 

ampliação do público atendido pelos programas federais, com elevação 

significativa dos recursos a eles destinados, e a proposta de unificação ou dos 
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programas federais, estaduais e municipais. Nesse sentido, já se pode falar na 

instituição de uma Política Nacional de Transferência de Renda, constituindo-

se no eixo central da proteção social no Brasil. 

Todavia, o viés neoliberal que tem marcado os Programas de 

Transferência de Renda no Brasil, limitando-os a perspectiva meramente 

compensatória, só será superado se dar lugar a uma perspectiva distributivista 

quando essa grande quantidade de programas de iniciativa municipal, estadual 

e federal, e os volumosos recursos neles aplicados, derem lugar a uma Política 

Nacional articuladora desses programas e recursos, nos moldes do programa 

Bolsa Família, mas com algumas ressalvas. É desta forma que todos os 

municípios brasileiros poderão receber apoio e ajuda do Governo Federal 

conforme necessidades locais, e terão a liberdade de implantar esses 

programas em conformidade com as necessidades da população. É assim 

também que a sociedade poderá desenvolver um real controle social desses 

programas, além da exigência de expansão e democratização dos serviços 

sociais básicos para todos.  

Os Programas de Transferência de Renda precisam ser, sobretudo, 

articulados a uma política econômica superadora do modelo de concentração 

de renda e desvinculada de um esforço de geração de emprego e renda 

adotada ao longo da história brasileira. Tudo isso significa a instituição de uma 

Política Nacional que deixe de ser uma renda mínima para se transformar 

numa renda de cidadania, deixando de lado seu caráter temporário, se 

efetivando enquanto direito assegurado constitucionalmente e torne-se 

universal e factível de inclusão de todos em condições de dignidade. 

 

4.2  O Fome Zero e a Pobreza no Brasil.  

 

O lançamento do Programa Fome Zero (PFZ) pelo Governo Federal, em 

janeiro de 2003, depois concebido como Estratégia Fome Zero, por reunir 

diversos programas articulados em torno de um ideal de ação conjunta, 

despertou a consciência política e intelectual brasileira para o paradoxo da 

existência de milhões de famílias vivendo em situação de insuficiência 

alimentar, num país em que há uma abundância de alimentos e que é tido para 

o mundo como “exemplo” na produção de gêneros alimentícios no setor 
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agroexportador. O PFZ surgiu como proposta em discussão elaborada pelo 

Instituto Cidadania de São Paulo, no ano de 200159. Sua elaboração envolveu 

alguns dos principais especialistas na área, além de movimentos sociais e 

ONGs, nos diversos seminários e debates realizados ao longo de um ano de 

discussão. O programa foi estruturado com base num estudo abrangente, com 

o objetivo de propor uma política nacional participativa de segurança alimentar 

e combate à fome, orientado a partir de três objetivos principais: a) avaliar a 

situação dos programas de combate à fome no Brasil diante dos compromissos 

firmados pelo país na Cúpula Mundial de Alimentação de 1996; b) retomar a 

mobilização da sociedade em torno do tema da segurança alimentar e; c) 

envolver governos federal, estaduais, municipais, ONGs e sociedade civil em 

uma proposta factível para combater à fome no Brasil (DEL GROSSI, 

GRAZIANO DA SILVA E TAKAGI, 2001)60. 

Na qualidade de Conselheiro do Instituto Cidadania e inspirador da 

proposta, o atual Presidente da República, Luis Inácio Lula da Silva, na época 

pré-candidato ao cargo supracitado, abraçou o tema na sua campanha política, 

colocando-o mais tarde, a partir de sua eleição, como prioridade de governo. O 

PFZ tinha como princípio norteador o atendimento do “direito à alimentação” e, 

portanto, dá um tratamento universal à questão da erradicação do problema da 

fome no Brasil, vendo-a como violação do direito humano básico: direito à 

vida61. 

Em dezembro de 2002, pouco tempo antes da posse do novo Governo, 

o Presidente eleito Luis Inácio Lula da Silva solicitou ao Diretor Geral da 

Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) 

colaboração para a constituição de uma equipe de técnicos da FAO, do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do Banco Mundial, para 

                                                           
59

 Os interessados podem fazer download das versões completa e resumida do projeto na 

página do Instituto Cidadania (www.icidadania,org.br). 

 
60

  Coordenadores técnicos do Projeto Fome Zero. José Graziano da Silva é professor titular do 
Instituto de Economia da Unicamp; Walter Belik é professor livre-docente do Instituto de 
Economia da Unicamp e Maya Takagi é doutoranda do Instituto de Economia da Unicamp. 

61
  A frase do Presidente Lula apresentada em discurso no dia de sua eleição e que se tornou 

célebre, pois expressa bem esse suposto caráter universal do programa: “Meu primeiro ano 
de mandato terá o selo do combate à fome... Se ao final do meu mandato, cada brasileiro 
puder se alimentar três vezes ao dia, terei realizado a missão de minha vida [...]”. 
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trabalharem com uma equipe nacional na revisão do desenho e dos 

componentes do Projeto Fome Zero. 

A determinação do presidente Lula em pôr fim à fome no Brasil durante 

o seu mandato, refletida nas metas do PFZ, despertou um considerável 

interesse internacional. Esse interesse foi maior nos países em 

desenvolvimento, onde se fazem esforços para alcançar o objetivo da Cúpula 

Mundial da Alimentação de reduzir à metade o número de pessoas desnutridas 

no mundo até 2015, posteriormente fixada como o objetivo prioritário para o 

Desenvolvimento do Milênio, de reduzir à metade a pobreza e a fome até 2015. 

Esse interesse internacional foi reforçado pelas iniciativas do Presidente Lula, 

em conjunto com os Chefes de Estado da França, Chile e Espanha durante o 

Encontro dos Líderes por uma Ação contra a Fome e a Pobreza, que teve lugar 

na sede da ONU, em Nova Iorque, em setembro de 2004, da qual participaram 

mais de 100 chefes de governo.  

No contexto dessa iniciativa global, os presidentes do Brasil e da 

Guatemala lançaram em outubro de 2005 a iniciativa para erradicar de vez a 

fome na América Latina e o Caribe até o ano 2025, que foi posteriormente 

endossado pelos 29 países da região presentes na Conferência Regional da 

FAO, realizada em Caracas, em abril de 2006. 

Por intermédio do Programa Especial de Segurança Alimentar da FAO 

(instituição que trabalha com mais de 100 países em desenvolvimento com 

vistas a alcançar a meta da Cúpula Mundial da Alimentação) muitos desses 

países estão trabalhando na elaboração e execução de programas nacionais 

de segurança alimentar para alcançar a meta. No caso brasileiro, o produto 

dessa cooperação técnica foi um relatório62 em que consta uma avaliação do 

desenho proposto inicialmente, assim como os desafios e perspectivas do 

programa.   

Entretanto, o relatório da equipe já sublinhava que um dos principais 

problemas a ser enfrentado pelo novo governo seria a problemática de como 

reconciliar as grandes expectativas do povo brasileiro, por resultados imediatos 
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 FAO, IDB, WB: Brasil, Projeto Fome Zero. Relatório conjunto FAO/IDB/WB/Grupo de 
Trabalho da Equipe de Transição, Brasília, Dezembro de 2002. 
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de larga escala, com a necessidade de garantir qualidade, evitar a continuação 

da cultura de dependência e minimizar os efeitos colaterais não desejados.  

A base do documento constitui um sumário de uma revisão de muitos 

documentos onde se descreve a evolução do PFZ e contém uma avaliação do 

desempenho e do impacto dos seus maiores componentes. Ao escrever o 

documento, a equipe também aproveitou as entrevistas com muitas pessoas 

preocupadas e comprometidas com a erradicação da fome e da pobreza no 

país. 

Ao contrário dos dados divulgados por técnicos ligados ao governo 

federal, demonstrou-se que houve um aumento dos níveis de pobreza e 

vulnerabilidade à fome no período de 1995 a 1999, especialmente nas áreas 

metropolitanas, fruto especialmente do desemprego e dos baixos níveis 

salariais. Assim, embora a pobreza esteja fortemente concentrada no Nordeste, 

onde 50% dos pobres estariam nos estados que compõe a região, segundo 

dados apresentados pelo relatório, ela teria crescido em quase todas as 

regiões metropolitanas a uma taxa de 5% ao ano no período 1995/99 e ainda 

mais na Grande São Paulo (9,2% ao ano) e RM de Porto Alegre (7,8% a.a.) 

(DEL GROSSI, GRAZIANO DA SILVA E TAKAGI, 2001). 

Com base no levantamento realizado pelos Coordenadores técnicos do 

Projeto Fome Zero63, calculou-se que existiam no Brasil, segundo dados 

básicos da PNAD-IBGE de 1999, 44 milhões de pessoas pobres, ganhando 

menos que um dólar por dia, correspondendo a 9,3 milhões de famílias com 

uma renda de cerca de R$ 180,00 por mês, que foram consideradas o público 

potencial/beneficiário, dentro das propostas do projeto. 

Constatou-se, ainda, que: a) O problema da fome não é a falta de 

produção de alimentos, mas a falta de renda para adquiri-los em quantidade 

permanente e qualidade adequada. As estimativas da FAO – Organização das 

Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação - mostrou que o Brasil tem 

uma disponibilidade per capita de alimentos equivalente a 2960 kcal/dia, 

quantidade bastante acima do mínimo recomendado de 1900 kcal. O problema 

é que o consumo de alimentos gira em função da renda das famílias e como a 

renda está muito mal distribuída, uma parte importante da população não tem 
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  Cf. Del Grossi, Graziano da Silva e Takagi (2001). 
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acesso aos alimentos, nem mesmo na quantidade mínima necessária para 

garantir a sobrevivência. Constatou-se que há no Brasil uma grande parcela de 

subnutridos, com um consumo médio de 1650 kcal/pessoa/dia, de tal forma 

que o Brasil está classificado pela FAO na categoria três (de 1 a 5 para 

proporções crescentes de subnutridos) juntamente com países como a Nigéria, 

Paraguai e Colômbia. b) Constatou-se também que existe um círculo vicioso da 

fome, difícil de ser superado apenas com políticas compensatórias de doação 

de alimentos, como tradicionalmente era aplicado no país (cestas básicas, por 

exemplo). Este círculo é retroalimentado, por um lado, pelos problemas 

estruturais do país, de falta de emprego, baixos salários e concentração de 

renda e, por outro lado, pela falta de políticas agrícolas e pelos aumentos dos 

preços dos alimentos. 

 Dentro dessas perspectivas, tratou-se de estimar quem, de fato, seria 

atendido pelo programa. Assim, a definição da população em situação de risco 

para que se pudesse estimar o tamanho do programa a ser desenhado, passou 

por diversos cálculos que tiveram como base as informações de renda dos 

indivíduos (mensuração da pobreza e miséria mediante critérios de 

insuficiência de renda) 64.  

A partir das declarações de rendimento da PNAD – Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios do IBGE65, estimou-se a renda disponível per capita 

das famílias, acrescentando à renda familiar uma estimativa de renda da 

produção auto consumida pelos agricultores, bem como deduzindo da renda 

familiar as despesas com aluguéis ou prestação com casa própria. Com essa 

estimativa de renda familiar se procurou delimitar a renda disponível para 

aquisição de alimentos (TAKAGI, GRAZIANO DA SILVA E DEL GROSSI, 

2001). 

A partir de linhas de pobreza regionalizadas pela estimativa do custo das 

várias cestas de consumo alimentar, estimou-se uma população de 9,3 milhões 

de famílias em 2001, abrangendo 46 milhões de pessoas em situação de 

insegurança alimentar. “A linha de corte adotada foi a de R$ 71,53 / mês com 
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  Ver SONIA ROCHA, 2005. Cap. 01, 02 e 07. 

65
  IBGE, PNAD – 1999. Estes dados foram tomados como referências pelo Projeto Fome Zero. 

Mediante o Relatório conjunto entre FAO/IDB/WB/Grupo de Trabalho da Equipe de 
Transição, Brasília, Dezembro de 2002. 
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base no Nordeste. Esses valores correspondiam a aproximadamente US$ 1 

corrente/ per capita/ dia” (TAKAGI, GRAZIANO DA SILVA E DEL GROSSI, 

2001. p. 11) (Grifos meus). No comparativo com 1995 a taxa de crescimento 

anual do número de famílias em situação de risco cresceu 3,1% sendo que as 

maiores taxas de crescimento foram verificadas nas áreas metropolitanas 

(6,7% a.a) (TAKAGI, GRAZIANO DA SILVA E DEL GROSSI, 2001). 

Todavia, essa população pobre se concentra no Nordeste do Brasil 

(47,5%) sendo que, se tomarmos a população rural pobre do Nordeste e 

somarmos essa com a população pobre das pequenas e médias cidades 

daquela região, teremos 40,2% da população brasileira (pobres e não pobres). 

Esses números mostram que há uma enorme concentração da população com 

insuficiência de renda na região Nordeste; basta dizer que um em cada dois 

residentes das áreas rurais e urbanas não metropolitanas do Nordeste tinha 

insuficiência de renda, prejudicando as suas possibilidades de acesso à 

alimentação em quantidade e qualidade adequada. 

O PFZ nos seus passos iniciais procurou se beneficiar dessas 

informações, iniciando as suas ações de transferência de renda focalizada na 

população das áreas rurais e não metropolitanas do Nordeste, tratando 

subsidiariamente as demais áreas rurais e regiões metropolitanas do país. 

Esse movimento ocorreu ao mesmo tempo em que se desencadearam ações 

estruturantes de desenvolvimento local e de autosustentabilidade das 

economias locais. Sendo assim, cabem aqui apresentar algumas ações 

estruturantes do Programa Fome Zero destinadas ao atendimento dessa 

multidão de famílias carentes. 

O PFZ parte de um conjunto de ações no campo estrutural, de modo a 

garantir que as populações em situação de risco possam entrar em um 

processo de desenvolvimento autossustentável (GRAZIANO DA SILVA; BELIK 

E TAKAGI, 2002). Tendo em vista que a transferência de recursos para as 

famílias pobres através do Cartão–Alimentação (incorporado ao Programa 

Bolsa Família) pressupõe um conjunto de contrapartidas que envolvem 

educação, saúde e infraestrutura para as mesmas, o governo brasileiro lançou 

uma série de programas visando apoiar essas transformações nas áreas mais 

pobres. Ao mesmo tempo foi lançado outro conjunto de programas voltados 
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para áreas aonde a pobreza vem aumentando com maior velocidade, como é o 

caso das regiões metropolitanas brasileiras. 

Foram desencadeadas ações gerais no campo da educação, como 

programas de alfabetização de adultos, requalificação profissional e inclusão 

digital. Para a saúde, intensificou-se o trabalho de Atenção Básica com o 

acompanhamento mensal das famílias atendidas pelo programa ao mesmo 

tempo em que vem se trabalhou com programas de saneamento e controle de 

endemias. Finalmente no que se refere às políticas de geração de renda e 

emprego, passou-se a atuar de forma sinérgica na produção de alimentos e 

infraestrutura para essas comunidades. 

Para as áreas rurais e pequenas comunidades (objeto da ação prioritária 

do governo, em se tratando das áreas mais carentes) duas iniciativas merecem 

ser mencionadas: o incentivo a agricultura familiar e a construção de cisternas 

para o abastecimento de água da população. 

Como forma de alavancar a renda dessas famílias, mirando não apenas 

nas ações específicas voltadas para a alimentação, mais também em ações 

estruturais, o PFZ busca articular uma diversidade de programas, que tem 

como objetivos, implicar diretamente nos impactos desejados, sem vazamento 

de recursos, isto é, procurar maximizar os recursos, eficiente e eficazmente, 

numa perspectiva gerencialista da gestão pública.  

São eles: o apoio à Agricultura Familiar, uma vez que a maior parte 

dessas famílias encontra-se no campo e vive da prática de uma agricultura de 

subsistência sem grandes perspectivas de crescimento66. Ademais, como 

mostra os dados da PNAD 200167, adotando-se as famílias que apresenta 

algum membro envolvido com atividade agrícola, como Proxy da agricultura 

familiar, a pesquisa mostra participação das famílias agrícolas no grupo dos 

pobres, ou seja, 41,7% das famílias que sobrevivem por conta própria, ou seja, 

que vivem somente da agricultura de subsistência pode ser considerado pobre. 

                                                           
66

  Indicadores extraídos da PNAD 2001 mostram que 38,9% das famílias pobres rurais têm 

alguma produção de autoconsumo. 

67
  Utilizada como referência para a elaboração do relatório que subsidiarias as ações do 

Programa Fome Zero 
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Na média, considerando também as famílias pluriativas, 38,1% das famílias 

envolvidas na agricultura podem ser consideradas pobres. 

Em função dessas características o PFZ desencadeou uma ampla 

política de créditos para a agricultura familiar, que se pressupôs a garantir a 

compra da produção, por parte do governo, através de preços mínimos 

diferenciados e o reforço da assistência técnica oficial nos municípios 

produtores68. Essa política esteve conectada com o aumento do consumo 

projetado com as transferências de renda através do Cartão-Alimentação. 

Contudo, com a unificação dos programas de transferência de renda, atual 

PBF, e a desvinculação da aquisição de alimentos por parte das famílias dos 

estabelecimentos comerciais pré-definidos e cadastrados pelo governo, a 

desobrigatoriedade da compra de alimento nesses estabelecimentos, vista 

como trunfo para propiciar uma maior integração ao sistema de 

desenvolvimento sustentável local, não proporcionou um aumento da produção 

de alimento alinhado às expectativas do programa. Não a produção vinculada 

ao incentivo do governo à agricultura familiar, uma vez que, boa parte dos 

alimentos adquiridos nesses estabelecimentos provém da indústria alimentícia. 

Com isso, nos municípios em que vinha sendo implantado o Cartão-

Alimentação também estava se fomentando a produção agrícola das unidades 

familiares proporcionando-se assim um possível desenvolvimento sustentável. 

Contudo, esse desenvolvimento pouco se deu integrado ao sistema comercial 

local para o suprimento da demanda por gêneros alimentícios às famílias 

assistidas por esse programa, pelo menos não há evidências palpáveis que 

comprovem os reais impactos dessa iniciativa sobre o desenvolvimento das 

economias locais em virtude da interligação de programas federais. 

Quanto as Políticas de microcrédito voltadas para a melhoria das 

condições de moradia e para o desenvolvimento de pequenos negócios, como 

era de se esperar, os dados da PNAD mostraram que 33,9% das famílias 

pobres tinham alguém procurando emprego na semana de referência. Isso sem 

considerar que o conceito de procura efetiva de emprego na semana de 

                                                           
68

  Houve um aumento de 28,7% nos créditos para a agricultura familiar totalizando R$ 5,4 

bilhões na safra 2003/04. Além disso, foi criada a linha de crédito PRONAF - Alimentos com 

juros ainda mais reduzidos, restrita as culturas de arroz, feijão e mandioca. 
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referência é muito restritivo, sem considerar a situação de desalento 

(desistência de procura) ou mesmo subemprego que toca diretamente os 

domiciliados nas áreas rurais. Essas políticas ligadas ao microcrédito 

presumem que estariam voltadas para atuar diretamente na geração de 

emprego e renda para as comunidades mais pobres. 

Com relação ao programa de Alfabetização de adultos, melhoria do nível 

educacional e requalificação profissional também foram consideradas políticas 

prioritárias ligadas ao Programa Fome Zero. Considerando-se que 44,5% das 

famílias pobres têm algum membro analfabeto (contra 19,6% das famílias não 

pobres segundo a PNAD 2001) foram implantados diversas políticas com o 

apoio da UNESCO, de universidades e de instituições locais para fornecer 

meios para que as famílias pudessem atender às contrapartidas exigidas pelas 

transferências de recursos colocadas pelo Programa Bolsa Família. 

Já a área ligada a Infraestrutura de saneamento, fornecimento de água e 

obras públicas, também foi contemplada dentre as políticas do Programa Fome 

Zero. Essas ações são particularmente importantes no Nordeste, onde a 

possibilidade de quebrar os elos das comunidades carentes com as práticas 

políticos/eleitoreiras e com os esquemas de fornecimento de água através de 

carros-pipa representa um grande avanço político e social, garantindo melhores 

condições de saúde e aumento de renda para essas populações, Todavia, não 

se averiguou na mesma pesquisa a veracidade dessa afirmação.  

Entretanto, com relação ao quadro de vulnerabilidade a que estão 

sujeitas as famílias que se enquadram às delineações do programa, os dados 

da PNAD 2001 para as áreas urbanas e rurais mostram que 11,7% dos 

domicílios de famílias pobres não tinham água encanada (contra apenas 2,7% 

das famílias não pobres). Nesse sentido, o combate à fome está ligado também 

às ações na área de saúde e à reforma das habitações rurais. Para tanto, vale 

mencionar o “Programa 1 (um) Milhão de Cisternas” (P1MC) que vem sendo 

implantado no Nordeste em conjunto com as ONGs e sindicatos de 

trabalhadores rurais. 

Outras ações estruturantes para as áreas rurais do Nordeste do Brasil 

que merecem destaque são: a intensificação das desapropriações legais para o 

processo da Reforma Agrária e a instituição de garantias de direitos de 
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propriedade, dentro do objetivo de proporcionar redistribuição de ativos (DE 

JANVRY e SADOULET, 2001 apud PAES, HENRIQUES e MENDONÇA, 2000. 

p. 28), garantia de manutenção de crianças na escola através do Programa 

Bolsa Escola, integrado as ações do Programa Bolsa Família, enquanto 

cumprimento de condicionalidade na área da educação. Criação e apoio à 

manutenção de feiras livres locais, como forma de garantia de escoamento da 

produção agrícola ou armazenamento preferencial por parte da rede pública de 

armazéns do governo. Todavia, vale destacar que o Programa Bolsa Família é 

apenas um dos programas dentro da iniciativa do Fome Zero, pois o este 

programa trabalha em quatro eixos: 1) acesso aos alimentos; 2) fortalecimento 

da agricultura familiar; 3) Geração de renda; 4) Articulação, mobilização e 

controle social; totalizando 29 programas espalhados em 13 ministérios para o 

desenvolvimento social, o que demanda um enorme esforço de articulação 

política e logística. 

 Podemos, no entanto, concluir que apesar da existência desse programa 

de caráter estrutural, o rompimento com as amarras das estruturas sociais 

geradoras de desigualdade e pobreza, presentes na realidade brasileira, sendo 

estas, acesso a um nível de escolaridade transcendente ao nível meramente 

básico, igualdade de acesso ao mercado de trabalho (com nível salarial 

condizente com as necessidades familiares) e sustentabilidade de um padrão 

de renda que proporcione a objetivação da superação do quadro de penúria em 

que se encontram as famílias em situação socioeconômica precária, ainda não 

condiz com uma realidade onde possamos afirmar que os índices de 

desigualdade social sofreram alterações significativas com a implantação da 

estratégia Fome Zero e que, apesar de se perseguir obstinadamente as metas 

estabelecidas para a erradicação da fome e da pobreza até 2015 e 2025, 

diante da comunidade internacional, tais metas se fundamentam numa 

concepção de pobreza que pode ser considerada arbitrária. Pois não 

corresponde a um consenso no seio intelectual, mas sim político, e se encontra 

distante de proporcionar uma ruptura com os padrões de 

reprodução/manutenção das relações de desigualdade social e de renda no 

país. 
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4.3 O Bolsa Família e a unificação dos programas de transferência de 
renda no Brasil. 

 

Esta seção trata da política de combate à pobreza do Programa Bolsa 

Família e parte da análise de sua concepção enquanto dispositivo institucional 

voltado para o enfrentamento da pobreza dentro das diretrizes globais da 

política social brasileira. Para tanto, ressalto as características desse programa 

à luz da reflexão sobre as relações históricas no campo da luta por direitos no 

Brasil, subjacentes ao predomínio das relações políticas instituídas no seio do 

Estado, bem como, perante os avanços da dominação do capital e da 

correlação de forças entre Estado e sociedade civil, num contexto político sob 

as influências do legado das políticas neoliberais, que contribuíram para a 

concepção das políticas públicas de transferência de renda vigentes no país. 

Políticas estas que, mediante transferência direta de renda condicionada 

buscam reparar dívidas históricas para com o povo brasileiro. 

A partir do início dos anos 1990, algumas experiências com programas de 

transferência direta de renda começaram a surgir no Brasil. Primeiro nas 

esferas municipais e regionais e, posteriormente, endossados pelo governo 

federal. O Programa Bolsa Família, criado através de medida provisória69, 

transformado em Lei70 e regulamentado por Decreto71, é o principal Programa 

de transferência direta de renda condicionada do governo federal. Constitui 

apenas uma das quatro iniciativas do Programa Fome Zero, que trabalha em 

quatro frentes de combate à fome e à pobreza, divididos em eixos: 1) acesso 

aos alimentos; 2) fortalecimento da agricultura familiar; 3) Geração de renda; 4) 

Articulação, mobilização e controle social. No âmbito da Estratégia do 

Programa Fome Zero, o Bolsa Família se enquadra no eixo de acesso aos 

alimentos, juntamente com outros programas e ações de transferência de 

renda, alimentação e nutrição e acesso à informação e educação, tendo como 

objetivo: combater a fome, a pobreza e as desigualdades sociais, por meio da 

                                                           
69

  Brasil. Medida provisória nº 132 de 20 de outubro de 2003. Cria o Bolsa Família [acessado 
29 Ago, 2009]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br. 

70
  Brasil. Lei nº 10.836 de 9 de janeiro de 2004. Institui o Programa Bolsa Família [acessado 

29, Ago, 2009]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br. 

71
  Brasil. Decreto nº 5.209 de 17 de setembro de 2004. Regulamenta o Programa Bolsa 

Família [acessado 29, Ago, 2009]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br 
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transferência de um subsídio financeiro associado à garantia do acesso aos 

direitos sociais básicos – saúde, educação, assistência social e segurança 

alimentar; no intuito de promover a inclusão social, contribuindo para a 

emancipação das famílias assistidas, construindo meios e condições para que 

elas possam sair da situação de vulnerabilidade em que se encontram72. Ele se 

enquadra, na perspectiva do governo federal, na dimensão das políticas 

estruturantes do Programa Fome Zero, por estabelecer o cumprimento, por 

parte das famílias assistidas, de certas condicionalidades, obrigatórias para 

que a família possa receber o “benefício” mensalmente. 

Promoveu, na esfera federal, a unificação das experiências passadas 

(Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Auxilio Gás e Cartão Alimentação), 

implantadas no Governo do ex-presidente da República, Fernando Henrique 

Cardoso, tendo por finalidade a padronização dos procedimentos de gestão e 

execução das ações de transferência de renda e do Cadastramento Único do 

Governo Federal (CADÚNICO), instituído pelo Decreto n° 3.877/2001, 

revogado pelo Decreto nº 6.135/200773. 

A proposta de unificação fundamentou-se em um diagnóstico sobre os 

programas sociais em desenvolvimento no Brasil, elaborado durante a 

transição do governo Fernando Henrique Cardoso (1999-2002) para o governo 

Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2006), no terceiro trimestre de 2002. Foram, 

então, destacados, entre outros, os seguintes problemas: existência de 

programas concorrentes e sobrepostos nos seus objetivos e no seu público-

alvo; ausência de uma coordenação geral dos programas, gerando desperdício 

de recursos; ausência de planejamento gerencial dos programas e dispersão 

de comando em diversos ministérios; orçamentos alocados insuficientes; não 

alcance do público alvo conforme os critérios de elegibilidade dos programas74 

Sob a justificativa de superar a situação identificada, ampliar recursos 

para os Programas de Transferência de Renda, elevar o valor monetário do 

                                                           
72

 Brasil. Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Perguntas e respostas 
sobre o Bolsa Família. Brasília; 2006 [acessado 29, Ago, 2009]. Disponível em: 
http://www.mds.gov.br. 

 
73

  Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-
2010/2007/Decreto/D6135.htm#art14> Acesso em: 06 de Janeiro de 2009.  

74
  Brasil. Presidência da República. Relatório de Governo de Transição sobre os Programas 

Sociais. Brasília; 2002. [Mimeo]. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6135.htm#art14
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benefício e melhorar o atendimento aos usuários foi, então, lançado o 

Programa Bolsa Família, em outubro de 2003. Inicialmente, a unificação ficou 

restrita a quatro programas federais: Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Vale 

Gás e Cartão Alimentação, integrando, posteriormente, o Programa de 

Erradicação do Trabalho Infantil, o que é disciplinado através da Portaria 

GM/MDS nº 666/0519. 

A unificação dos programas de transferência de renda demanda 

responsabilidade partilhada entre a União, estados, municípios e a sociedade e 

sua implantação ocorre de modo descentralizado pelos municípios que aderem 

ao programa, atendendo a dois requisitos: a existência formal e o pleno 

funcionamento de um comitê ou conselho local de controle social e a indicação 

do gestor municipal do programa. É necessária a assinatura de um termo de 

adesão ao PBF pelo município, conforme determina a Portaria GM/MDS nº. 

246/0520.  

Tento como foco a família, entendida como unidade nuclear 

(eventualmente ampliada por pessoas que com ela possuam laços de 

parentesco ou afinidade, que forme um grupo doméstico e que vivam sob o 

mesmo teto, mantendo-se pela contribuição de seus membros), o programa 

também se propõe a estabelecer melhor focalização para o enfrentamento da 

pobreza no país, objetivando simplificar e racionalizar o acesso aos benefícios 

sob a coordenação nacional da Secretaria de Renda de Cidadania (SENARC) 

do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 

O Programa Bolsa Família (PBF) trata-se de um programa de 

transferência direta de renda, com condicionalidades75, não contributivo, que 

assegura as famílias em situação de pobreza e extrema pobreza um valor 

mensal variável, correspondente à renda per capita familiar. 

Ao entrar no PBF, a família se compromete a cumprir as 

condicionalidades do Programa nas áreas de saúde e educação, que são: 

manter as crianças e adolescentes em idade escolar frequentando a escola e 

                                                           
75

  As Condicionalidades são os compromissos assumidos tanto pelas famílias beneficiárias do 
Bolsa Família quanto pelo poder público para ampliar o acesso dessas famílias a seus 
direitos sociais básicos. Por um lado, as famílias devem assumir e cumprir esses 
compromissos para continuar recebendo o benefício. Cf. MINISTÉRIO DO 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME, 2008.  
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cumprir os cuidados básicos em saúde, ou seja, o calendário de vacinação, 

para as crianças entre zero e seis anos, e a agenda pré e pós-natal para as 

gestantes e mães em amamentação.  

Além da transferência monetária, o PBF propõe o desenvolvimento de 

ações complementares no campo da educação, saúde e trabalho. Isso para 

possibilitar que crianças e jovens de seis a quinze anos tenham acesso a 

escolas e a postos de saúde e os adultos da família, acesso à alfabetização, 

capacitação profissional, microcrédito, além de serem oferecidas ações de 

saúde para mulheres grávidas, objetivando integrar esforços para permitir a 

autonomização das famílias.  

Segundo Isabel Ruckert (2009) 76, em entrevista concedida por email a 

IHU On-Line77, o Programa Bolsa Família constitui o “maior programa de 

transferência condicionada de renda, não contributiva, às famílias de baixa 

renda ou renda inexistente no Brasil e, segundo sua opinião, ‘cumpre com seu 

objetivo maior’, que é o alívio do estado de pobreza, ‘por estar bem focalizado’ 

nas famílias assoladas pela vulnerabilidade social decorrente do acesso 

desigual às oportunidades sociais.  

Esta afirmação se apoia na constatação dos dados fornecidos pelo 

Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, do Governo Federal, 

mediante relatórios de avaliação do impacto do PBF, que mostram que ele 

encontra-se em implantação nos 5.561 municípios e atendia até julho de 2008 

a 11.118.072 das 11.206.212 famílias estimadas pelo IBGE como pobres, o 

que representa 99,2% dessas famílias, com um orçamento de 8,3 bilhões de 

reais em 200678. 

O Programa Bolsa Família expandiu-se no país expressivamente 

passando de 3,5 milhões de famílias atendidas em 2003, para cerca de 11,5 

milhões de famílias até final de 2008. Considerando uma média de quatro 

                                                           
76

 Isabel Noemia Junges Ruckert é economista formada pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS). Atualmente é professora da PUC-RS, realizou o doutorado em 
Serviço Social. Atua, também, como técnica da Fundação de Economia e Estatística (FEE). 

77
  Instituto Humanitas Unisinos, em 30 de junho de 2009, disponível no sitio da Edital. 

78
 Brasil. Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Perguntas e respostas 

sobre o Bolsa Família. Brasília; 2006 [acessado 29, Ago, 2009]. Disponível em: 
http://www.mds.gov.br.  
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pessoas por família, teríamos cerca de 24% da população do país79. Todavia, 

segundo informes do próprio Ministério de Desenvolvimento Social e Combate 

à Fome – MDS80, o programa não tem como resolver todas as questões 

relacionadas à pobreza. São necessárias políticas públicas interligadas e mais 

efetivas em vista de melhorar as condições de vida das famílias atendidas, 

como ações que gerem acesso a um nível de educação superior, atendimento 

básico e especializado a serviços de saúde, saneamento e qualificação para o 

mercado de trabalho e sustentabilidade de rendimento.  

Todavia ao empreendermos uma análise do programa seguimos uma 

linha de reflexão sobre as diversas perspectivas que persistem no Brasil quanto 

à questão ao problema da pobreza e desigualdade social, em interface com a 

perspectiva global do referido programa. Dessa forma, nos propomos elucidar e 

proporcionar uma compreensão mais factível de como determinadas 

representações influenciam de maneira decisiva a formulação das políticas 

públicas voltadas para o enfrentamento dos problemas sociais em nosso país, 

em especial, o problema da pobreza.  

Acreditando ser mais factível averiguar como o Programa Bolsa Família 

pode (ou não) ser considerado um programa “bem sucedido” no enfrentamento 

da pobreza no Brasil, empreendemos, a partir da análise dos pressupostos 

teóricos presentes nas discussões políticas que o fundamentaram e o 

estruturaram em linhas gerais, partimos do pressuposto de que em sua linha de 

ação o Programa Bolsa Família teria que atuar incisivamente sobre as 

estruturas de perpetuação da desigualdade de acesso à renda e geração de 

oportunidade de emprego qualificado, para que, desse modo, pudesse ser 

constatar seu o êxito.  

Todavia, em nossa análise constatamos que o êxito de uma política 

pública está diretamente relacionado à concepção teórica sobre a qual se 

fundamenta as diretrizes globais das políticas sociais de um país. No caso do 

Brasil, país que apresenta graves índices de pobreza e desigualdade social. 

                                                           
79

  Dados disponíveis em:<www.mds.gov.br/cadunico>Acesso em: 06 de janeiro de 2009.  

80
  Ver Relatório do Impacto dos programas e ações do MINISTÉRIO DO 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME, 2008.  
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De acordo com as diretrizes do programa, como vimos, ele integra o que 

posteriormente passou a ser chamada Estratégia Fome Zero, isto é, conjunto 

de mais de 30 programas complementares dedicados a combater as causas 

imediatas e subjacentes da fome e da insegurança alimentar, visando 

assegurar o direito humano à alimentação adequada, segurança alimentar e 

nutricional, contribuindo para a erradicação da pobreza e extrema pobreza, 

estabelecida de acordo com os critérios já mencionados de insuficiência de 

renda, e para a conquista da cidadania pela parcela da população mais 

vulnerável à fome. Cidadania esta entendida enquanto acesso primordial e 

igualitário aos direitos sociais garantidos constitucionalmente, mas negados na 

prática com a adoção de políticas públicas focalizadas na linha da pobreza, de 

natureza não universal. Isto é, da mesma natureza do Programa Bolsa Família, 

uma vez que o mesmo, de acordo com o Decreto nº 6.392/2008, que altera o 

Decreto no 5.209/2004 e regulamenta a Lei no 10.836/2004, de criação do 

Programa Bolsa Família, no Art. 21 diz que: 

 

[...] a concessão dos benefícios do Programa Bolsa Família tem 
caráter temporário e não gera direito adquirido, devendo a 
elegibilidade das famílias, para recebimento de tais benefícios, ser 
obrigatoriamente revista a cada período de dois anos (PRESIDENCIA 
DA REPUBLICA, 2004). 

 

Deste modo, o Programa Bolsa Família incide na forma de ajuda 

financeira às famílias pobres no enfrentamento da pobreza e da extrema 

pobreza, visando reduzi-las, a curto e longo prazo, de modo que se possa 

romper com o ciclo de reprodução intergeracional da extrema pobreza, mas 

que na verdade, age paulatinamente, gerando impacto comedido na superação 

da relação de desigualdade social e de renda em que estas famílias se 

encontram.  Apesar de o PBF ser considerado um dos principais programas de 

enfrentamento da pobreza no mundo, segundo Santana, os méritos dessa 

iniciativa não podem ser creditados em absoluto ao atual Governo, uma vez 

que: 

 

“O Programa Bolsa Família nasceu das experiências anteriores dos 
programas de distribuição de renda, assim como da tese de 
doutorado de Ana Maria Medeiros Fonseca, defendida na 
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Universidade de Campinas, em 2001” 
81

 (SANT'ANA, 2007 p. 2 – 
Grifos do autor). 

 

Analisando o programa, o autor observou a existência de uma vertente 

emergencial (transferência direta de renda aos beneficiários e 

acompanhamento básico de saúde) e uma vertente em longo prazo (educação 

infanto-juvenil), mas que, não sendo fortalecidas por outras ações, terá ainda 

um resultado limitado; uma vez que a questão da pobreza no Brasil passa pelo 

desemprego massivo, problemas de reconhecimento social, dificuldades de 

criar e manter um ensino gratuito de qualidade, problemas de infraestrutura que 

interferem no saneamento básico e na saúde etc. (SANT'ANA, 2007), além da 

necessidade de mudanças significativas no atual modelo de distribuição de 

renda. 

Com relação às informações fornecidas pelo Ministério de 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, percebe-se porém que ele 

beneficia 11 milhões 611 mil 680 famílias82, sendo que cerca de 16 milhões 395 

mil 854 famílias são elegíveis de acordo com o critério adotado83. No entanto, 

para as famílias terem acesso ao programa, devem está devidamente 

cadastradas no sistema CadÚnico do Governo Federal, sendo que, para tanto, 

devem se dirigir às secretarias municipais de assistência social portando a 

documentação exigida de toda a família. O que, na maioria das vezes gera 

frustração e indignação por muito apresentarem documentação incompleta e, 

até mesmo, não a possuírem, como por exemplo, nos caso de moradores de 

rua que não apresentam comprovante de residência ou CPF e RG. 

Assim como, as famílias para se manterem no PBF, necessitam cumprir 

certas contrapartidas, como: manter as crianças e adolescentes em idade 

escolar frequentando a escola e cumprir os cuidados básicos em saúde, ou 

seja, o calendário de vacinação, para as crianças entre zero e seis anos, e a 

                                                           
81

  A partir de seu trabalho sobre um conceito de família na visão de políticas públicas e o 
modo pelo qual, as famílias se representam e apresentam a si mesmas, o Programa foi 
constituído sobre um modelo familiar mais adequado à realidade brasileira. 

82
  Estimativa que, de acordo com a Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (SENARC), 

contemplam os benefícios  liberados e bloqueados até o momento da geração da folha de 
pagamento, podendo não corresponder à situação mais recente dos benefícios, até 
maio/2009. 

83
  Famílias com renda per capita mensal de até R$ 137,00. 
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agenda pré e pós-natal para as gestantes e mães em amamentação. É 

interessante lembrar que um dos grandes desafios do programa é expandir o 

número de famílias atendidas, direcionando-o para grupos especiais, como 

população de rua, quilombola e indígena, o que configuraria um avanço. 

Se a exigência de contrapartidas tem como objetivo incentivar a demanda 

pelos serviços sociais, ampliar o acesso e incentivar expansões e melhoria na 

oferta pode-se questionar que a exigência dessas contrapartidas fere a não 

condicionalidade ao direito de todo cidadão de ter acesso a condições de vida 

digna e a programas sociais (SILVA, 2007). Silva, alerta que os serviços sociais 

básicos oferecidos pela grande maioria dos municípios brasileiros são 

insuficientes quantitativa e qualitativamente para atender às necessidades das 

famílias beneficiárias, nos campos da educação e saúde. 

Nesse sentido, pode-se dizer que o Programa Bolsa Família é apenas 

uma iniciativa entre diversas outras abordagens que constitui a Estratégia 

Fome Zero como um todo. Dentre outras iniciativas do Programa Fome Zero, 

podemos citar: o PRONAF, Alimentação Escolar, Ações de Trabalho e Renda 

etc. No entanto, não se pôde negar que ele é o maior programa de 

transferência de renda, nos moldes dos programas dessa natureza já realizado 

na história do país, isto é, que exigem contrapartidas. Bem como é a maior 

experiência com tais características realizada atualmente no mundo.  

Apesar de sua dimensão, ele ainda segue recebendo críticas por 

especialistas e diversos setores da sociedade, principalmente da classe política 

do país, todavia, ele sozinho não resolverá a questão da erradicação da 

pobreza no Brasil, pois, segundo discurso oficial do governo, esta não é e 

nunca foi à pretensão do programa. O Programa Bolsa Família é apenas um 

programa que tem por finalidade o alívio imediato das situações de pobreza e 

pobreza extrema, visando em especial à segurança alimentar das famílias que 

têm crianças e adolescentes.  

Nesse sentido, sua intenção é de reforçar o acesso aos serviços 

públicos que já são direitos dos cidadãos, mas é incapaz de gerar condições 

permanentes para romper com a desigualdade de oportunidades sociais em 

que se encontram muitas famílias que seque cumprem com as 

condicionalidades exigidas.  
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5. Conclusões.  

Cabe aqui empreender um breve comentário sobre a questão da pobreza, 

pois é necessário levantar algumas reflexões sobre esta questão, visto que as 

implicações que decorrem do modo como as mesmas são vistas, determinam a 

forma e estratégia de enfrentamento do problema e a configuração institucional 

e jurídica da política social do país. 

Como vimos anteriormente, as representações sociais materializadas em 

discursos, seja para a definição seja para o enfrentamento da pobreza, pelo 

menos no Brasil, só vieram assumir um espaço de destaque na agenda política 

do Estado, no final do século passado, apesar de se fazer presente desde a 

época do processo de colonização brasileira. Todavia, como destaca Ivo 

(2006). 

 

A retomada da questão da pobreza, no âmbito da America Latina, 
emerge no curso de um processo de mudança mais recente, no qual 
distinguimos três movimentos e conjunturas distintas nas relações 
entre Estado e sociedade, que conformam movimentos de hegemonia 
e contra-hegemonia entre atores multilaterais e forças neoliberais 
com atores nacionais e locais, determinando limites e desafios ao 
Estado e à ação pública, especialmente quanto ao tratamento da 
questão social (IVO, 2006. p.65). 

 

Nesse sentido, a questão da pobreza nas sociedades contemporâneas, 

não necessariamente, nas palavras de Ivo (2006), constitui um “problema 

novo”. Como também analisou Norbert Elias (1997), para quem, a consciência 

contemporânea de que uma imensa parcela da humanidade passa fome não é 

exatamente um problema novo. O novo seria, por exemplo, o fato das pessoas 

não mais aceitarem a pobreza como uma determinação do destino.  

Ao refletir brevemente sobre a o processo sociohistórico pelo qual as 

representações sociais sobre a pobreza foram construídas, percebe-se que 

não é difícil identificar a noção de pobreza inserida em diferentes contextos e 

relacionada a diversas circunstancias em que a mesma se ver diante de um 

processo de naturalização. Isto é, ora vista como consequência dos 

determinismos geográficos e/ou raciais, ora como consequência do 

desenvolvimento das sociedades ocidentais.  
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Todavia, estudar as representações sociais sobre a pobreza é importante 

para compreender as relações sociais, econômicas, políticas e até morais de 

nossa sociedade. Pois, tão importante quanto, é averiguar a partir de que 

momento a pobreza passou a ser encarada como uma expressão “questão 

social” no Brasil. No entanto, visto que a consciência de que, mesmo fazendo 

parte das discussões sobre o desenvolvimento e das grandes interpretações 

sobre os principais problemas do nosso país, a pobreza assim como a 

desigualdade, ora aparecendo como coadjuvante dos problemas nacionais 

(naturalizada), ora aparecendo como atriz principal das grandes mazelas 

sociais, ainda hoje, constitui um dos grandes desafios a serem superados, não 

só no Brasil como no mundo.  

Assim, o aspecto que devemos levar em consideração é o fato de que: a 

razão pela qual essa nova postura diante da defesa dos direitos das 

populações excluídas dos circuitos de produção e desprovidos do amparo 

social do Estado, na atualidade, deve-se inicialmente ao fato de que, nas 

sociedades contemporâneas, nas últimas décadas, sedimentou-se a ideia de 

que fazendo parte de uma totalidade que é a humanidade, não se pode mais 

aceitar conviver com um grande contingente de pessoas vivendo abaixo das 

condições mínimas de sobrevivência e dignidade humana. Ao contrário dos 

povos antigos, que tinham muito clara a noção de que a sociedade se 

diferenciava por grupos inconciliáveis – como as castas indianas, por exemplo - 

o mundo ocidental pregou uma consciência de constituição humana à qual 

pertencem todos os habitantes do planeta e, nesse sentido, na leva do discurso 

dos organismos internacionais, sobre a bandeira dos direitos humanos e 

democráticos, não se pode mais tampar os olhos para os problemas alheios, 

muito menos para os nossos.   

Com bem explicita Cimadamore (2006), ao citar a UNDP (2004. p. 1-2), 

em que diz que “a pobreza não é mais inevitável e, portanto, não deve ser 

tolerada”. 

No entanto, engendrada a ideia de humanidade como conceito capaz de 

conter em seus limites todas as pessoas existentes no planeta, as 

desigualdades sociais se tornaram ainda mais perceptíveis e a ideia de 

igualdade, desenvolvida pelos princípios democráticos de organizações 
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políticas de outrora e reforçada pela expansão mundial do sistema capitalista, 

propiciaram a discussão e luta por direitos civis, sociais e humanos. O que 

leva-nos a crer que, defendido o princípio de que todos os homens têm os 

mesmos direitos e são iguais perante a lei, fica cada vez mais difícil justificar as 

diferenças sociais e a manutenção das relações de desigualdade existentes.  

Por outro lado, a modernidade se caracterizou por uma crença sempre 

revigorada no progresso, na evolução de indivíduos e nações e no 

aprimoramento dos organismos físicos e sociais. Até mesmo as narrativas que 

povoam nosso imaginário, produzidas pela indústria cultural e transmitidas 

pelos meios de comunicação em massa, costumam ter “final feliz”, com o qual 

o público, via de regra, satisfaz seu desejo de justiça. Um desejo de justiça, 

principalmente social, no qual se dá uma relação de igualdade de acesso e 

usufruto dos bens e serviços socialmente produzidos.  

No entanto, se tal desejo é buscado em meio a estruturas e instituições 

legitimadoras e propiciadoras da perpetuação das relações de desigualdade e 

pobreza, quais seriam os caminhos para se atingir a satisfação desse 

sentimento de justiça? Como explicar, então, que toda essa consciência e esse 

desejo não se fundamentam na realidade? Como explicar que tais objetivos 

não são possíveis de serem alcançados, caso não se reformule ou crie as 

condições objetivas para tal finalidade? 

É por isso que, considerando que a pobreza, apesar de ter sempre 

existido – pessoas, grupos ou populações inteiras que não têm acesso ao 

mínimo necessário para a sua reprodução biológica e social - constitui uma 

expressão de injustiça social, acredita-se que hoje esse fato vai contra os 

princípios que acreditamos ser igualitariamente justos e socialmente éticos. Se 

todos possuem os mesmos direitos, como pode haver tanta desigualdade?  

No limiar da contradição em relação aos valores defendidos em nossa 

sociedade na contemporaneidade e a concretização das implicações sociais 

decorrentes das relações de desigualdade, como explicar sua persistência e 

perpetuação, que assume um caráter de privilégio para uns e injustiça para 

outros e que torna a nova consciência sobre a noção de pobreza tão 

incomoda? E quais são os empecilhos que estão nos impedindo de alcançar 

tão almejado objetivo, que é a erradicação da pobreza? Uma vez que se 
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assiste na atualidade um desejo, uma disposição e uma crescente necessidade 

(pelo menos no discurso), por parte de organizações internacionais, governos 

nacionais e sociedade civil organizada de se reduzir ou mesmo erradicar a 

pobreza de nosso país.   

Se há tanta vontade expressa, tanto da comunidade internacional quanto 

de governos nacionais, nas últimas décadas, porque é tão difícil oferecer uma 

resposta abrangente e concreta a essa questão? Quais os interesses ocultos, 

em não se apresentar uma proposta definitiva para a erradicação da pobreza? 

Já que, de acordo com dados fornecidos no relatório do PNUD84, “o mundo 

dispõe de recursos suficientes para erradicar a pobreza e a extrema pobreza 

pode ser banida da fase da terra” (DEAN et al, 2006, p. 15). 

Obviamente, sabe-se que conceber uma resposta para o problema da 

pobreza constitui uma tarefa bastante árdua. Até porque não se trata de uma 

discussão recente. Nossa história é testemunha do quanto se discutiu as 

questões sociais nesse país e no mundo. No entanto, se tratando de objetivar 

uma solução definitiva para o problema da pobreza, várias implicações 

decorrem do fato de haver oculto um conflito de interesses que vem impedindo 

de se chegar a um denominador comum. Mesmo tendo consciência de que o 

objetivo maior é a erradicação da pobreza, os diversos segmentos que constitui 

nossa sociedade divergem quanto às estratégias para se alcançar esse 

objetivo, revelando um verdadeiro dissenso.  

Como identificou Ivo (2006), ao analisar que a tradição democrática na 

América Latina, nas décadas de 1980 e 1990, alterou em tempos e ritmos 

variados, as tradicionais relações entre o Estado e a sociedade, impulsionando 

a luta por direitos sociais, o que acabou por colocar as ações do Estado no 

combate à pobreza como compromisso ético e político prioritário, 

especialmente a partir da década de 1990 (IVO, 2006, p.61). 

Todavia, longe dessa prioridade significar uma percepção unificada da(s) 

política(s) social (is), esse aparente consenso encobre, na prática, um profundo 

dissenso, resultante da reconversão do tratamento da questão social; das 

contradições relativas às novas formas de articulação e mediação entre os 

                                                           
84

  Dados do UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP). Disponível 
em:<www.undp.org/teams/english/facts.htm> Acesso em: 23/08/2009 
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níveis do econômico, do político e do jurídico, nas sociedades orientadas pela 

lógica do mercado (IVO, 2006). Perpassando pelo modo como os diferentes 

atores sociais entendem e diagnosticam a questão da pobreza e da 

desigualdade.  

Partindo desse pressuposto, os desdobramentos que se abrem diante 

desse trabalho levam-nos a uma inquietação: se o enfrentamento da pobreza 

em nosso país depende, numa instância maior, de uma ação eficaz por parte 

do Estado, devemos então conceber de que Estado estamos falando e qual o 

seu papel na luta contra a pobreza e desigualdade no Brasil? Embora seja o 

Estado que, até agora, dispõe dos instrumentos básicos e da responsabilidade 

para definir as estratégias contra a pobreza no mundo contemporâneo (DEAN 

et al, 2006), devemos lembrar que, quando se referimos à ideia de Estado 

temos que ter em mente que, no âmbito dos estudos sobre pobreza, existe o 

consenso de que, para reduzir e tornar possíveis a “inclusão social” e a 

diminuição da desigualdade, o papel do Estado é fundamental (DEAN et al, 

2006). 

Todavia, o Estado brasileiro, ao longo de sua historia, vem demonstrado 

ser, não apenas incapaz na tentativa de combater a pobreza e a desigualdade, 

como também, em vários momentos contribuiu para o agravamento do 

problema. Daí a concepção de que o Estado pode ser tanto parte da solução 

quanto contribuir para o agravamento do problema. Nesse sentido, sendo o 

Estado um conceito fundamental nas ciências sociais, sendo ele uma estrutura 

social poderosa capaz de controlar e ditar as relações sociais e os resultados 

da interação desses processos, inevitavelmente, acabou concebendo a ideia 

de que o problema decorre do mau funcionamento dos aparelhos do Estado. 

Como se só existisse uma forma de Estado. Mas o que na verdade existe são 

“formas de Estado”. (DEAN, 2006, p.17) “Um conceito amplo que pode incluir 

uma série de estruturas sociais especificas”. Tais “como, o “Estado pluralista”, 

o ‘Estado predatório”, o “Estado de bem-estar”, etc. (CAPORASO, 1996; COX, 

1986 apud DEAN, 2006).  

Todavia, o Estado, ante sua concepção contemporânea, passa a ser 

concebido como a consequência das estruturas sociais peculiares, sustentadas 

por grupos de interesses que jazem num contexto mutável de relações de 
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poder relativas (DEAN, 2006). Nessa perspectiva as ações contra a pobreza, 

por parte do Estado, passam a ser também concebidas como a caracterização 

das estruturas e relações históricas, peculiares de nossa sociedade. Implicando 

na determinação da produção e manutenção da pobreza, de acordo com os 

interesses dos grupos que detém o controle do Estado.  

Agora, sendo de competência do Estado à formulação do arcabouço das 

políticas sociais de combate a pobreza no Brasil, que constituem um complexo 

sistema de ações onde atuam diferentes atores sociais em luta, dispondo de 

visões e percepções divergentes, o alcance de tais políticas passa a ser 

condicionadas, não restando dúvidas de que o êxito de uma política social de 

combate à pobreza e desigualdade está diretamente relacionado aos 

interesses dos grupos que detém o controle do Estado.  

Assim, tanto as diversas representações sobre o problema da pobreza, 

como às estratégias para combatê-la, se mostram condicionantes do êxito das 

políticas públicas desenvolvidas pelo Estado brasileiro, na área social, 

limitando seu alcance e instituindo paradigmas ineficazes de combatê-la. 

Ressalta-se também a configuração que a política de combate à pobreza 

passou a ter no Brasil, após os tempos de ajustes. 

No âmbito institucional, dimensão necessária da democracia nas 

sociedades modernas, as políticas sociais estão estreitamente ligadas aos 

valores de equidade que fundamentam a legitimidade política e a concepção 

que as sociedades e os governos têm do seu projeto político e do destino da 

nação. As políticas sociais integram um sistema de ação complexo resultante 

de múltiplas causalidades e diferentes atores e campos de ação social pública: 

proteção contra riscos; combate à miséria; desenvolvimento de capacidades 

que possibilitam a superação das desigualdades e o exercício pleno da 

cidadania; redistribuição de riquezas, dentre outros. Assim, elas são 

consideradas dispositivos institucionais, criados com o objetivo de assegurar a 

cada um as condições materiais de vida que permitam ao cidadão exercer seus 

direitos sociais e cívicos.  

Atuando no âmbito redistributivo, elas envolvem necessariamente 

relações de poder e são, portanto, conflituosas e qualificadoras da democracia 

e do projeto de inclusão social das sociedades. Neste sentido, elas se articulam 
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necessariamente com a dinâmica do crescimento e são condicionadas pela 

natureza das relações entre capital e trabalho, estando diretamente vinculada 

às tendências que conformam a dinâmica do mercado de trabalho em cada 

sociedade - principal mecanismo de inclusão social no sistema de produção 

vigente.  

Assim, não é possível compreender os dilemas da política social fora da 

dimensão econômica, que rege as relações sociais por meio das relações de 

produção e trabalho. Entendendo este último como a forma concreta de 

reprodução e inserção social e como valor histórico e culturalmente instituído, 

que confere identidade social e matriz de sociabilidade no marco de uma 

construção coletiva. Em outras palavras, as políticas sociais estão associadas 

aos processos civilizatórios que definem as possibilidades de construção dos 

vínculos e do contrato social. Contudo, partindo de diagnósticos equivocados, 

podem constituir-se em ações despolitizadas, resultando no aprofundamento 

das relações de desigualdades, reduzindo a capacidade redistributiva que toca 

o conjunto da sociedade.  

Nesse sentido, a nebulosidade das polêmicas e análises relativas às 

políticas sociais guarda estreita relação com a construção da política, num 

sentido mais amplo, diante do projeto político de desenvolvimento nacional de 

um país. Desse modo, a política social brasileira está estritamente 

correlacionada ao processo de regulamentação das relações sociais 

determinadas pelo sistema de produção vigente, isto é, está fundamentada 

num projeto político nacional, sob a influência do sistema capitalista mundial de 

desenvolvimento econômico.  

Sendo assim, a política social passa a ser concebida como a 

caracterização das estruturas e relações históricas peculiares de nossa 

sociedade, implicando, nesse sentido, na “determinação da produção e 

manutenção das relações sociais, que obedecem à lógica do “conflito de 

classe” (MARX, 1991)”. 

Em outras palavras, a política social brasileira atualmente constitui um 

legado das perspectivas neoliberais, que entendem o “mercado” como o melhor 

regulador das relações sociais. Todavia, sendo de competência do Estado 

brasileiro a formulação das políticas sociais, as mesmas são determinadas pelo 
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posicionamento político adotado pela classe dirigente que detêm o controle do 

Estado, sobre o qual se fundamenta as medidas e ações de combate à 

pobreza no país.  

Agora, visto que estas medidas constituem um complexo sistema de 

ações onde atuam diferentes atores sociais em luta, dispondo de visões e 

percepções divergentes que passam a ser condicionante do alcance de tais 

políticas sociais, a eficácia de uma política pública especifica de combate à 

pobreza, evidentemente, estará atrelada a perspectiva política da classe 

dirigente em conceber um direcionamento ao padrão de desenvolvimento 

nacional e modelo civilizatório, em vista de solucionar os problemas 

decorrentes das grandes questões sociais. 

Estabelecendo uma retrospectiva sucinta da configuração das políticas 

sociais, no que concerne ao tratamento da questão social, estas constituíram 

como registro próprio da modernidade, centrado e estruturado em entorno do 

trabalho. A centralidade do trabalho na organização das sociedades ligava-se, 

de um lado, à capacidade do movimento operário de integrar e articular 

interesses mais amplos da sociedade, e, de outro lado, à capacidade do 

Estado em regular o conflito dos interesses divergentes (THEODORO. M. e 

DELGADO, G, 2003). 

No âmbito institucional, passou-se de um regime baseado na 

responsabilidade individual e fundado no direito civil para um regime de 

solidariedade assentado num contrato social e fundado na noção de direito 

social, através de um conjunto de leis relacionadas às condições de trabalho e 

à proteção aos trabalhadores que perderam a capacidade do uso de sua força 

de trabalho, reconvertendo uma noção de responsabilidade, antes restrita ao 

âmbito individual, para uma noção objetiva de risco coletivo. Isto é, o direito 

social criou as condições de intervenção crescente do Estado na esfera das 

relações privadas, na empresa e na família, na prevenção de perigos que 

ameaçam a sociedade, consolidando o princípio de responsabilidade pública 

institucionalizada.    

Da mesma forma, no contexto do pós-guerra, a estruturação das políticas 

sociais constituiu-se na resposta histórica ao dilema da organização dos 

interesses privados no contexto do interesse público, em torno de uma política 
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de redistribuição de riqueza. As mediações historicamente constituídas pelo 

direito, a justiça e as políticas sociais resultaram na governabilidade gerada 

pela luta social dos trabalhadores organizados e de suas famílias, contra a 

ameaça desenfreada e desorganizadora do mercado.  

“A tensão permanente entre a organização da defesa da sociedade e a 

regulação dos mercados, estruturou as sociedades modernas, tendo nos 

Estados nacionais a versão institucional dessa regulação” (LAUTIER apud IVO, 

2006, p.64). Nessa perspectiva, a retomada da questão da pobreza como 

prioridade na agenda política do Estado brasileiro, no final da década de 1990, 

surge da emergência de um processo conflituoso de mudanças, no qual se 

distinguem três movimentos e conjunturas distintas nas relações entre Estado e 

sociedade que, de acordo com IVO (2006), se expressam através de 

movimentos de hegemonia e contra-hegemonia entre atores multilaterais e 

atores nacionais/locais, determinando limites e desafios ao Estado nacional e à 

ação pública, especialmente quanto ao tratamento da questão social (ibidem, 

65). 

Todavia o que se viu, de 1970 a 1980, foi sua expressão conflituosa na 

luta democrática de abertura política e de explosão de movimentos 

reivindicativos pelos direitos cidadãos. Esses processos de mudanças 

culminaram com a instalação da Assembleia Nacional Constituinte e a 

consequente promulgação da Constituição Cidadão de 1988, que configurou 

um quadro constitucional inovador no tratamento da política social como 

política de inclusão social, de caráter universalista e de extensão dos direitos 

sociais às camadas mais pobres da população, associadas ao resgate da 

cidadania e a sua universalização, sob a égide da Seguridade Social.  “Estando 

longe de se constituírem simples mecanismos focalizados de transferência de 

renda para pobres e carentes” (THEODORO E DELGADO apud IVO, 2004). 

Já na década de 1990, os ajustes institucionais representaram 

instrumentos de interferência autoritária do Estado nacional sobre as 

conquistas dos trabalhadores, dando prosseguimento a uma agenda de 

reformas do Estado (sobre a crise fiscal, redução das responsabilidades sociais 

do Estado, etc.).  
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Já num terceiro momento, a reorientação da política social, centrada no 

combate à pobreza, emerge no final da década de 1990, num contexto cujo 

objetivo de se reduzir os efeitos adversos dos ajustes estruturais e a 

reestruturação produtiva, imprimiram a institucionalização dos direitos sociais, 

que se deram à margem do campo da proteção social no Brasil. Essa mudança 

se fez através de um novo modelo da política social, caracterizado por uma 

estratégia de focalização, que envolve a redefinição das responsabilidades 

entre Estado e sociedade no encaminhamento da questão social, que propõe 

investir o indivíduo da capacidade de lutar contra a própria condição de 

pobreza e desigualdade, mascarando um duvidoso princípio de emancipação, 

o que só veio a contribuir para a desobrigação do Estado na incumbência 

exclusiva pelo provimento das condições e oportunidades necessárias para 

que o indivíduo saia da condição de penúria em que se encontra. 

Nesse sentido, diante do cenário político dos anos 1990, pobreza e 

desigualdade social passaram a ser crescentemente abordadas como questões 

relegadas à filantropia e à solidariedade social, alinhadas a uma perspectiva 

neoliberal de combate à pobreza, onde a política social passou a ser concebida 

como uma política meramente compensatória.   

 Com isso, o avanço do ideário da "sociedade solidária", como base na 

atribuição do Estado no combate à pobreza, no âmbito da esfera do setor 

privado e mercantil de provisão social, parece ter revelado a edificação de um 

sistema misto de proteção social que concilia iniciativas do Estado e do 

denominado Terceiro Setor. Este tratamento, em termos mais gerais, insere-se 

nos marcos da reestruturação dos mecanismos de acumulação do capitalismo 

globalizado, que foram implantados por meio de uma reversão política 

neoliberal, caracterizada, entre outras coisas, pela destituição de direitos 

trabalhistas e sociais legais, pela erosão das políticas de proteção social e por 

mudanças no ideário político que confere um caráter público à demanda por 

direitos.  

Nesse contexto, a articulação trabalho, direitos e proteção social pública 

que configurou os padrões de regulação socioestatal do Estado de bem-estar-

social, cuja institucionalidade sequer alcançamos, entrou em crise, como 

afirma Yazbek (2002) e reitera Carvalho (2006):  
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Crise que expressa o aprofundamento da cisão entre o econômico e 
o social, instala desregulações públicas, reitera as desigualdades, 
confronta práticas igualitárias e constrói uma forma despolitizada de 
abordagem da questão social fora do mundo público e dos fóruns 
democráticos de representação e negociação dos diferentes 
interesses em jogo nas relações Estado/Sociedade (YAZBEK, 2002, 
p. 172).  

 

Assim, as propostas relativas à atuação do Estado na esfera da proteção 

social, se fazem reducionistas e voltadas para situações extremas, com alto 

grau de seletividade e focalização, direcionadas aos mais pobres entre os 

pobres, o que confere a natureza desta ação um apelo humanitário e/ou 

solidário da sociedade. São mudanças que encolhem a dimensão pública da 

ação e reduzem "a cidadania aos bem sucedidos no empreendimento privado 

mercantil" (PAOLI, 1999, p.10). Mudanças que tornam opacos os espaços de 

reconhecimento da pobreza e da exclusão social como manifestações da 

questão social brasileira, como expressões de relações sociais vigentes nesta 

sociedade e, dessa forma, como expressões da desigualdade estrutural do 

país.  

 

Todavia, 

 

É bom lembrar que a questão social circunscreve um terreno de 
disputas, pois diz respeito à desigualdade econômica, política e social 
entre os cidadãos na sociedade capitalista, envolvendo a luta pelo 
usufruto de bens e serviços socialmente construídos, por direitos 
sociais e pela cidadania (YAZBEK, 2002, p.172).  

 

Dessa forma, as estratégias de enfrentamento da pobreza no âmbito da 

política social brasileira se dão de forma ambígua e sob tensionamentos 

constantes entre Estado e sociedade civil. Uma hipótese para melhor entender 

as razões dessa ambiguidade é o reconhecimento da profunda 

"incompatibilidade entre os ajustes estruturais da economia à nova ordem 

capitalista internacional e os investimentos sociais do Estado nos anos 1990. 

Incompatibilidade “legitimada pelo discurso, pela política e pela sociabilidade 

engendrados no pensamento neoliberal que, reconhecendo o dever moral de 

prestar socorro aos pobres e 'inadaptados' à vida social, não reconhece seus 
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direitos sociais” (YAZBEK, 2002, p.173). "Não por acaso, onde antes o 

discurso da cidadania e dos direitos tinha algum lugar ou pertinência no 

cenário público, é hoje ocupado pelo discurso humanitário da filantropia" 

(TELLES, 1998, p.19).  

Diante dessa perspectiva, a constatação de que as famílias na 

sociedade capitalista não partem de igualdade de condições e não tem acesso 

às mesmas oportunidades (sendo que os mais pobres tendem a reproduzir 

continuamente o ciclo da pobreza: baixo nível educacional, má alimentação e 

saúde, instabilidade no emprego e baixa renda), confere ao Estado o 

compromisso de enfrentar as consequências das ações imperiosas da lógica 

capitalista, mediante a implantação de uma política de assistência social 

extremamente tendenciosa e dúbia.  

Assim, constituindo parte do conjunto da política social de um país, 

enquanto mediações jurídicas, na forma de dispositivos institucionais, criados 

com o objetivo de assegurar a cada um as condições materiais para a sua 

sobrevivência, as políticas públicas de assistência social são, por definição, 

compensatórias em relação ao funcionamento normal da política de proteção 

na sociedade brasileira. Dessa forma, elas surgem para tentar compensar as 

distorções decorrentes do processo de desenvolvimento capitalista, que 

discrimina e faz com que a distância entre ricos e pobres seja cada vez maior.  

E, ao desencadear políticas sociais, o Estado brasileiro, busca equiparar as 

oportunidades entre pobres e ricos diminuindo a distância entre esses dois 

grupos, de modo que permita que as novas gerações possam dar um passo 

adiante, quebrando o ciclo da pobreza.  

Todavia isto é concebido através de uma estratégia que adota políticas 

públicas de transferência de renda, fora da constitucionalização do direito à 

renda, mesmo que mínima. Por outro lado, muitas políticas sociais vêm ao 

encontro da necessidade de atender a direitos universais estabelecidos 

constitucionalmente. Onde, através da arrecadação de impostos, o papel do 

Estado, nesse processo, constitui um mecanismo encarregado de criar e 

gerenciar fundos que têm como objetivo assegurar o bem-estar de todos os 

membros da sociedade. No entanto, diversas prioridades disputam esses 

fundos públicos e os governos enfrentam a sempre difícil decisão de trabalhar 
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corrigindo os problemas decorrentes do passado ou acumular reservas e 

investir para assegurar a situação econômica das futuras gerações.  

Para os países emergentes, que apresentam graves quadros de pobreza 

e desigualdade social, essa disjuntiva é fundamental. No caso do Brasil, o 

atraso provocado pelo desenvolvimento desigual exige um esforço redobrado 

no sentido de corrigir distorções que têm origem em tempos longínquos da 

história, ao mesmo tempo, que busca conquistar espaço, crescendo e 

disputando competitivamente nos mercados internacionais, o que exige o 

acúmulo de recursos financeiros para investir-nos diversos setores da 

economia, como infraestrutura física e tecnológica. 

Dessa forma, na partilha de recursos, o orçamento do setor social, 

encarregado pelo suprimento da demanda por direitos como: educação, saúde, 

trabalho e assistência social, considerados universais, garantidos pela 

Declaração Internacional dos Direitos do Homem e pela constituição de 

diversos países, se veem cada vez menor. Implicando no agravamento das 

péssimas condições de vida da população, assolada pelo espectro da fome e 

da pobreza.  

Entretanto, muito mais do que garantir direitos, a atuação do Estado 

nesses campos deveria garantir, teoricamente, a igualdade de oportunidade de 

ação aos indivíduos na sociedade.  

Contudo, no que diz respeito à problemática no seio da discussão sobre 

o enfrentamento da questão social no país, na passagem da década de 1990 

para a primeira década do século XXI, a protagonista dessa trama passou a ser 

novamente a fome (já que Josué de Castro havia debatido sobre o assunto). 

Uma vez que, em 1993, o direito à alimentação foi equiparado aos demais 

direitos do homem, estabelecidos na Carta dos Direitos Humanos de 194885. 

Essa mudança fundamental na forma de encarar o direito à alimentação 

colocou o Estado na posição de provedor de um direito ao cidadão.  

                                                           
85

  No Brasil existe uma Proposta de Emenda Constitucional de 2001 que altera o artigo 6o da 
nossa constituição incluindo o direito à alimentação entre os direitos fundamentais do 
homem. Atualmente, a constituição brasileira se refere ao direito à vida deixando apenas 
implícito o direito à alimentação. 
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Portanto muito mais que o atendimento ao indivíduo, o Estado deveria 

cumprir uma função constitucional a ele atribuída, garantir a segurança 

alimentar de sua população. 

É interessante destacar que, segundo relatório das Nações Unidas 

(FAO), boa parte do mundo não observa, nos dias de hoje, falta de alimentos, 

mas sim dificuldades quanto ao “acesso físico e econômico contínuo à 

alimentação adequada ou aos meios para a sua obtenção” (conforme o 

Comentário Geral do Comitê dos Direitos Humanos, artigo 11, do Convênio 

Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966). Isso 

quer dizer que o Estado, qualquer que seja, é passível de advertências, em 

nível internacional, por não garantir o acesso à alimentação para sua 

população, o que, em situação de excedentes na produção de alimentos, é 

injustificável institucionalmente. Uma vez que esse é o caráter das políticas 

universais. 

Todavia, educação e saúde são direitos sociais conhecidos que estão, 

teoricamente, ao alcance de todos. No Brasil, todos os municípios possuem 

escolas de educação infantil e de nível fundamental, garantindo a educação 

das crianças até os 14 anos de idade, segundo informações do MEC (2009). A 

saúde também se encontra democraticamente distribuída através de uma 

ampla rede de hospitais, maternidades e clínicas, apesar das dificuldades de 

acesso, por parte da população, a determinados serviços especializados e de 

atendimento de qualidade (rapidez no atendimento, informação, ambulatórios 

especializados e acesso a medicamentos). No entanto, dada a suposta 

situação de crise fiscal enfrentada pelo Estado, na década de 1990, onde se 

alegava insuficiência de recursos para atender a toda população, onde se viu 

um negligenciamento dos sistemas públicos de educação e saúde, é evidente 

que os cidadãos com melhores condições financeiras fizessem uso dos 

equipamentos sociais privados, enquanto que, para os demais cidadãos 

restaria apenas o serviço público garantido pelo Estado. 

No entanto, no que diz respeito à alimentação, equiparada 

constitucionalmente ao mesmo nível das necessidades anteriores, a situação 

não é a mesma. No Brasil, assim como nos demais países, não existe um 

“sistema público de alimentação”, ou seja, não existe uma rede de proteção 
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pública que possa garantir a manutenção do estado nutricional dos indivíduos. 

No caso da alimentação, não existe o filtro da renda para estabelecer os limites 

do sistema privado. Nesse caso, o exercício do direito se faz todo em bases 

privadas: o sistema é privado e todos os indivíduos podem ser considerados 

“consumidores” privados de alimentos. 

Em países que as disparidades dos níveis de renda são enormes, como 

no caso do Brasil, o discurso é que o Estado não tem condições de atender a 

todos os direitos básicos de toda a população, ao mesmo tempo. No caso da 

educação e saúde a renda das famílias aparece como uma variável de seleção, 

fazendo com que as pessoas em condição financeira melhor nem mesmo 

procurem fazer valer os seus direitos. Nesses casos, os extratos da população 

de alta renda buscam serviços privados de melhor qualidade, deixando para os 

menos favorecidos a educação e a saúde pública. 

Para o caso da alimentação, essa fórmula de seleção tende a se repetir 

e resta ao poder público atender às famílias com maior carência alimentar, de 

forma prioritária e compensatória. Assim, numa perspectiva gerencialista 

crescente nos países emergentes, na década de 1990, tanto à fome quanto à 

pobreza, se apresentaram como constantes nos países com altos índices de 

desigualdade. E, por se analisar que a possibilidade de dar garantias ao 

acesso à alimentação com recursos escassos normalmente não se faz, a não 

ser, sob a possibilidade de ação mediante “mensuração e focalização dos 

recursos, onde é dada prioridade à população mais necessidade”, tal 

percepção de gestão pública, visa melhorar e tornar mais eficiência o 

atendimento a esta população, por meio do gerenciamento do gasto público e 

pela via da focalização das políticas públicas. 

Vale dizer que, nos países ricos, diante dos recursos existentes e da 

pequena quantidade de pessoas a serem “atendidas”, é muito mais simples 

encontrar o foco e organizar a fila do atendimento. No entanto, onde a pobreza 

está disseminada por toda a sociedade, como no Brasil, é muito difícil 

encontrar um foco. No caso da alimentação, a sociedade não tem como 

garantir igualdade de oportunidades para todos. O que faz com que se 

estabeleça uma armadilha social em que as estratégias individuais passam a 

ser determinantes na sobrevivência dessas famílias. 
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Daí a grande polêmica que gira em torno da focalização versus 

universalização dos direitos sociais. Motivados pela proposta de universalizar 

todos os direitos, as diversas searas do conhecimento estabeleceram modelos 

e interpretações quanto à questão dos direitos sociais86, mas foi, sobretudo, na 

área econômica que se destacaram as principais concepções de tratamento do 

dilema entre focalização e universalização dos direitos sociais, sob as quais se 

fundamentam as ações de combate à pobreza em voga no Brasil e em vários 

países do mundo.  

Economistas liberais como Friedrick Hayek e depois Milton Friedman 

trabalharam com a ideia de criar uma renda mínima para todos os cidadãos 

que, a partir desse aporte de recursos, passariam a serem “compradores de 

serviços públicos”. Essa proposta, do ponto de vista da operacionalização, 

seria relativamente fácil de implantar, mas na prática, levaria à necessidade de 

redirecionar todas as receitas obtidas pelos governos para a concessão de um 

benefício único e universal. De posse desses recursos, o cidadão decidiria que 

tipo de educação, saúde ou alimentação ele gostaria de consumir, analisaria 

custos e faria a melhor escolha. A ideia de renda universal parte do 

pressuposto de que o Estado é ineficiente na administração dos recursos 

causando desperdício e desvios. 

Todavia, a renda universal para todos os cidadãos não garante direitos 

sociais universais. Ao eliminar a possibilidade do Estado prover esses 

benefícios pela simples restrição de suas receitas, nada garante que o 

“mercado de benefícios sociais” seja amplo o suficiente para suprir as classes 

mais baixa com os serviços sociais de que elas tanto necessitam. 

Outra importante corrente no trato das políticas sociais, contrapondo-se 

à universalização dos benefícios, introduz a ideia de focalização do público 
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 Ver Suplicy (2002), onde destaca que há muita resistência à proposição da renda mínima 

porque aqueles que a propõem se celebrizaram na defesa do capitalismo. O autor, pelo 

contrário, procura mostrar que antes desses, outros filósofos economistas, muitos deles 

progressistas, também haviam apresentado a tese da renda mínima. Entre os defensores 

da proposta de renda mínima valeria mencionar a contribuição de J. K. Galbraith, James 

Tobin e Philippe Van Parijs que trabalham com a possibilidade de instituir a renda mínima 

como um imposto de renda negativo em que as transferências de renda para as pessoas 

pobres cobririam apenas uma parte que faltaria para se completar o valor de um salário 

mínimo. 
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beneficiário. A focalização, por sua vez, se pauta por dois critérios, a saber: o 

que prega que os recursos financeiros para a gestão das políticas sociais são 

restritos e, portanto, insuficientes de garantir a todos o acesso aos serviços 

sociais básicos e o de que as políticas devem atingir prioritariamente o cidadão 

em situação mais crítica, com a máxima eficiência.  

  Entretanto, apesar das aparências, focalizar também é uma política que 

custa caro ao Estado. De certa forma, transferir recursos aleatoriamente faz 

com que se incorra em custos de planejamento muito reduzidos por parte do 

poder público, ao passo que identificar a parcela da população mais carente e 

controlar esse tipo de transferência pode custar muito mais caro. Com efeito, 

em um país onde a grande maioria da população pode ser considerada pobre, 

como é possível selecionar os mais pobres entre os pobres? Como é possível 

garantir que os menos pobres não entrarão futuramente no contingente dos 

mais pobres? Todas essas ações exigem uma grande quantidade de recursos 

financeiros e humanos para a pesquisa e acompanhamento dessas políticas. 

Note-se, entretanto, que a estratégia da focalização reconhece os 

direitos sociais dos cidadãos, mas assume que os recursos não são suficientes 

para atender a todos. O que configura uma falácia, pois, no caso brasileiro, 

segundo Barros, Henriques e Mendonça (2000), o Brasil se apresenta ao 

mundo como “país desigual, exposto ao desafio histórico de enfrentar uma 

herança de injustiça social que exclui parte significativa de sua população do 

acesso a condições mínimas de dignidade e cidadania”, Todavia, termos que 

levar em consideração que, segundo os mesmos autores, “o Brasil não é um 

país pobre, mas sim um país com muitos pobres” (BARROS, HENRIQUES E 

MENDONÇA, 2000, p. 20).  

 

Procurando [...] demonstrar a viabilidade econômica do combate à 
pobreza e justificar a importância, no atual contexto econômico e 
institucional brasileiro, de estabelecer estratégias que não descartem 
a via do crescimento econômico, mas que enfatizem, sobretudo, o 
papel de políticas redistributivas que enfrentem a desigualdade 
(BARROS, HENRIQUES E MENDONÇA, 2000, p. 01). 

 

[...] os autores não deixaram de levar em consideração que as medidas 

focalizadoras de recursos no combate à desigualdade de renda como um 
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dispositivo factível de erradicar a pobreza no Brasil, uma vez que, admitindo-se 

que o Estado brasileiro tem condições de identificar todos os indivíduos “com 

focalização perfeita e calibragem precisa entre famílias”, os mesmos acreditam 

que seria possível erradicar totalmente a pobreza ao custo de R$ 29 bilhões 

por ano.  

Colocado de outra maneira, a focalização procura, segundo esses 

autores, “organizar a fila do atendimento” funcionando através da maior 

eficiência e menor desperdício de recursos.  

Outro aspecto intrigante sobre a realidade social brasileira também diz 

respeito ao fato de “que os elevados níveis de pobreza que afligem a 

sociedade encontram seu principal determinante na estrutura da desigualdade 

brasileira — uma perversa desigualdade na distribuição de renda e de 

oportunidades de inclusão econômica e social” (BARROS, HENRIQUES E 

MENDONÇA, 2000, p. 02). 

Procurando estabelecer um diagnóstico genérico sobre os principais 

determinantes da pobreza, documentando em que medida o grau de pobreza 

observado no país deve-se à insuficiência agregada de recursos ou à má 

distribuição dos recursos existentes, Barros, Henriques e Mendonça (2000), 

descreveram a evolução da pobreza nas últimas duas décadas do século XX, 

apoiados numa noção de pobreza em voga no país, que credita essa condição 

a todo indivíduo que se encontra desprovido e/ou em estado de insuficiência de 

renda e, de acordo com o diagnóstico proposto por este estudo, destacaram a 

necessidade de as políticas públicas de combate à pobreza concederem 

prioridade à redução da desigualdade, principalmente, desigualdade de renda. 

Trazendo os questionamentos apontados por Sonia Rocha (2005), no 

livro Pobreza no Brasil: afinal do que se trata?, os autores discutem que “a 

evolução da pobreza e da indigência no Brasil, entre 1977 e 1998, pode ser 

reconstruída a partir da análise das Pesquisas Nacionais por Amostra de 

Domicílios (PNAD), realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE)”. Estas pesquisas domiciliares anuais permitem construir 

uma diversidade de indicadores sociais que retratam, entre outros, a evolução 

da estrutura da distribuição dos padrões de vida e da apropriação de renda dos 

indivíduos e das famílias brasileiras.  
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No entanto, “a pobreza, evidentemente, não pode ser definida de forma 

única e universal” (SONIA apud BARROS, HENRIQUE E MENDONÇA, 2000). 

Nesse sentido, podemos afirmar que se refere “a situações de carência em que 

os indivíduos não conseguem manter um padrão mínimo de vida condizente 

com as referências socialmente estabelecidas em cada contexto histórico” 

(SONIA apud BARROS, HENRIQUE E MENDONÇA, 2000). O que aponta para 

a compreensão de que “a abordagem conceitual da pobreza absoluta requer 

que possamos, inicialmente, construir uma medida invariante no tempo das 

condições de vida dos indivíduos em uma sociedade”.  

Nesse sentido, “a noção de linha de pobreza equivale a esta medida” 

(BARROS, HENRIQUE E MENDONÇA, 2000, p, 24). Em última instância, uma 

linha de pobreza pretende ser o parâmetro que permite a uma sociedade 

específica considerar como pobres todos aqueles indivíduos que se encontrem 

abaixo do valor determinado pela mesma. No caso, os autores consideram a 

pobreza na sua dimensão particular (evidentemente simplificadora) de 

insuficiência de renda, isto é, há pobreza apenas na medida em que existem 

famílias vivendo com renda familiar per capita inferior ao nível mínimo 

necessário para que possam satisfazer suas necessidades básicas. A 

magnitude da pobreza está diretamente relacionada ao número de pessoas 

vivendo em famílias, com renda per capita abaixo da linha de pobreza e à 

distância entre a renda per capita de cada família pobre e a linha da pobreza. 

Esta percepção implica em considerar que as “determinantes imediatas da 

pobreza são: escassez de recursos e desigualdade na distribuição de recursos” 

(BARROS, HENRIQUE E MENDONÇA, 2000. p. 24). 

 

A pobreza, como ressaltamos anteriormente, está sendo analisada 
neste artigo exclusivamente na dimensão de insuficiência de renda. 
Neste sentido, a pobreza responde a dois determinantes imediatos: a 
escassez agregada de recursos e a má distribuição dos recursos 
existentes. Esta parte do trabalho investiga essas relações causais, 
procurando avaliar os pesos relativos da escassez agregada de 
recursos e da sua distribuição na determinação da pobreza no Brasil 
(BARROS, HENRIQUE E MENDONÇA, 2000, p. 40).   

 

Para os autores, a importância da escassez de recursos na 

determinação da pobreza brasileira é avaliada, a partir de três critérios: a 
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comparação do Brasil com o resto do mundo, a análise da estrutura da renda 

média do país e, finalmente, o exame do padrão de consumo médio da família 

brasileira. Procurando analisar, a partir de diversos critérios, os aspecto da 

determinação da pobreza, Barros, Henrique e Mendonça (2000), demonstram 

que a pobreza no Brasil não deve ser associada prioritariamente à escassez, 

absoluta ou relativa de recursos, confirmando o diagnóstico de que: o Brasil, 

apesar de dispor de um enorme contingente de sua população abaixo da linha 

de pobreza, não pode ser considerado um país pobre e a origem dessa 

pobreza, não residindo na escassez de recursos, deve ser investigada em 

outra esfera.  

Em primeiro lugar, os autores nos dizem que a renda per capita e o grau 

de pobreza no Brasil com relação aos demais países do mundo, pode ser 

averiguada, no momento em que, ao se  

 

[...] analisar a estrutura da distribuição de renda mundial permite 
contextualizar a posição relativa do Brasil no cenário internacional. 
Observamos que cerca de 64% dos países do mundo têm renda per 
capita inferior à brasileira. Por outro lado, na medida em que alguns 
países com enorme população encontram-se abaixo do Brasil nesta 
estrutura da distribuição de renda, concluímos que cerca de 77% da 
população mundial vive em países com renda per capita inferior à do 
Brasil. Assim, essa distribuição da renda mundial, construída a partir 
do Relatório de desenvolvimento humano de 1999 e nos revela que, 
apesar de o Brasil ser um país com muitos pobres, sua população 
não está entre as mais pobres do mundo. A comparação internacional 
quanto à renda per capita coloca o Brasil entre o terço mais rico dos 
países do mundo e, portanto, não nos permite considerá-lo um país 
pobre (BARROS, HENRIQUE E MENDONÇA, 2000, p. 40).   

.  

Esta comparação permite verificar que o grau de pobreza no Brasil é 

mais elevado do que o que se encontra em países com renda per capita 

similar, apesar de está entre os países mais ricos do mundo, em termos de 

riqueza produzida (PIB). Assim, o grau de pobreza pode ser verificado a partir 

de dois aspectos: a baixa renda per capita em que se encontram muitas 

famílias brasileiras e o elevado grau de desigualdade na distribuição dos 

recursos existentes no Brasil. “A primeira dimensão, dada pelo grau de pobreza 

média dos países com nível de renda per capita similar à brasileira, está 

associada ao baixo valor da renda per capita em relação aos países mais ricos 

do mundo”. “A segunda dimensão resulta da diferença entre o grau de pobreza 
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brasileiro e o dos demais países com renda similar à brasileira” (BARROS, 

HENRIQUE E MENDONÇA, 2000, p. 46).  

Em segundo lugar, se comparado à renda per capita brasileira com a 

linha de pobreza nacional, a renda média brasileira é significativamente 

superior à linha de pobreza, podemos associar a intensidade da pobreza à 

concentração de renda. Nestes termos, a pobreza no Brasil não pode estar 

associada, segundo os autores supracitados, ao fato de que há uma severa 

escassez de recursos, mas sim, de modo alternativo, ao fato de o Brasil 

apresentar um elevado grau de desigualdade na distribuição dos recursos.  

Aprofundando um pouco mais o debate sobre universalização e 

focalização das políticas sociais, pautado pela escassez de recursos públicos, 

segundo Cohn (1995), “perde conteúdo substantivo, desnudando a sua 

dimensão ideológica, uma vez que não é essa a questão central” (COHN, 

1995, p. 6). Para a autora, trata-se de distinguir entre as políticas sociais 

voltadas para o alívio da pobreza e aquelas que buscam a superação da 

pobreza. No primeiro caso, temos políticas imediatistas e assistencialistas 

(compensatória) voltadas para grupos mais vulneráveis e, no segundo caso, se 

busca um modelo de crescimento sustentável com equidade social. 

Buscando superar esse impasse estratégico, Cohn (1995) sugere que as 

políticas sociais devem buscar “a articulação entre aquelas (ações) de curto 

prazo, de caráter mais imediatista, focalizada naqueles grupos identificados 

como os mais despossuídos, e aquelas de longo prazo, de caráter permanente 

e universal, voltadas para a equidade do acesso dos cidadãos aos direitos 

sociais, independentemente do nível de renda e da inserção no mercado de 

trabalho” (COHN, 1995, p. 6). 

Outro problema decorrente da focalização é o fato de que a pobreza tem 

várias faces, portanto uma família pobre pode ser considerada carente em 

termos de saúde, mas ter um bom acesso à educação ou à alimentação. Essa 

é uma situação bastante corriqueira quando examinamos o caso dos pobres 

domiciliados no meio rural em comparação com aqueles provenientes das 

áreas urbanas metropolitanas. Outro exemplo muito comum é o caso das 

famílias com chefes desempregados em comparação às famílias em estado de 

desagregação ou integrantes em situação de marginalidade. Deve-se atentar 
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também para o tratamento de gênero que acaba por influenciar 

substancialmente no apoio que a política social pode dar aos mais pobres.  

É muito difícil fazer apenas uma escolha ou eleger apenas um publico 

beneficiário. As políticas sociais têm por obrigação apresentar um tratamento 

múltiplo e, mais ainda, devem proporcionar além de uma porta de entrada, uma 

oportunidade de saída também. Todavia, estas precauções parecem não surtir 

efeito ou ser levadas em consideração na elaboração das políticas públicas 

especificas de combate à pobreza vigente. 
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