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Os Estatutos do Homem 
(Ato Institucional Permanente) 

A Carlos Heitor Cony 

Artigo I  

Fica decretado que agora vale a verdade.  

agora vale a vida,  

e de mãos dadas,  

marcharemos todos pela vida verdadeira.  

 

Resumo: O objetivo do estudo é explorar no plano de ensaio a análise 

extensiva de caso o tema Os impactos dos Programas de benefícios de 

Transferência de Renda sobre os municípios da Região Metropolitana de 

Salvador/Bahia/Brasil. Aportando também por análises empíricas, em 

mapeamento sobre Programas de benefícios de Transferência de Renda no 

governo Lula e sua influência no fluxo socioeconômico dos municípios 

considerados de grande porte, no aspecto metodológico se enfatiza, 

composição familiar e o cadastro elaborado pelos municípios na seleção das 

famílias para a implantação dos programas tendo como indicadores, os 

critérios de classe, raça, gênero, distribuição espacial urbano/ rural e regional. 

No plano do ensaio está se construindo a partir da revisão de literatura nacional 

e internacional contemporânea tanto sobre o tema Programas de transferência 
                                                             
1 Este artigo é fruto de Reflexões decorrentes dos ensaios de pesquisa desenvolvidos a partir 
do projeto A análise do Programa Bolsa Família na Região Metropolitana de Salvador-RMS: o 
estudo de caso do município de Camaçari/Bahia   
2 Pós-doutoranda pela Universidade de Coimbra-UC/Portugal; Doutora em Serviço Social; 
Professora e pesquisadora do Mestrado em Políticas Sociais e Cidadania e da Escola de 
Serviço Social-UCSal; Coordenadora da Pesquisa A análise do Programa Bolsa Família na 
RMS: o estudo de caso do município de Camaçari/Bahia. Membro fundador da ONG 
Comunidade Morada da Paz localizada em Triunfo/RS e do Instituto Ekos de Ecologia Humana 
Social/BA; coordenadora do Grupo de Estudos sobre o Pensamento Social Contemporâneo. 
 e-mail: denisefd@gmail.com./ denise.dornelles@pesquisadora.cnpq.br 
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de renda como de Política de Assistência Social, vulnerabilidade, questão 

social um banco de dados teórico-conceitual. Pretende-se discutir mais no 

plano do Serviço Social e da sociologia reflexiva, a propriedade do conceito de 

proteção social. Pretende-se com os dados oferecidos pelo estudo, refletir 

sobre os alcances teóricos e as analises empíricas que serão combinadas com 

o trabalho reflexivo, os impactos dos programas no contexto socioeconômico 

dos municípios do Brasil. 

Resultados/Considerações: Pretende-se tanto contribuir para os debates a 

cerca da temática, bem como com elementos que possam qualificar a política 

social, especialmente a de Assistência Social. 

Com este estudo, tem-se como meta implantar o Observatório de Políticas 

Sociais Baiano, desencadeando ações de acompanhamento e avaliação do 

cenário político-social-economico em que estão inseridos os programas de 

transferência de renda no Brasil, mais especificamente no estado da 

Bahia/Salvador e no nordeste brasileiro.  

Palavras Chave: Política Social, Comunidades, Impacto sócio-economico, 

Assistência Social, Contemporaneidade. 

 

Considerações Iniciaisi 

O tempo é de incerteza, aumento gradativo e agudo da pobreza e da 

miserabilidade. Se no meio do século XX vivenciávamos o ápice de uma 

sociedade industrial- concorrencial, nos encontramos no tempo presente como 

buscadores em uma sociedade que vem desde a última década do século XX, 

se configurando como uma sociedade informacional. Ocorre que por estarmos 

no meio da arquitetura deste novo século à herança colocada em nossa frente 

está tangencialisada por profundas desigualdades. 

A questão social manifesta, através de suas múltiplas expressões, esse 

contexto de empobrecimento, resultante de uma profunda concentração de 

riqueza, que ocasiona um processo de negação dos direitos sociais 
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arduamente conquistados na medida em que prospera a defesa de um “Estado 

Mínimo”, que minimalisa as necessidades básicas, sociais, de proteção. 

Ao problematizarmos sobre a multiplicidade de problemas que herdamos de 

nosso passado próximo, Benevides(1998) refere que, uma vez  que a questão 

social inserida no contexto do empobrecimento da classe trabalhadora desde o 

inicio do século XIX, vem destruindo os sistemas de proteção social, 

provocando  as hordas de excluídos de toda sorte, Werneck Vianna (2005) faz 

uma análise do processo de desmonte do sistema de seguridade social, 

através de uma dialogia de tensionamento ao perceber em suas análises que 

embora no texto constitucional de 1988 (CEF/88) a incorporação, pela primeira 

vez, de um conceito vigoroso e peculiar a proteção social como a Seguridade 

Social, respondeu à época às expectativas  da sociedade organizada de 

ampliação do estoque de direitos sociais associados à cidadania, e embora a 

Emenda Constitucional 203, aprovada em 1998 consolida a especialização de 

receitas no campo da Seguridade Social, o paradoxo da Emenda 

Constitucional 29, promulgada em 2000 confirma o desmonte da Seguridade 

Social operado pelos documentos legais pós-constituição. 

Em 2001, mais de 16 milhões de reais oriundos de receitas constitucionalmente 

estabelecidas como receitas de seguridade foram alocados em rubricas alheias 

à seguridade e 19 bilhões ficaram à disposição do Tesouro. Com isso, 

evidentemente, as possibilidades de financiamento de benefícios não-

contributivos se reduzem, no mesmo passo em que cresce a demanda 

potencial pelos mesmos. 

A reforma do Estado Nação, orientada pelo plano Bresser consolida nesta 

perspectiva as demandas da agenda neoliberal. Diante disso, Oliveira (1998) 

afirmava que estávamos vivendo uma crise profunda, onde reintera que era 

uma crise dos fins e dos rumos. Dos fins por se tratar, ela, dos objetivos 

básicos, do próprio modelo de desenvolvimento que construímos, portanto, é 

também uma crise de rumos, de sentido e significados, de princípios e valores, 

que se manifesta dentre outras coisas pelo escândalo que é viver em um país  
                                                             
3 Para maior aprofundamento do tema em questão ver  WERNECK VIANNA, MLT. O 
Silencioso desmonte da Seguridade Social no Brasil, em  BRAVO, MIS & PEREIRA,P. 
(org.), Política Social e Democracia, Cortez/UERJ,RJ,2001 
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que caminha  tecnologicamente na direção das nações mais avançadas do 

mundo e que tem que conviver com milhões de miseráveis. O mundo, como já 

dizia Milton Santos(1982), estava dividido  em dois; os que têm fome e os que 

não dormem com medo dos que tem fome. 

Diante disso, este artigo apresentará algumas reflexões fruto do projeto O 

impacto dos Programas de Transferência de Renda nos municípios da Região 

Metropolitana de Salvador-RMS com recorte para a análise do programa Bolsa 

Família, que está sendo desenvolvido no município de Camaçari-BA/BR. 

O cenário onde a análise se inscreve 

Situado a 41 quilômetros de Salvador, integrando a sua região metropolitana e 

sediando o maior pólo petroquímico da América Latina, empresas 

automobilísticas e outros investimentos industriais de grande porte, Camaçari 

se destaca pelo seu peso e dinamismo econômico, sendo responsável por 

mais de 25% da arrecadação do ICMS e mais de 35% do valor das 

exportações baianas e possuindo o maior PIB e a segunda arrecadação fiscal 

do Estado4. A riqueza do município, porém, contrasta  com a pobreza da 

maioria da população. 

Desde meados da década de setenta, quando a implantação do pólo 

petroquímico transformou o antigo município estagnado, de base agrícola, em 

um importante pólo industrial, Camaçari passou a atrair intensos e continuados 

fluxos de migrantes, que contribuíram decisivamente para um crescimento 

significativo da população do município e do seu grau de urbanização5. Com 

uma taxa média geométrica de crescimento anual de 4,04% entre os períodos 

de 1991-2000, a população de Camaçari chegou a 161.727 habitantes, nesses 

últimos anos, elevou-se para patamares na casa de 191.855 habitantes em 

2005, de acordo  com IBGE. 

Constata-se que o avanço econômico do município, porém, não tem criado 

maiores oportunidades de incorporação produtiva e de melhoria das condições 

de vida para a população local. Camaçari assim como outros tantos municípios 

                                                             
4 Dados extraídos do planejamento estratégico-PE/2006  
5 Cerca de 95,5% em 2000, fonte da SEI/BA 
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convive com esta anacronia de produzir riqueza, entretanto não a distribui nem 

a socializa de forma socialmente justa e economicamente sustentável. 

Em termos de desenvolvimento social, Camaçari saiu da 8a. posição, em 1998, 

para a 10aposição, em 2000. Em 2.000, ficam na frente de Camaçari, em 

termos de desenvolvimento social, os seguintes municípios6, com as suas 

respectivas posições no ranking: Salvador - 1a.; Barreiras – 2a.; Lauro de 

Freitas – 3a.; Feira de Santana – 4a.; Vera Cruz – 5a.; Vitória da Conquista – 

6a.; Madre de Deus – 7a.; Alagoinhas – 8a. e Ilhéus – 9a. 

Camaçari, apesar de ocupar a segunda posição no ranking de desenvolvimento 

econômico, está em 85a. em termos de educação e em 34a. em termos de 

saúde. Na área de educação, muitos municípios pequenos (Cruz das Almas, 

por exemplo) e médios (Ilhéus, para citar um) estão em situação melhor. O 

mesmo acontecendo em relação à área de saúde. É interessante citar 

localidades pequenas e médias, para não deixar dúvida que a dimensão 

territorial e populacional do município não é fator determinante da questão. 

O município possui hoje cadastrado no programa bolsa família 21 mil famílias e 

recebendo o beneficio estão 16 mil famílias, que em média pode chegar +/- 65 

mil pessoas7, o que equivale a aproximadamente cerca de 40% da população 

de Camaçari. 

Considerando que quem pode fazer parte do programa são famílias com renda 

por mês de até R$ 60,00 por pessoa8. O município vive a expressão de um 

mundo altamente industrializado e profundamente empobrecido e miserável. 

Miserabilidade vertical que perpassa desde as carências básicas (de 

segurança, fome, etc..) até aquelas mais subjetivas (como as de auto-

realização), por exemplo. 

                                                             
6 Buscou-se analisar municípios da mesma região na tentativa de garantir uma base 
comparativa regional também. 
7 Considerando somente os que já estão recebendo o beneficio. 
8 Famílias com renda de R$60,01 a R$120,00 por pessoa, com crianças de 0 a 15 anos, a 
renda da família é calculada a partir da soma do dinheiro que todas as pessoas da casa 
ganham por mês (como salários e aposentarias). Esse valor deve ser dividido pelo numero de 
pessoas que vivem na asa, obtendo assim a renda per capta da família (nessa conta não 
entram os beneficio de outros programas que família este já recebendo como o PETI e o 
Agente Jovem). Ver mais detalhes em: 
www.mds.gov.br/bolsafamilia/o_programa_bolsafamilia/critérios-de-inclusao. 
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A análise empreendida neste artigo, parafraseando Marx retrata o “ teatro de 

toda a história” e revela aspectos de uma sociedade com marcas profundas de 

exclusão e desigualdades sociais 

Fica a pergunta, Política Social compensatória ou emancipatória? O sistema de 

proteção social no Brasil e os programas de enfrentamento da pobreza no 

cenário contemporâneo, talvez nos apontem brechas, se pensados em rede, se 

analisados dentro de um contexto sócio-histórico crítico. 

Entretanto, uma sociedade marcada por tão profundas desigualdades de toda 

ordem, a começar pela distribuição de renda, no Brasil os 10% mais ricos da 

população ganham sescenta e seis vezes mais que o 10% mais pobres da 

população9 e distribuída de forma tão heterogênea pelo território nacional, 

enfrentar a questão da pobreza significa formular programas e políticas sociais 

que contemplem a distinção entre aqueles voltados para o alívio da pobreza e 

para a superação da pobreza do Brasil. 

“Debater e lutar pela ampliação dos direitos e das 
políticas sociais é fundamental porque engendra a 
disputa pelo fundo público, envolve necessidades 
básicas de milhões de pessoas com o impacto 
real nas suas condições de vida e de trabalho e 
implica um processo de discussão coletiva, 
socialização da política e organização dos sujeitos 
políticos.” (Bhering&Boschetti,2006:190) 

 

E mais: agrupando-se o gasto federal com programas de alimentação e 

nutrição, habitação e benefícios assistenciais da previdência social, a despesa 

consolidada com esse conjunto de ações manteve-se em aproximadamente 

6,4% do gasto social total entre 1982 e 1988, equivalendo a 1% do PIB. 

Quando somados a esse volume de recursos os gastos estaduais e municipais, 

calculados entre um terço e metade do gasto total com programas focalizados 

na população pobre, estima-se que "o gasto social público dos três níveis de 

governo com programas focalizados variou, nos anos 80, entre 1,3% e 1,5% do 

                                                             
9 Segundo Relatório de Desenvolvimento Humano da ONU e IPEA. 
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PIB". E se a esse montante de recursos forem associadas estimativas do 

Banco Mundial segundo as quais parte significativa do gasto nas áreas de 

saúde e educação (60% e 80%, respectivamente) é apropriada pela população 

pobre com renda familiar de até dois salários-mínimos, pode-se concluir que "o 

gasto social dirigido à população de baixa renda pode ter representado, na 

década de 80, em média, algo como 5,5% do PIB, sendo 2,6% com saúde, 

1,4% com educação e 1,5% com programas de alimentação e nutrição, 

habitação e assistência social". 

O incremento de propostas de desenvolvimento e propostas de programas de 

transferência de renda surge como uma alternativa de uma política de 

assistência social que não repara a pobreza incrustada na sociedade, mas 

tenta amenizar seus problemas enraizados na sociedade brasileira 

desigualmente distribuída em sua renda. 

Hoje o coração e as veias da política social brasileira são os mecanismos de 

transferência de renda do governo federal para os municípios e estados.  Um 

momento importante no desenvolvimento do programa de transferência de 

renda no Brasil, é marcado pela proliferação de programas de iniciativa do 

Governo federal, com implementação descentralizada em nível dos municípios. 

A partir do governo Lula o desenvolvimento histórico dos programas de 

transferência de renda no país. Apesar das dificuldades financeiras, 

institucionais e administrativas, as políticas sociais no Brasil vêm se articulando 

cada vez mais sob a forma de políticas federativas, que não se limitam apenas 

a um simples processo de descentralização de atribuições, mas envolvem 

crescentemente um esforço de pactuação e articulação entre as três esferas de 

governo.  

Algumas outras considerações  

Para finalizar, ainda que com todo este impacto significativo, o PBF não 

responde, nem dá conta das desigualdades sociais, e não se propõe a isto. A 

rede de serviços que deve dar suporte para desencadear naquela família um 

processo de emancipação, é precária, insuficiente e vulnerável, na gestão dos 

diferentes processos que envolveriam os usuários do programa.  
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Verifica-se, no caso do município, a ausência de uma metodologia que permita 

detectar qual o real impacto sobre a evasão e o desempenho escolar, por 

exemplo. Há algumas estimativas de queda da taxa de evasão escolar, mas tal 

avaliação só é verificável do ponto de vista quantitativo, não havendo 

expressão dos dados qualitativos do processo de desempenho escolar. 

Neste caso a cidadania como afirmava Marshall (1967) como capacidade de 

alguns indivíduos ou de todos os indivíduos de se apropriarem dos bens 

socialmente produzidos, de atualizarem as potencialidades de realização 

humana ficam comprometidos. 

Para romper com a tutela é preciso ter claro que a lei não é o bastante para 

que o direito se cumpra como já referi anteriormente. Romper com a lógica de 

que a população empobrecida só anda se houver alguém ou alguma coisa 

capaz de mobilizar, esta lógica que precisa ser rompida. Neste sentido, coloca-

se o desafio de redefinir o pacto social coletivo, pois se afirma como direito de 

todos ter garantido o atendimento de suas necessidades básicas, 

independentemente de contribuição. 

Ora, a existência de direitos sociais, como expressão de um patamar de 

sociabilidade não se traduz imediatamente em garantia de direitos sociais 

efetivos, em outras palavras ter direito não significa ter acesso e garantia de 

direito. 
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