
E-mail para contato: carinacastrodir@gmail.com IES: UFRJ

Autor(es) Antonio Sepúlveda; Carlos Bolonha; Gabriela Carrara; Julia Hermesdorffe; Lorena Vieira Ribeiro

Palavra(s) Chave(s): Teoria Institucional. Economia Comportamental. Políticas Públicas. Pobreza. Bolsa Família.

Título: FERRAMENTAS INSTITUCIONAIS PARA O APERFEIÇOAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMBATE À POBREZA: O 
CASO BOLSA FAMÍLIA

Curso: Pós-graduação stricto sensu - Direito

Ciências Jurídicas

RESUMO

O cenário de crise econômica assombra a realização e políticas públicas que tenham como processo, principalmente, a transferência de renda 
direta com condicionalidades. Contudo, apesar do alarmante contexto econômico e político em que o Brasil se encontra, o momento é bastante 
propício para se debater e criar métodos que aumentem a eficiência das políticas públicas mais essenciais para a sociedade. Para tanto, será 
preciso um remodelamento institucional no que concerne à produção de ações governamentais? O agente público tem consciência das limitações 
de informação ao qual se subordina, advindas do contexto político, social e econômico no qual se realizam as ações governamentais? Ademais, os 
desenhos institucionais da Administração Pública buscam contingenciar os eventuais percalços que as informações limitadas advindas do meio, de 
forma a absorvê-los e possibilitar, assim, o aperfeiçoamento das políticas públicas? Pretende-se verificar a seguinte hipótese nesta fase da 
pesquisa: para que políticas públicas de combate à pobreza alcancem resultados mais eficientes, é necessário que o estado de escassez em que o 
beneficiário/cidadão se encontre seja combatido não somente com (i) complementação de renda por meio de transferência de recursos 
financeiros advindos Administração Pública, mas também (ii) realização de políticas públicas de desenvolvimento de condições básicas, 
principalmente educacionais e sanitárias. Os argumentos que sustentam esta hipótese são três: (i) pesquisas empíricas demonstram que somente 
aumentar a renda do indivíduo ou de seu núcleo familiar sem dar condições de alteração definitiva do estado de escassez resulta em alocação 
ineficiente dos recursos da política pública; (ii) pesquisas elaboradas com metodologia desenvolvida pela economia comportamental demonstram 
que o estado de escassez do indivíduo ou de um determinado grupo social em estado de miserabilidade ou pobreza somente pode ser afastado 
quando há políticas públicas educacionais que os retirem do “estado de túnel” causado pela escassez de recursos; (iii) é possível sustentar que os 
resultados alcançados pelo Programa Bolsa Família seriam mais eficientes caso fossem associados a outras políticas públicas desenvolvidas 
localmente. O objeto deste trabalho cinge-se a ações governamentais relacionadas a políticas públicas de combate à pobreza, em específico o 
Programa Bolsa Família e sua execução no Estado do Rio de Janeiro. O objetivo principal da primeira etapa do projeto: verificar como a economia 
comportamental possibilita pesquisas empíricas que auxiliem na eficiência de políticas públicas. No que tange à metodologia empregada, a 
sistemática de pesquisa deverá obedecer a alguns ditames gerais no seu curso pragmático: (I) modelo do método hipotético-dedutivo, a partir da 
leitura de textos básicos que sirvam de diretriz para a sustentação e defesa de nosso argumento central dentro do processo de redação, 
firmando-se aqui a indiscutível necessidade de textos críticos àqueles que adotaremos como base de raciocínio; (II) o delineamento da extensão e 
profundidade dos tópicos abordados e o mapeamento de textos doutrinários e legais com que se deve tratar o material recorrente ao objeto de 
estudo. A delimitação temporal que estabeleceremos para a investigação deste projeto deverá ser orientada pelo período de existência do 
Programa Bolsa Família, abrangendo todas as instituições públicas envolvidas.
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