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Este trabalho faz parte de uma pesquisa sobre a assistência social nos países BRICS, a
saber;  Brasil,  Rússia,  India,  China  e  África  do  Sul,  que  vem  sendo  desenvolvido  pela
professora Soraya Côrtes e que se propõe a investigar as crenças e valores dos governantes
desses países,  sobretudo a partir  da década de 1990, analisando de que modo as mesmas
interferiram na formulação e implementação de políticas assistenciais nessas nações. O estudo
realizado  para  o  SIC  2017,  busca  investigar  programas  de  transferência  de  renda  (cash
transfer) em duas das nações que compõem esse bloco, mais especificamente, o Brasil e a
China.  Os  programas  analisados,  portanto,  são  o  “Bolsa  Família”  no  caso  brasileiro  e  o
“Dibao”,  no  caso  chinês.  A  pesquisa  buscou  investigar,  sobretudo,  os  contextos  que
propiciaram a criação de ambos os programas, bem como características dos mesmos, tais
como: taxa de cobertura, condicionalidades, fontes de financiamento, perfil dos atendidos, etc.

O período de investigação escolhido estende-se do ano 2000 até o ano de 2015. As
fontes utilizadas foram documentos oficiais (leis, relatórios, publicações governamentais e de
organizações internacionais), artigos sobre essa temática, além de dados sobre as políticas de
assistência social  nesses países. No entanto, as principais fontes da investigação foram os
discursos dos governantes dessas nações, no período, por entendermos que estes são atores
cruciais na formulação de políticas públicas e, assim sendo, torna-se necessário conhecer e
compreender sua visão sobre o mundo, sobre os problemas sociais e sobre como podem ser
resolvidos, bem como as ideias e valores que guiaram suas ações. Nesse estudo, a principal
técnica de análise de dados foi análise de discurso e o material  analisado foi organizado,
classificado e tratado com a utilização do software N-Vivo 10.

Os resultados obtidos até o momento, apontam, sobretudo, para percepções diferentes
sobre  as  realidades  sociais  entre  os  governantes  das  duas  nações.  Consequentemente,  os
posicionamentos e soluções defendidos para enfrentar os problemas sociais foram igualmente
diversos  em  cada  um  dos  casos.  No  Brasil,  por  exemplo,  o  foco  das  preocupações
governamentais, principalmente durante os governos Lula (de 2003 até 2006, e de 2007 até
2011), foram com a redução da pobreza e o aumento do consumo por parte das camadas mais
populares. Na China, por outro lado, entendeu-se que a melhor forma de combater a pobreza
seria por meio do crescimento econômico e do desenvolvimento da capacidade de inovação
do país.


