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As vinculações possíveis entre o par inclusão/exclusão social e os Programas de 
Transferência Condicionada de Renda na Argentina 

 

Resumo: O objetivo deste artigo é discutir o uso do conceito de inclusão/exclusão social na 

concepção Programas de Transferência Monetária Condicionada (PTMC), aplicada a nível 

nacional na Argentina, e as maneiras em que jogou uma definição do problema centrado em 

trajetórias individuais dos sujeitos. Sugerimos uma abordagem a este tipo de políticas 

sociais através de um diálogo de três correntes de problematização científica do social: 

sociologia dos corpos/emoções; teorias críticas das políticas sociais e produções que foram 

feitas em torno do conceito de inclusão/exclusão social. Assim, foi realizada uma análise 

documental dos decretos, leis e resoluções ministeriais criando três PTMC centrais: 
Programa os Chefes de Casa Desempregados (PJyJHD) implementado em 2002, Plano 

Nacional Famílias para a Inclusão Social (PNFIS) criado em 2004, e a recente Provisão 

Universal para Proteção social (AUH), implementado em 2009. A presença deste casal na 

concepção e objetivos dessas políticas demonstra um consenso social (político e 

acadêmico) sobre a sua utilização, que exibe um uso genérico do conceito, sem 

problematizar as implicações em termos de processos de estruturação social. Como 

estratégia de exposição visa, em primeiro lugar, para estabelecer alguns pontos de partida 

conceituais relacionadas aos possíveis diálogos entre as teorias críticas da política social e 

da sociologia de corpos e emoções; em segundo lugar, algumas discussões em torno dos 

conceitos de inclusão/exclusão social e suas implicações para abordar questões sociais são 

propostas; em terceiro lugar, foi realizada uma breve revisão da PTMC na Argentina, 

estabelecendo suas principais características e referências para emparelhar 
inclusão/exclusão sociais. Finalmente, propomos uma série de reflexões finais. Palavras-

chave: Inclusão/Exclusão Social; Corpos/Emoções; Programas de Transferências 

Monetárias Condicionadas; Argentina.  

 

 

Linkages possible social between the pair inclusion/exclusion and Conditional 
Cash Transfer Programs in Argentina 

Abstract: The purpose of this paper is to discuss the use of the concept of social 

inclusion/exclusion in designing Conditional Cash Transfer Programs (CCT) applied 

nationally in Argentina, and the ways in which it has played a definition of the problem 

centered in individual trajectories of subjects. We propose an approach to this type of social 

policies through dialogue of three streams of scientific problematization of the social: the 

sociology of bodies/emotions; critical theories of social policies and productions that have 
been made around the concept of social inclusion/exclusion. Thus, we conducted a 

documentary analysis of the decrees, laws and ministerial resolutions creating three central 

CCTs: the Heads of Household Unemployed Program (PJyJHD) implemented in 2002, the 

National Families Plan for Social Inclusion (PNFIS) created in 2004 and the recent 

Universal Child Allowance for Social Protection (AUH), implemented in 2009. The 

presence of this couple in the design and objectives of these policies demonstrates a social 
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consensus (political and academic) on its use, which exhibits a generic use of the concept 

without problematizing the implications in terms of the processes of social structuring. As 

exhibition strategy aims, first, to establish some conceptual starting points related to the 

possible dialogues between the critical theories of social policy and sociology of bodies and 

emotions; secondly, some discussions around the concepts of social inclusion/exclusion and 

its implications for addressing social issues are proposed; Thirdly, we conducted a brief 

review of the CCTs implemented in Argentina by establishing its main characteristics and 

references to the pair social inclusion/exclusion. Finally, we propose a series of final 

reflections. Keywords: Social Inclusion/Exclusion; Bodies/Emotions; Conditional Cash 
Transfer Programs; Argentina. 

 


