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1. RESUMO 

 

Este trabalho analisa aspectos do Programa Bolsa Família (PBF) no 

município de São José do Rio Preto, estado de São Paulo (SJRP/SP), sob o 

fundamento do direito constitucional à assistência social. O PBF, instituído pela 

lei 10.836/04, integra a Política Nacional de Assistência Social (PNAS RES 

145/2004 constitui instrumento de proteção social para a afirmação de direitos. 

O PBF nos termos dos artigos 1o, II e III e 3o, III da Constituição Federal, tem 

por objetivos promover a erradicação da pobreza e a diminuição das 

desigualdades sociais. O PBF caracteriza-se a partir de um conjunto de ações 

que contemplam transferência de renda, formação de sujeitos e a exigência de 

cumprimento de condicionalidades para a concessão e continuidade de 

repasse do benefício. O debate é intenso nas ciências sociais aplicadas, mas 

no que se refere à ciência do direito, tem sido pouco discutido. Assim 

considerando, merece ser compreendido e inserido no contexto de efetivação 

de direitos sociais com vistas à garantia de cidadania e segundo as 

circunstâncias sociais que fundamentaram a sua criação. Sendo assim, esta 

pesquisa compreende o PBF a partir da legislação que o instituiu, analisando-o 

ante o conceito de políticas públicas. Ao final, analisa os dados do PBF 

sistematizados pelo IBGE e pelo MDS em SJRP-SP. Avaliar o PBF a partir do 

direito positivo, sob o viés sociológico de efetivação de direitos torna-se tarefa 

que envolve tanto preocupações doutrinárias quanto factuais e que revelam 

parcela do panorama atual da realidade brasileira sendo que a conclusão é a 

de que o programa promoveu transformações efetivas, mas ainda insuficientes 

para promover participação cidadã e inclusão efetiva. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

A Constituição Federal de 1988 (CF) incorporou formalmente a teoria 

geral de proteção dos direitos humanos. No rol de direitos humanos 

fundamentais previstos na CF estão os direitos sociais. Estes, descritos no 

artigo 6o da carta magna, são prestacionais e estabelecem liberdades aos 

indivíduos e grupos, e operam uma transição entre as garantias abstratas para 

aquelas concretas.  



Voltam-se tanto à sociedade, assegurando direitos, quanto ao Estado, 

exigindo deste uma série de medidas para que possam ser efetivados.   

O direito à assistência social disposto no artigo 203 do texto 

constitucional decorre formalmente da garantia estabelecida no artigo 6o e é, 

portanto, direito social. Caracteriza-se por considerar a população a partir de 

suas necessidades de acesso a direitos e serviços, seja em razão da pobreza, 

quanto em decorrência de outras vulnerabilidades. 

 A legislação aplicável (Lei 8.742/93, artigo 1o) acrescenta à assistência 

a natureza de política pública. As políticas públicas, concebidas como ações 

governamentais com objetivos delimitados, compreendem a identificação de 

problema(s), seu diagnóstico, a discussão das possíveis soluções, o 

planejamento de medidas, a realização de ações prioritárias e o seu 

monitoramento. 

Dentre as medidas de assistência social está o Bolsa Família, instituído 

pela Medida Provisória 132/2003, convertida na lei nº 10.836/04 o programa 

Bolsa Família foi regulamentado pelo decreto 5.209/04 e estabelece ações, que 

visam garantir o direito à alimentação associado a medidas para garantir a 

autonomia da família, por via da transferência de renda e de cursos de 

formação.     

 

3. OBJETIVOS 

 

- Analisar a doutrina que estabeleceu o conceito de direito social e de políticas 

públicas, relacionando-os, e a relação de direitos sociais e o Programa Bolsa 

Família; 

- Analisar o direito à assistência social no âmbito dos direitos sociais e à 

partir do PBF. Refletir sobre princípios da erradicação da pobreza e da 

diminuição das desigualdades sociais e regionais; 

- Conhecer, compreender e analisar o Programa Bolsa Família (PBF) e 

levantar e analisar os dados do PBF em São José do Rio Preto;  

- Compreender as peculiaridades do PBF no município de São José do Rio 

Preto; 

- Incentivar o estudo analítico dos direitos sociais e de políticas públicas no 

âmbito do Direito e despertar o interesse de discentes e da comunidade na 



percepção do direito na realidade social.  

 

4. METODOLOGIA 

 
A presente pesquisa incluiu o levantamento e análise de bibliografia 

produzida por juristas e por outros pensadores das ciências humanas sobre os 

direitos sociais-e e sobre políticas públicas.  A perspectiva foi fenomenológica, 

analítica e dedutiva.  

Em seguida, analisou a legislação de assistência social e aquela que 

instituiu o PBF, comparando os dispositivos legais com o debate sobre direitos 

fundamentais. A legislação inclui: a Lei Orgânica da Assistência Social (Lei 

8.742/93), a Política Nacional de Assistência Social (PNAS RES 145/2004) e o 

SUAS (Sistema Único de Assistência Social (Lei 12.435/11), a lei nº 10.836/04 

que cria o Programa Bolsa Família (PBF) e o Decreto 5.209/04 que a 

regulamentou. 

 Simultaneamente, o grupo levantou dados referentes ao Programa já 

sistematizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e pelo 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e com dados 

empíricos disponíveis sobre o programa em São José do Rio Preto.  

O critério fenomenológico e analítico considerou o objeto de estudo a 

partir do modo como o programa foi instituído e avaliou os dados institucionais 

divulgados.  O critério dedutivo teve por referência a análise geral e abstrata da 

legislação aplicável e dos conceitos estabelecidos pela doutrina, passando a 

considera-los diante das especificidades de São José do Rio Preto. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

No rol dos direitos garantidos constitucionalmente estão os direitos 

sociais, descritos no artigo 6o da Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988, quais sejam, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 

moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e 

à infância, a assistência aos desamparados. No entanto, a previsão dos direitos 

sociais não é o suficiente para a sua implementação, inclusive por serem 

direitos prestacionais e que exigem a atuação do Estado.   



 

A categoria dos direitos de status positivus, também chamados de 
direitos sociais ou a prestações, engloba os direitos que permitem aos 
indivíduos exigir determinada atuação do Estado, no intuito de melhorar 
sua condições de vida, garantindo pressupostos materiais necessários 
para o exercício da liberdade (DIMOULIS; MARTINS, 2011, p. 60).   

 

Essa atuação se dá por políticas públicas. Segundo Massa-Arzabe 

(2006, p. 63) políticas públicas são “conjuntos de programas de ação 

governamental estáveis no tempo, racionalmente moldadas, implantadas e 

avaliadas, dirigidas à realização de direitos e de objetivos social e juridicamente 

relevantes”, são efetivamente alcançados a partir de ações segmentadas e não 

planejadas. Estas ações são pensadas e voltadas a objetivos delimitados.   

Para efetivá-la, diversos instrumentos formais e legais foram criados, 

nas três esferas da federação, dentre os quais a Lei Orgânica da Assistência 

Social (Lei 8.742/93), a Política Nacional de Assistência Social (PNAS RES 

145/2004) e o SUAS (Sistema Único de Assistência Social (Lei 12.435/11). 

O PBF estabelece ações integradas à Política Nacional de Assistência 

Social e tem por objetivo garantir o direito à alimentação, a transferência de 

renda e cursos de formação para gerar garantia de autonomia da família.  

O PBF volta-se para famílias com crianças e adolescentes com até 17 

anos. Os rendimentos da família observam limites que a situam abaixo da linha 

de pobreza estabelecida. O limite varia de até R$ 60 para famílias classificadas 

em situação de “extrema pobreza”, e até R$ 120 para as famílias que forem 

consideradas “pobres”. Os valores recebidos variam de R$ 20 até R$ 182, com 

critérios de pobreza e de quantidade de filhos existentes nas famílias 

favorecidas. 

Para dele participar é preciso observar condicionalidades que incluem a 

frequência escolar e o acompanhamento da saúde das crianças e adolescentes 

envolvidos.  Quanto à saúde as famílias beneficiadas devem estar com o 

cartão de vacinação atualizado e acompanhar o crescimento e 

desenvolvimento das crianças de até 7 anos. As gestantes ou nutrizes devem 

realizar o acompanhamento de sua saúde e do bebê (pré-natal). Ademais, as 

mulheres na faixa de 14 a 44 anos também devem fazer o acompanhamento 

médico. 



Na área da educação os estudantes entre 16 e 17 anos devem ter 

frequência de 75%, já as crianças entre 6 e 15 anos devem ter frequência de 

no mínimo 85% da carga horária. Ambas as faixas etárias devem estar 

devidamente matriculadas. 

Com o descumprimento de tais condicionalidades, cabe ao poder público 

fazer o acompanhamento gerencial reconhecendo os motivos, para que 

possam ser criadas ações de acompanhamento das famílias inadimplentes.  

Além disso, cabe ressaltar certas limitações que vem sendo 

questionadas com certa veemência em relação a supostos “vazamentos” e 

“desvios” na escolha das famílias que realmente devam ser beneficiadas. Um 

outro pensamento deve ser frisado na presente discussão, de que a Bolsa 

Família não apresenta uma porta de saída para a produtividade, emancipação 

socieconômica das famílias, e por consequência tornando o programa falho, no 

qual traz a existência de certas críticas de que o Bolsa Família está mais 

voltado para o “Assistencialismo”, ou seja, um programa que não produz a 

diminuição das notórias desigualdades sociais.  

Outra questão relacionada ao Bolsa Família, vem gerando grande 

polêmica, pelo fato de essa transferência de renda proposta ser efetivamente 

muito reduzida, e que mesmo após dela um percentual de aproximadamente 

38%, permaneciam em condição de pobreza. Mesmo o fato dessa 

transferência ser mínima, cabe apontar que esses ínfimos benefício vem 

gerando uma certa melhoria dentro do quadro social dessas famílias. Com isto 

o programa alivia a pobreza e a carência das famílias assistidas, mas não 

produzem significativas mudanças efetivas e duradouras na sua situação.  

 

6. RESULTADOS  

 

O PBF abrange três pontos principais: a transferência de renda, que 

visa o alívio imediato da pobreza; as condicionalidades e estimulam o acesso 

a direitos sociais básicos; e as ações e programas complementares básicos, 

cujo objetivo é o desenvolvimento das famílias. 

Para que se tenha uma melhor produtividade dos programas sociais, 

será necessária uma significativa mudança nas condições, em uma sociedade 

em que os requisitos educacionais para o trabalho e para uma melhor inserção 



social, produzam efeitos, e garantam melhores oportunidades. Não levando 

apenas em conta o “aumento” dessas garantias, mais sim que tenham uma 

eficácia.  

 

Gráfico 1 Famílias beneficiárias e valores do PBF 

 

            Fonte: BRASIL, MDS, 2012. 

 

Analisando o gráfico é notório que o número de famílias beneficiadas 

pelo PBF aumentou. Em 2003, 3,6 milhões de famílias foram beneficiadas, 

totalizando um valor de transferência de 4,22 bilhões de reais, valor este que 

dobrou em 2004, com um total de 8,07 bilhões de reais. Desde então o 

programa não parou de crescer, chegando a 14,1 milhões de famílias 

beneficiadas no ano de 2013.  

O Programa Bolsa família, além de reduzir as famílias que se 

encontravam na situação de extrema pobreza, também trouxe melhorias na 

educação e saúde. Conforme Censo Escolar da Educação Básica de 2012, a 

taxa de abandono no Ensino Fundamental foi de 2,8% dos estudantes do Bolsa 

Família, e 3,2% dos demais estudantes da rede pública. Enquanto que no 

Ensino Médio a taxa de abandono foi de 7,4% dos estudantes do Bolsa 

Família, e 11,3% dos demais estudantes da rede pública (BRASIL, MDS, 

2012). 



Na saúde, conforme estudos feitos em 2.853 municípios no período de 

2004 a 2009, o PBF trouxe um impacto nos indicadores nutricionais que 

melhoraram e a redução da mortalidade infantil em 46% nos casos de diarreia 

e 58% por desnutrição (ibidem). 

O gráfico abaixo analisa de forma mais branda os valores, progressos e 

famílias que foram beneficiadas com o Programa Bolsa Família no período de 

julho de 2013 até abril de 2014, no município de São José do Rio Preto.  

 

Gráfico 2 Famílias beneficiárias do PBF no Município de São José do Rio Preto-SP 

  Fonte: BRASIL, MDS, 2012. 

 

Em julho a outubro de 2013 analisa-se que ocorreu certa queda na 

quantidade de famílias beneficiadas, que variaram de 8.427 a 8.224 famílias, 

essa propensão ocorreu também nos valores das rendas transferidas para tais 

famílias que passaram de R$ 1.129.064,00 a R$ 1.105.866,00. 

Verifica-se que em Novembro houve forte crescimento que se manteve 

até dezembro de 2013.  De acordo com registros de Dezembro de 2013 foi o 

mês que ocorreu considerável aumento de famílias cadastradas no município 

de São José Do Rio Preto que chegou a 8.516 famílias beneficiadas. Cabe 

mencionar ainda, que neste mesmo período sucederam várias mudanças 

significativas que de certa forma ajudaram com o resultado de tais análises, 

como por exemplo o reajuste de 45% no valor do benefício destinado a 

crianças e adolescentes; novos benefícios para gestantes nutrizes; mais 



benefícios para crianças e adolescentes com a ampliação do limite de 3 (três) 

para 5 (cinco) filhos;  

No que se refere à transferência de renda cabe mencionar que entre 

janeiro a junho de 2013 o município de São José do Rio Preto teve uma 

totalidade de transferência de renda que chegou ao valor de R$: 215.298,62, 

de acordo com dados do IGD-M - repasses em 2013 por município (bidem). 

A transferência de renda ainda é reduzida e muitos permanecem em 

condição de pobreza. Na condição de programa, o Bolsa Família não 

apresenta uma porta de saída para a produtividade, emancipação 

socioeconômica das famílias, e admite críticas de “assistencialismo”, não 

produzindo a diminuição das notórias desigualdades sociais. (CARVALHO, 

FERNANDES, 2009, p. 369). Apesar disso, o benefício vem gerando melhorias 

no quadro social. Instalado o paradoxo, o indicativo é o de que o programa 

alivia a pobreza mas, isoladamente, não produz significativas mudanças na 

estrutura social, senão se combinado com políticas sociais e ações de 

empoderamento das famílias.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base nas informações e analises gráficas deste referido texto o 

Programa Bolsa Família, colaborou muito para o desenvolvimento do Brasil, 

cumprindo grande parte dos seus objetivos. Pode-se dizer que o Programa tem 

os seus aspectos positivos, mais que precisa ser melhorado, principalmente 

quanto à educação e saúde, que segundo a pesquisa ainda não atingiu 

diferenças significativa no desenvolvimento humano 

Como resultado dessa abrangência das medidas, chega a uma ampla 

porcentagem de conjuntos de famílias pobres do país que segundo o Ministério 

do Desenvolvimento Social (2003), foram beneficiadas.  .  

Dentro das famílias atingidas pelo programa, pode-se notar que se trata 

de famílias efetivamente pobres, cujos chefes dessas famílias sofrem vários 

problemas, como os casos de baixa porcentagem de alfabetizações. Aprova-se 

aqui um outro motivo de que essas famílias não são estruturadas socialmente 

sendo assim há a necessidade de tais programas sociais. Vale destacar por 

fim, que uma grande parcela destes privilegiados encontram-se em áreas 



rurais, por esse motivo deve-se notar que maioria dessas famílias são 

trabalhadores, ocupados por atividades agrícolas, principalmente nos casos de 

homens, no qual o índice de não beneficiados é bem maior.  

Os direitos sociais, designados por serem direitos de prestação do 

Estado, concretizam a justiça social em relação de desigualdades fáticas. 

Através de programas sociais garante-se o melhor acesso e efetivação de 

determinados bens ou serviços (direitos sociais). 

Benefícios garantem progressivamente direitos sociais para a população 

em geral, e em especial para as pessoas em situação de pobreza, mas 

segundo Telles (2006, p. 153) é moeda corrente a tutela sobre pobres (como a 

exigência das condicionalidades nos programas de transferência de renda). 

Ocorre que os programas e serviços sociais prestados à população 

pobre operaram-se de forma “fragmentada e dispersa”, os serviços públicos 

que eram abandonados ficaram ativos, porém com baixa qualidade. 

Apesar disso, o benefício vem gerando melhorias no quadro social. 

Instalado o paradoxo, o indicativo é o de que o programa alivia a pobreza, mas, 

isoladamente, não produz significativas mudanças na estrutura social, senão se 

combinado com políticas sociais e ações de empoderamento das famílias.  
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