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RESUMO
A questão da avaliação do combate à pobreza de uma determinada sociedade é
tarefa bastante complexa, considerando-se a gama de fatores que a permeiam, tais como
a educação, a cultura e a economia, propriamente dita. Vem daí a relevância do tema,
bem como sua constante presença nos debates sobre os frutos das políticas públicas, da
estrutura institucional e do desenvolvimento econômico que são os elementos
norteadores deste trabalho, que busca constatar e destacar os dados demográficos e
sociais mais importantes, as tendências mais marcantes e as questões inerentes a ela. A
avaliação inicialmente foi feita em todos os municípios do Rio Grande do Norte
fazendo uma verticalilzação para os municípios de Caicó, Pau dos Ferros, Ipueira e
Taboleiro Grande. Destacando o papel de uma política social através de programas
governamentais, como é o caso do Programa Bolsa Família (PBF), que cria a
possibilidade de mudanças no perfil sócio demográfico dado a importância que a ação
desta política pública tem na conformação da realidade econômica regional, bem como
os programas e ações sociais do governo aqui relatados que geram mobilidades de
pessoas e novas demandas sociais, como é o caso das Aposentadorias Rurais, do
Benefício de Prestação Continuada (BPC), do Programa de Erradicação do Trabalho
Infantil (PETI) que colocam no mercado contingentes populacionais que vivem à
margem de diversas formas de consumo. Nestes termos, o perfil sócio econômico do
estado mostra uma significativa melhoria em seus indicadores sociais, vitais de
educação e redistribuição de renda, haja vista a significativa melhora na Esperança de
Vida, na queda da Taxa de Abandono Escolar e na queda dos indicadores de Proporção
de Pobres e Indigentes no Estado. Onde a queda na proporção de pobres e indigentes
está fortemente associada ao aumento de renda, proveniente de programas sociais. Com
esta transferência e redistribuição de renda pode se aferir que ocorre um fortalecimento
das economias locais e um engajamento das famílias com as condicionalidades dos
programas sociais PETI e Bolsa Família. A nossa pesquisa conclui que a simples
elevação das rendas causadas pelas transferências, apresenta impactos relevantes sobre a
escolarização dos jovens nas famílias beneficiárias. Não há dúvida de que os programas
de transferência de renda, voltados para qualquer campo social, representam um
mecanismo de diminuição das mazelas mais perversas da pobreza, da iniqüidade social
e econômica que é a fome. Para uma expressiva parcela da população brasileira que
vive abaixo da linha da pobreza, os programas de transferência de renda se expressam
diretamente na melhoria das condições materiais de vida e indiretamente na melhoria da
auto-estima da mulher e de todos os membros da família beneficiária promovendo ainda
a integração familiar. As experiências têm mostrado que as melhorias nas condições de
saúde e nutrição podem ser obtidas por meio da implementação de políticas sociais
adequadas a exemplo dos programas de transferência de renda, enquanto a inclusão
social e econômica não se torna plena.
Palavras Chave: Transferência de renda direta Programa, Programa Bolsa Família,
PETI, Benefícios de Prestação Continuada, Aposentadorias Rurais, apoderamento
familiar, Capital Social.
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ABSTRACT
The question of evaluating the fight against poverty in a given society is very complex
task, considering the range of factors that permeate, such as education, culture and
economy itself. Come hence the relevance of the theme and its constant presence in
discussions on the fruits of public policies, institutional structure and economic
development which are the guiding elements of this work, and noted that seeks to
highlight the social demographics and most important, the most significant trends and
issues pertaining to her. The assessment was initially made in all the municipalities of
Rio Grande do Norte doing a verticalilzação to the municipalities Caicó, Pau dos
Ferros, Ipueira and Taboleiro Grande. Highlighting the role of a social policy through
government programs, such as the Bolsa Familia Program (PBF), which creates the
possibility of changes in the socio demographic profile given the importance that the
action of this public policy has in shaping the regional economic reality As well as
social programs and actions of the government here reported that generate mobility of
people and new social demands, such as rural retirements, the benefit of continuing
provision (BPC), the Program for the Eradication of Child Labor (PETI) that put on the
market of population living on the margins of various forms of consumption.
Accordingly, the socio economic profile of the state shows a significant improvement in
their social indicators, vital education and redistribution of income, due to the
significant improvement in life expectancy in the fall of school drop-out rate and the
drop in indicators of Proportion Poor and destitute of the state. Where the fall in the
proportion of poor and indigent is strongly associated with an increase in income, from
social programs. With this transfer and redistribution of income can be gauged that
occurs a strengthening of local economies and an engagement of families with the
conditionalities of social programs and PETI Bolsa Familia. Our research concludes that
simply raising the rents caused by transfers, presents relevant impacts on the education
of young people in beneficiary families. There is no doubt that the programs of transfer
income, no facing the social field, representing a mechanism to decrease the most
perverse ills of poverty, social and economic inequality that is hungry. For a significant
portion of the Brazilian population living below the poverty line, programs for the
transfer of income are expressed directly in improving the material conditions of life
and indirectly in improving self-esteem of women and all family members receiving
encouraging yet the integration family. Experiments have shown that improvements in
health and nutrition can be obtained through the implementation of adequate social
policies like the programs of transfer income, while social inclusion and economic does
not become full.

Keywords: direct income transfer program, Bolsa Familia Program (PBF), PETI,
Benefits Provision of Education (BPC), Retirement Rural, apoderamento family, Social
Capital.
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1. INTRODUÇÃO

A questão da avaliação do combate à pobreza de uma determinada sociedade é
tarefa bastante complexa, considerando-se a gama de fatores que a permeiam, tais como
a educação, a cultura e a economia, propriamente dita. Vem daí a relevância do tema,
bem como sua constante presença nos debates sobre os frutos das políticas públicas, da
estrutura institucional e do desenvolvimento econômico que são os elementos
norteadores deste trabalho, que busca constatar e destacar os dados demográficos e
sociais mais importantes, as tendências mais marcantes e as questões inerentes a ela.
Destacar o papel de uma política social através de programas governamentais,
como é o caso do Programa Bolsa Família (PBF)1, que cria a possibilidade de mudanças
no perfil sócio demográfico dado a importância que a ação desta política pública tem na
conformação da realidade econômica regional, bem como os programas e ações sociais
do governo aqui relatados que geram mobilidades de pessoas e novas demandas sociais,
como é o caso das Aposentadorias Rurais, do Benefício de Prestação Continuada
(BPC), do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) que colocam no
mercado contingentes populacionais que vivem à margem de diversas formas de
consumo.
Essa mobilidade, juntamente com as novas demandas sociais modifica o estilo
de vida e transforma territórios; o campo que perde densidade populacional e a cidade,
tendo que buscar novas formas de sustentabilidade urbana, devido à presença dos novos
residentes cuja demanda mais imediata é a moradia. Algumas dessas cidades que tinham
forte relação com o seu entorno rural têm essa relação rapidamente reduzida, muitas
vezes sem ter um sucedâneo econômico para as atividades rurais.
Estas políticas sociais geram capital social, que também criam uma economia
sem produção local, mas, como faz circular o dinheiro, inclui, portanto, novos
consumidores no mercado, determinando que o seu processo econômico se faça através
de circulação de homens, mercadorias e serviços e com a produção de novos territórios
(ABRANCHES, 1998).
1
O Bolsa Família é um programa de bem-estar social desenvolvido pelo governo federal brasileiro em 2003 para integrar o Fome
Zero. Consiste-se na ajuda financeira às famílias pobres e indigentes do país, com a condição de que estas mantenham seus filhos na
escola e vacinados. O programa visa reduzir a pobreza a curto e longo prazo através de transferências condicionadas de capital, o
que, por sua vez, visa acabar com a transmissão da miséria de geração a geração. É administrado pelo Ministério de
Desenvolvimento Social e Combate a Fome (MDS), é considerado um dos principais programas de combate à pobreza do Brasil.
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Norteado pelas análises das políticas públicas pelo combate à pobreza, é
fundamental entender como esse capital social é capaz de modificar os indicadores de
qualidade de vida de uma parte significativa da nossa população estadual.
Nos dados levantados e no mapeamento dessas políticas públicas demonstraram
que em áreas mais pobres do território Estadual, o papel das instituições atuantes e dos
programas de combate à pobreza, quando colocados à disposição da sociedade, cria a
possibilidade de uma cidadania, através da redução das desigualdades sociais.
É o caso do Bolsa Família, que garante a segurança alimentar de famílias e faz
investimentos na criança, pagando aos pais para mantê-las na escola. O argumento de
que o programa cria uma geração de trabalhadores que deixa de trabalhar porque recebe
mensalmente do governo, não se sustenta, porque seu objetivo não é na geração atual,
mas sim, na de seus filhos. A criança de hoje e o seu futuro é o objeto deste programa.
No Rio Grande do Norte, os dados do ano de 2007, demonstram que o
pagamento às famílias totaliza um investimento de R$ 243,3 milhões. Isto proporciona a
302.720 famílias viverem com recursos do Bolsa Família, o que equivale a 33% das
famílias potiguares, e mesmo assim, o programa não cobre as demandas do Estado,
porque ainda tem 134 mil famílias, com rendimentos abaixo de ½ salário mínimo per
capita e que não estão cobertas pelo ele.
Neste trabalho, realizamos uma análise exploratória espacial dos fatores
representativos que induzem uma melhoria nos indicadores sociais gerada pela
circulação de capital originário das transferências governamentais para a população
pobre dos municípios do Estado no período de 2000 até 2007, e investigamos a
correlação entre os recursos desses programas e a melhoria dos indicadores sociais de
desenvolvimento humano. Por esse motivo, realizamos uma análise descritiva dos
fatores representativos da demografia populacional dos municípios e das microrregiões
do Estado.
Agrupamos os municípios com os melhores índices de indicadores como:
natalidade, mortalidade infantil, índices da educação referentes aos anos 2000 e 20052.
Para verticalizar, realizamos um estudo dos indicadores sociais nas microrregiões
do Seridó Ocidental e na de Pau dos Ferros, a fim de verificar similaridades e diferenças
na qualidade de vida dessas populações, bem como uma análise do Grau de Cobertura
2

No caso destes indicadores, as instituições DATASUS da Saúde e o INEP da Educação possuem dados publicados em 2007
somente os dados referentes até o ano de 2005.
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dos programas - Programa Bolsa Família (PBF), Programa de Erradicação do Trabalho
Infantil (PETI), Benefício de Prestação Continuada (BPC) e das Aposentadorias Rurais
nos municípios do Estado – objetivando a investigação do impacto econômico do
programa Bolsa Família na economia destes municípios confrontando com a produção
dos municípios que é identificada com o PIB.
A metodologia nos impôs precisar um conjunto de proposições que descrevem
com rigor a unidade de análise da avaliação e as transformações por elas
experimentadas, as quais foram causadas pelas ações de impacto da política social aqui
avaliada. Portanto, definir a unidade de análise implica em precisar o público alvo da
pesquisa que tenta aferir explicitamente o impacto da política de transferência de renda
sobre a pobreza.
Este impacto causado dentro da renda per capita das famílias beneficiadas é
notadamente citado neste trabalho como sendo produto dessa transferência de renda que
se transforma em capital social.
Estabelecemos como unidade de análise o número de famílias e a população
total por município, por microrregião e por mesorregião facilmente identificável no
Censo 2000, na Pesquisa Nacional por Amostragem Domiciliar 2004 (PNAD) e na
Contagem Populacional 2007. Isto posto, definimos os domicílios nos quais residam um
ou mais beneficiários, por programas de transferência de renda. Tendo essa unidade de
análise como foco, estabelecemos os demais critérios definidores das características
desses domicílios e de seus residentes tais como: renda familiar e situação residencial
geográfica (rural ou urbana). O foco analítico é o impacto das transferências sociais
sobre a população pobre.
A metodologia aqui proposta visa estimar a dimensão financeira, demográfica e
social desde as regiões, microrregiões até os municípios do Rio Grande do Norte.
Assim, a idéia básica é utilizar Mapas e análises descritivas para verificar os
conglomerados georeferenciados, os repasses e a cobertura dos programas de
transferência de renda correlacionado com as mudanças dos indicadores sociais destes
municípios. Este estudo georeferenciado terá em sua análise outras variáveis de cunho
social a serem estudadas como: IDH, IDH-M GINI, THEIL, Índice de Indigência,
Índice de Pobreza e Renda proveniente de transferências governamentais, Cobertura dos
Benefícios sobre a população e sobre o número de famílias3, Taxa de Crescimento
3

Conjunto de pessoas que vivam sob o mesmo teto, assim entendidos: o cônjuge, o companheiro (a), os pais, os filhos, inclusive o
enteado e o menor tutelado, e irmãos não-emancipados de qualquer condição, menores de 21 anos ou inválidos.
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Populacional, Natalidade, Mortalidade, Pirâmide etária, Taxa de Analfabetismo, Taxa
de Escolaridade entre outros.
Um dos índices mais eficientes para se verificar a medida de bem-estar de uma
população, é o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)4 que é um valor calculado
através da renda, da educação, da esperança de vida, e outros fatores para os diversos
países do mundo, é uma maneira padronizada para o estudo de uma população,
especialmente no que se refere ao bem-estar infantil.
Neste trabalho utilizamos o índices de Desenvolvimento Humano para os
Municípios (IDH-M), que é fruto da média aritmética de três sub-índices: somando-se e
dividindo-se os valores do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal que mostra
Educação (IDHM-E), do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, que mostra
Longevidade (IDHM-L) e do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal da Renda
per capita (IDHM-R), para depois dividir o resultado em três [(IDH-M = (IDHM-E +
IDHM-L+ IDHM-R) /3)].
Outro índice a ser utilizado é o Coeficiente de Gini5 que é uma medida de
desigualdade desenvolvida pelo estatístico italiano Corrado Gini, e publicada no
documento "Variabilità e mutabilità" (traduzindo-se corresponde em italiano a:
"variabilidade e mutabilidade"), em 1912. É comumente utilizado para calcular a
desigualdade de distribuição de renda, mas pode ser usado para qualquer distribuição.
Ele consiste em um número entre 0 e 1, onde 0 corresponde à completa igualdade de
renda (onde todos têm a mesma renda) e 1 corresponde à completa desigualdade (onde
uma pessoa tem toda a renda e as demais nada têm).
Outro indicador muito utilizado pelos relatórios da PNUD (Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento) e pelas organizações não governamentais é o de
identificação da desigualdade econômica - Índice de Theil 6 - que mede a desigualdade
econômica de uma população. Criado pelo economista Henri Theil, em virtude de sua
4

O índice foi desenvolvido em 1990 pelo economista paquistanês Mahbud ul Haq, e vem sendo usado desde 1993 pelo Programa
das Nações Unidas para o Desenvolvimento em seu relatório anual.
IDH= (Longevidade + Educação + Renda) /3;
L= (Esperança de Vida-25) /60;
E= (2 Taxas de Analfabetismo+Taxa de Escolaridade) /3;
R= (Log10*PIB Per capita-2) /2, 60206.
Nota: pode-se utilizar também a renda per capita (ou PNB per capita).
Legenda: L = Longevidade,
E = Educação; R = Renda;
EV = Expectativa de vida; TA = Taxa de Alfabetização;
TE = Taxa de Escolarização; log10PIBpc = logaritmo decimal do PIB per capitã.

5

O índice de Gini é o coeficiente expresso em pontos percentuais (é igual ao coeficiente multiplicado por 100). O seu cálculo é:
K N 1
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Onde: G = coeficiente de Gini; X = proporção acumulada da variável "população"; Y = proporção acumulada da variável "renda"
6

O índice de Theil calculao índice
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Onde N= tamanho da população e xi= são cada elemento da renda; média
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própria definição, T é assim um indicador dos níveis de desigualdades que se observam
entre o conjunto dos estados que compõem um dado país, estando compreendido no
intervalo entre zero e log N.
Nos dados sobre Saúde e Educação são referenciados: Taxa de Natalidade,
Nascidos vivos, Taxa de Mortalidade Bruta, Mortalidade Infantil, Cobertura do
Programa de Saúde Domiciliar (PSF), Taxa de Evasão Escolar, Taxa de Analfabetismo,
Taxa de Escolaridade, Taxa de Alfabetização, repasses federais para a educação, como é
o caso do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica FUMDEB que
é um repasse do Ministério da Educação para as escolas de ensino básico e fundamental.
Os dados sobre Renda foram coletados também do IBGE, são eles: Produto
Interno Bruto (PIB) Municipal, PIB Per capita7 que são os indicadores mais utilizados
na macroeconomia com o objetivo de mensurar a atividade econômica de uma região e
sua distribuição em relação à população, Renda Per capita e distribuição de pessoas
com determinadas funções de trabalho, Razão de Dependência Juvenil e Idosa são
também abordadas como informações determinantes para situação econômica de uma
população.
Mas, os dados que fundamentam esse trabalho, são aqueles referentes aos
programas de transferências de renda direta ao beneficiário como é o caso do Programa
Bolsa Família, do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), do Benefício
de Prestação Continuada (BPC) e dos Aposentados Rurais.
Dentre essas políticas de governo, destacamos o Programa Bolsa Família8, que
se propõe agir no combate à pobreza e na redução das desigualdades sociais
promovendo o acesso à rede de serviços públicos, em especial, o da saúde, da educação
e o da assistência social, para combater a fome e promover a segurança alimentar e
nutricional estimulando assim, a emancipação sustentada das famílias que vivem em
situação de pobreza e extrema pobreza. Deste modo, esta ação promove a
intersetorialidade, a complementaridade e a sinergia das ações sociais do Poder Público.
Sobre o Bolsa Família o governo agrega vários programas anteriores como Bolsa
Escola, Bolsa Alimentação, Programa Auxílio Gás e Cartão Alimentação. O projeto

7

PIB Per capita: Os indicadores econômicos agregados (produto, renda, despesa) indicam os mesmos valores para a economia de
forma absoluta. Dividindo-se esse valor pela população de um país, obtém-se um valor médio per capita:
8
Dados do Programa Bolsa Família foram coletados no sistema do Ministério de Desenvolvimento Social
(http://www.mds.gov.br) e Sistema de Informação da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania – SENARC(http://www.mds.gov.br/adesao/mib/matrizsrch.asp e http://www.mds.gov.br/adesao/mib/matrizviewbr.asp?) e Sistema de
Informação da Caixa Econômica Federal (HTTP s://webp. caixa. gov.br/sibec/consulta/beneficio/04.01.00-00_00. asp).
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mais recente, para o ano de 2008 é agregar os benefícios do PETI dentro de um mesmo
Cadastro Único, ou seja, dentro do mesmo programa.
Outra política federal de repasse de receitas para os municípios é o FPM9 –
Fundo de Participação Municipal. A União (Governo Federal) repassa verbas para os
municípios brasileiros através do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), cujo
percentual é determinado principalmente pela proporção do número de habitantes
estimado anualmente pelo IBGE. Cada faixa de população determina os coeficientes de
distribuição do FPM: que são variáveis em 16 faixas até o limite de 15.217 habitantes,
mas - acima deste número - o coeficiente máximo torna-se fixo.
Os procedimentos metodológicos utilizados para a efetivação da pesquisa
compreenderam três momentos principais. O primeiro consistiu na coleta de dados nas
Instituições: INSS/RN, IBGE/RN, SENTHAS, SETHAS, MDS, DATASUS, Ministério
da Fazenda, IPEA e PNUD. Os dados foram coletados diretamente ou indiretamente e
tabulados numa planilha do SPSS. Estes foram mesclados com dados da Malha
Municipal do Estado do RN 2005, fornecidos pelo IBGE.
Numa segunda etapa do trabalho, visamos verificar as famílias do Censo 2000 e
da Contagem Populacional 2007, caracterizadas demográfica, social e economicamente
em situação de pobreza e indigência (extrema pobreza); se estão correlacionadas com o
apoderamento dos repasses diretos de transferência de renda como o Programa Bolsa
Família, BPC, PETI e Aposentadoria Rural que possivelmente interferem no perfil
social e demográfico dos municípios do Rio Grande do Norte.
Os programas de repasses financeiros diretos, aqui tratados, são caracterizados
por sua natureza social para sobrevivência da população. São administrados e gestados
pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e são: Programa
Bolsa Família (PBF), Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) e Benefício
por Prestação Continuada para Idosos ou Deficientes (BPC). Outro programa que
abordaremos como forte aliado para diminuição da desigualdade social é o das
Aposentadorias Rurais que apesar de compreender o recebimento da aposentadoria por
de tempo de serviço na área rural, é fundamental entender que não houve,
necessariamente, uma contribuição formal e financeira direta para a captação dessa
aposentadoria. Foram também analisadas outras fontes de renda financeira, como é o
caso do Fundo de Participação Municipal (FPM) que tem caráter redistributivo dos
9

Estes dados são coletados no seguinte endereço do Sistema Do Tesouro Nacional:
ttp://www.stn.fazenda.gov.br/estados_municipios/index.asp, http://www.stn.fazenda.gov.br/estados_municipios/municipios.asp?
UF=RN e http://www.stn.fazenda.gov.br/estatistica/est_estados.asp.
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Impostos coletados pelo Governo Federal. Compreende-se por repasses financeiros
constitucionais o Programa de Financiamento da Educação (FUMDEB), e o Programa
de Assistência à Saúde (PSF).
Assim, cruzando-se os dados dos recursos repassados para os municípios ou para
as pessoas beneficiadas pela política de transferência de renda, segundo a
representatividade declarada como capital social junto à de assistência social, conseguese como resultado, o nível de financiamento para a área social, com implicações
relevantes no processo de definição de critérios para os repasses dentro do Sistema
Único da Assistência Social-SUAS (MDS).
Trabalhando desta forma, a terceira etapa foi a análise descritiva dos dados com
as tabelas cruzadas e o agrupamento destes dados por Microrregião e que foram feitos
no referido programa para a criação dos mapas utilizamos um banco de dados no
“Statistical Package for the Social Sciences” (SPSS) com todas as variáveis de
identificação dos municípios e dados em geral sobre as políticas de repasses de renda e
os indicadores da população municipal. Este banco de dados foi exportado para um
programa de Georeferenciamento, que produziu mapas de análises através das
coordenadas geográficas. Sendo possível fazer o mapeamento georeferenciado para
transmissão e visualização geral destes dados, utilizando mapas e análises espaciais dos
dados, onde será utilizado o programa do GEODA 095i e o ARCVIEW 3.1. Os dois
softwares são de produção de mapas e utilizam a Malha Municipal do Estado do Rio
Grande do Norte – esta malha é um arquivo com dados de latitude, longitude e
perímetro que geram mapas georeferenciados e é publicado pelo IBGE. A análise
estatística dos dados será feita pelo programa SPSS.
Os Indicadores utilizados são respaldados, em sua metodologia, por relatórios de
vários Institutos tais como: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA),
Fundação Joaquim Pinheiro (FJP), Fundação Getúlio Vargas (FGV) que têm convênios
com o MDS, Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), IBGE, PNUD, UNICEF, ONU
entre outros.
Com relação às análises da variação na tendência espacial dos municípios
através da estatística espacial, uma das formas mais simples é calcular a média dos
valores dos vizinhos (média móvel espacial). Isto reduz a variabilidade espacial, pois a
operação tende a produzir uma superfície com menor flutuação que os dados originais.
A média móvel ( Pi ) associada ao atributo zi, relativo a i-ésima área, pode ser calculada
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a partir dos elementos wij da matriz normalizada de proximidade espacial W, tomandose simplesmente a média dos vizinhos. Conforme a fórmula a seguir:
^

Pi

n

¦w z

ij i

j 1

A matriz de vizinhança, comumente utilizada para geodados zonais, define a
vizinhança a partir da propriedade topológica de contigüidade; assim a matriz binária
(0,1), onde 1 está associado às zonas com as fronteiras em comum e 0 àquelas sem esta
propriedade.
O método de análise de Georeferenciamento utilizado foi o índice de correlação
entre as variáveis, e se aplicará à Análise Multivariada LISA que irá verificar a
existência ou não do valor dessa correlação entre os municípios circunvizinhos do
estado do Rio Grande do Norte.
Outra forma de análise das variáveis é o Índice Global de Associação Espacial
que é o Índice de Moran10 que fornece uma medida geral da associação espacial
existente no conjunto dos dados. Seu valor varia de –1 a 1. Valores próximos de zero,
indicam a inexistência de autocorrelação espacial significativa entre os valores dos
objetos e seus vizinhos. Valores positivos para o índice indicam autocorrelação espacial
positiva, ou seja, o valor do atributo de um objeto tende a ser semelhante aos valores
dos seus vizinhos. Valores negativos para o índice, por sua vez, indicam autocorrelação
negativa.
O Índice Local de Associação Espacial (LISA11) fornece para todo o conjunto de
dados um valor único como norma da Associação Espacial. Os indicadores locais
produzem um valor específico para cada objeto, permitindo assim, a identificação de
agrupamentos de objetos com valores de atributos semelhantes (clusters), objetos
anômalos (outliers) e de mais de um regime espacial. Onde um LISA tem que atender a
dois objetivos: 1) permitir a identificação de padrões de associação espacial
significativos; 2) ser uma decomposição do índice global de associação espacial.

10

O índice de Moran pode ser descrito em função dos elementos básicos vistos anteriormente, é dado por: onde: n= número de
observações; wij = é o elemento da matriz de vizinhança para o par i e j; w = é a soma dos ponderados da matriz; zi e zj = são
§ ¦¦ wij z i z j
n¨ i j
¦ zi2
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desvios em relação à média (zi-z) e (zj-z); z = é a média I W ¨
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11

O Lisa utilizado neste trabalho é o índice local de Moran. Uma das formas de representação deste índice, em função dos
elementos básicos, é: Ii = zi. Wzi / ı2 onde: Ii: índice local para o objeto i; zi: valor do desvio do objeto i; Wzi: valor médio dos
desvios dos objetos vizinhos de i; ı2: variância da distribuição dos valores dos desvios.

26

O Gráfico de Espalhamento de Moran ou o índice de Moran global, na forma
matricial é dado por: I é formalmente equivalente ao coeficiente de regressão linear.
Este coeficiente indica a inclinação da reta de regressão (ȕo) de Wz em Z (Neter &
Wasserman, 1974). A interpretação do índice de Moran como um coeficiente de
regressão, indica o caminho para se construir um dispositivo gráfico para visualizar a
associação espacial entre o valor do atributo de cada elemento (zi) com a média dos
valores dos atributos dos seus vizinhos (Wzi). Este procedimento é denominado de
gráfico de espalhamento de Moran.
Gráfico 01: Construção do Gráfico de espalhamento de Moran

Fonte: Produção do autor

Este interessante mecanismo de visualização é como uma forma de percepção da
associação espacial. Este dispositivo permite a visualização simultânea do valor
relacionado ao atributo do objeto e do valor correspondente ao valor médio dos
atributos dos objetos vizinhos, com o uso de duas barras gráficas sobre a área
correspondente ao objeto no mapa. A altura das barras é proporcional aos valores do
atributo do objeto (ou o desvio) e à média dos vizinhos. Ambas as informações podem
ser obtidas facilmente através dos elementos básicos, os vetores Z e Wz.
No Moran map, de forma semelhante ao LISA map, somente estão destacados
os objetos para os quais os valores de LISA foram considerados significantes (p > 0,05).
Porém, aparecem classificados em quatro grupos, conforme sua localização no
quadrante do gráfico de espalhamento. Os demais objetos ficam classificados como sem
significância.
Estes dois dispositivos gráficos de visualização são baseados nos resultados
obtidos por indicadores locais e pelo gráfico de espalhamento de Moran. No Box Plot,
cada objeto é classificado conforme sua posição em relação aos quadrantes do gráfico
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de espalhamento, recebendo uma cor correspondente no mapa gerado. Na geração do
Box Plot, é avaliado o conjunto de dados distribuído de acordo com suas separatrizes,
que são valores que se dividem em quatro partes. Comparando dois ou mais Box Plots é
possível mostrar a variabilidade e os diferentes limites das variáveis da própria
distribuição.
A análise de correlação e regressão múltipla também foram ferramentas de
modelagem que comprovam a existência ou não e qual a relação entre as variáveis do
nosso Banco de Dados. A regressão múltipla envolverá mais de três variáveis, portanto,
estimadores. Ou seja, ainda uma única variável dependente, porém duas ou mais
variáveis independentes (explanatórias).
A finalidade das variáveis independentes adicionais é melhorar a capacidade de
predição em confronto com a regressão linear simples. Isto é, reduzir o coeficiente do
intercepto, o qual, em regressão, significa a parte da variável dependente explicada por
outras variáveis, que não a considerada no modelo matemático da equação da regressão
múltipla tem a forma seguinte:
Yc = a + b1x1 + b2x2 + ... + bkxk, onde:




a = intercepto do eixo y;
bi = coeficiente angular da i-ésima variável;
k = número de variáveis independentes.

ou, como define WONNACOTT (1981, p. 326):
Yi = D + Exi + Jzi + ei , onde:
E é interpretado geometricamente como o coeficiente angular do plano, na
medida em que nos deslocamos na direção do eixo dos X’s, mantendo Z constante: E é,
assim, o efeito marginal da variável X sobre Y.
Assim, verificando a relação entre os benefícios dos Programas de Transferência
de Renda Direta e a melhoria nos indicadores sociais e econômicos do Estado do Rio
Grande do Norte.
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Os referenciais conceituais que apóiam as análises aqui contidas são: Políticas
Públicas, Transferência de Renda, Capital Social, Pobreza, Desigualdade Social,
Qualidade de Vida, Município, População e Previdência Social.
Política pública é um conceito de Política e de Administração que designa certo
tipo de orientação para a tomada de decisões em assuntos públicos, políticos ou
coletivos.
Entende-se por Política Pública o conjunto de ações coletivas voltadas para a
garantia dos direitos sociais, configurando um compromisso público que visa suprir a
demanda, em diversas áreas. Expressa a transformação daquilo que é do âmbito privado
em ações coletivas no espaço público (NARDINI, 2005).
A política pública para José-Matias Pereira abrange um elenco de ações e de
procedimentos que visam à resolução pacífica de conflitos em torno da alocação de bens
e recursos públicos, sendo que as personagens envolvidas nestes conflitos são
denominadas "atores políticos"(PEREIRA, 2003).
Há diferenças entre decisões políticas e políticas públicas. Nem toda decisão
política chega a ser uma política pública. Decisão política é uma escolha entre um leque
de alternativas; já as políticas públicas, que englobam também uma decisão política,
podem ser entendidas como sendo uma coerência entre a teoria e a ação. Esta última
está relacionada às questões de liberdade e igualdade, ao direito à satisfação das
necessidades básicas, como educação, saúde, emprego, habitação, acesso a terra, meio
ambiente, transporte etc.
Outro conceito utilizado são as transferências de renda que aqui serão
classificadas como: transferências constitucionais e transferências diretas ao cidadão.
As Transferências Constitucionais são transferências, previstas na Constituição
Federal de 1988, de parcelas das receitas federais arrecadadas pela União e que devem
ser repassadas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. O objetivo do repasse
é reduzir as desigualdades regionais e promover o equilíbrio socioeconômico entre
Estados e Municípios. Dentre as principais transferências da União para os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, previstas na Constituição, destacam-se: o Fundo de
Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE), o Fundo de Participação dos
Municípios (FPM), o Fundo de Compensação pela Exportação de Produtos
Industrializados (FPEX), o Fundo de Manutenção e de Desenvolvimento do Ensino
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Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF) - que até o ano de 2006 era de
repasse apenas para a o ensino fundamental e que se transformou em FUNDEB porque
atende às necessidades do ensino básico e fundamental e o Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR). Das receitas repassadas para programas de transferências são
destacadas na tabela a seguir:

Tabela 01: Fluxo das Transferências Constitucionais no Brasil
Origem/Destino

União para os Estados

União para os Municípios

Estado para Municípios

Receita Transferida
21,50% do IR e do IPI (FPE)
30% do IOF – Ouro
10% do IPI, proporcional da exportação de produtos
industrializados (FPEX)
Imposto de renda retido na fonte dos servidores estaduais
3,0% do IR e do IPI (FCO, FNE e FNO)
22,50% do IR e do IPI (FPM)
70% do IOF – Ouro
50% do ITR
Imposto de renda retido na fonte dos servidores municipais
50% do IPVA
25% do ICMS

Fonte: Constituição Federal do Brasil 1988

Transferências de Renda Diretas ao Cidadão são os recursos financeiros
repassados pela União diretamente ao cidadão que participa de programas específicos.
A União concede benefício monetário mensal, sob a forma de transferência de renda
diretamente à população-alvo do programa.
Cabe ao município a missão de operacionalizar os programas com ações como:
credenciamento junto ao Governo Federal, realização e manutenção do cadastro das
pessoas beneficiadas pelos programas, instituição dos conselhos de controle social dos
programas e outros.
Entre os programas desta modalidade, destacamos o Programa Bolsa Família
(que unificou os Programas Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Programa Nacional de
Acesso à Alimentação [PNAA] e Programa Auxílio-Gás) e o Programa de Erradicação
do Trabalho Infantil (PETI) que está em processo de unificação com o Bolsa Família.
Este processo realmente iniciou em 2005 e teve prazo de término em Dezembro de
2007, porém ainda existem alguns benefícios que não migraram e que estão em fase de
consolidação final prevista para o final do ano de 2008.
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Capital Social refere-se às conexões criadas dentro e entre redes sociais.
A primeira utilização conhecida do conceito foi feita por L J Hanifan, supervisor
estadual de escolas rurais no estado de West Virginia, nos EUA. Escrito em 1916 para
exortar a importância do envolvimento da comunidade para o sucesso escolar, Hanifan
invocou a idéia de "capital social" para explicar a razão.
Para Hanifan, capital social refere-se à: “[...] às coisas intangíveis [que] são
importantes para o cotidiano das pessoas: boa vontade, amizade, solidariedade,
interação social entre os indivíduos e as famílias que compõem uma unidade social [...]”
“[...] Uma pessoa apenas existe socialmente, se deixada à si
próprio... Mas se ela entrar em contato com o seu vizinho, e
estes com outros vizinhos, haverá uma acumulação de capital
social, que pode imediatamente satisfazer suas necessidades
sociais e que podem ostentar uma potencialidade social
suficiente para a melhoria substancial da comunidade, para as
condições de vida de toda a comunidade. A comunidade como
um todo se beneficiará pela cooperação de todas as suas
partes, enquanto que o indivíduo vai encontrar nas suas
associações as vantagens da ajuda, da solidariedade... bem
como seu vizinho no clube [...]” ( HANIFAN, 1916).

Trabalhamos com a hipótese do o potencial analítico da categoria “capital
social” ter duas colunas principais de sustentação: por um lado, o conceito tem
dimensões concomitantemente explicativas e avaliativas, porquanto, por meio da
definição de capital social, busca-se compreender e analisar o desenvolvimento local e,
ao mesmo tempo, valorizar e avaliar a realidade social (por intermédio, por exemplo, de
metodologias de avaliação de projetos, de novos índices para medir o desenvolvimento
local, de políticas públicas de reforço do capital social ou de intervenções sociais por
associações e ONGs) por outro, tenta articular a dinâmica dos processos (valores,
normas de confiança e participação) com a lógica dos resultados econômicos
(desenvolvimento econômico).
O capital social é um bem coletivo que garante o respeito de normas de confiança
mútua e de compromisso cívico; ele depende diretamente das associações horizontais
entre pessoas (redes associativas e sociais), das redes verticais entre pessoas e
organizações (indo além das mesmas classes sociais, das pessoas da mesma religião, dos
membros do mesmo grupo étnico), do ambiente social e político em que se situa a
estrutura social (o respeito das liberdades civis e políticas, o ambiente jurídico-legal, o
compromisso público, o reconhecimento apropriado do papel e da posição do outro nas
deliberações e negociações, a permissão que as pessoas se dão ou não em ter o direito
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ou o dever de participar de processos coletivos, bem como as normas dos compromissos
assumidos entre o privado e o público) e, finalmente, do processo de construção e
legitimação do conhecimento social (a transformação de informações atomizadas ou
práticas concernentes a apenas alguns grupos em conhecimento socialmente
compartilhado e aceito).
Ao assim concebermos o capital social, devemos precisar que a tensão entre o
“capital“ e o “social” é evidentemente complexa e dialética. O “social” refere-se à
associação, ou seja, o capital pertence a uma coletividade ou a uma comunidade; ele é
compartilhado e não pertence a indivíduos (social de “sócio”, parceiro). O capital social
não se desgasta com o uso; ao contrário, o uso do capital social o faz crescer. Nesse
sentido, a noção de capital social indica que os recursos são compartilhados no nível de
um grupo e sociedade, mais além dos níveis do indivíduo e da família. Isso não implica
que todos aqueles que compartilham determinado recurso de capital social se
relacionem enquanto amigos ou membros de uma grande família; significa, no entanto,
que o capital social existe, cresce a partir de relações de confiança e cooperação e não
de relações baseadas no antagonismo. Além disso, capital social é “capital” porque, para
utilizar a linguagem dos economistas, ele se acumula, ele pode gerar benefícios, ele tem
estoques e uma série de valores. O capital social faz referência aos recursos que são
acumulados e que podem ser utilizados e mantidos para uso futuro. Não se trata, porém,
de um bem ou serviço de troca, quantificavel independentemente dos contextos e das
práticas de desenvolvimento local.
Os índices de Pobreza e Indigência são um dos termômetros de que o país
dispõe para acompanhar a proporção de pobres e famintos; toma por base o preço
mensal de um grupo de alimentos que compõem a dieta de 2.288 calorias ao dia
(Fundação Getúlio Vargas-FGV). Já os índices do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (IPEA), do Ministério do Planejamento, consideram a dieta de 2.100 calorias,
recomendadas pela FAO, agência da ONU. Em 2007, o IPEA considerava pobres os
brasileiros com renda domiciliar per capita inferior a R$ 187,50 (1/2 do salário mínimo
vigente) por mês e indigentes os que ganhavam até R$ 93,75 (1/4 do salário mínimo
vigente em 01/09/2008). Por isso, a proporção de miseráveis para o IPEA é sempre
muito inferior à da FGV.
O Banco Mundial tem um valor de referência útil na comparação dos países. Foi
esse cálculo que a ONU usou para fixar as Metas do Milênio, nas quais as nações se
comprometeram a melhorar os indicadores sociais entre 1990 e 2015. O banco
32

considera pobre quem ganha por dia menos de 2 dólares americanos (critério de
paridade do poder de compra). Abaixo de 1 dólar americano, é extremamente pobre ou
miserável. Embora com valores e proporções de habitantes diferentes, os dados
costumam apresentar a mesma tendência.
A desigualdade econômica (chamada imprecisamente de desigualdade social,
que ela acaba por provocar) é um problema que afeta atualmente a maioria dos países,
mas principalmente, os países menos desenvolvidos. Isso se dá pela distribuição
desigual de renda de um país. O Índice de Gini mede esta desigualdade econômica. É
comumente utilizada para calcular a desigualdade de distribuição de renda. Ele consiste
em um número entre 0 e 1, onde 0 corresponde à completa igualdade de renda (onde
todos têm a mesma renda) e 1 corresponde à completa desigualdade (onde uma pessoa
tem toda a renda, e as demais nada têm). O índice de Gini é o coeficiente expresso em
pontos percentuais (e é igual ao coeficiente multiplicado por 100).
A qualidade de vida não significa apenas que o indivíduo ou o grupo social
tenha saúde física e mental, mas que esteja bem com ele mesmo, com a vida, com as
pessoas que o cerca, enfim, ter qualidade de vida é estar em equilíbrio. E esse equilíbrio
diz respeito ao controle sobre aquilo que acontece a sua volta, como, por exemplo, sobre
os relacionamentos sociais, ter acesso à saúde de qualidade, ter escolas para seus filhos,
ter trabalho e renda que possibilitem uma sobrevivência digna. Mas, e se o indivíduo
não tem ou não consegue ter esse controle, poderá ele controlar a maneira como reage a
esses acontecimentos, e a essas ações e relações na sua vida?
Também para garantir uma boa qualidade de vida, deve-se possuir hábitos
saudáveis, como cuidar bem do corpo, ter tempo para o lazer e vários outros hábitos que
façam com que o indivíduo sinta-se bem, que tragam boas conseqüências, como usar o
humor para lidar com as situações de stress, definir objetivos de vida e, o principal,
sentir que tem controle sobre a própria vida.
Os conceitos de bem-estar e de saúde incluem a maximização da qualidade de
vida de qualquer indivíduo através do desenvolvimento do total potencial humano.
Qualidade de vida é a percepção do indivíduo da sua posição na vida, no
contexto da cultura e nos sistemas de valores nos quais se insere, tanto em relação aos
seus objetivos, expectativas, padrões de comportamento quanto em suas preocupações.
É um amplo conceito de classificação, afetado de modo complexo pela saúde física do
indivíduo, pelo seu estado psicológico, por suas relações sociais, por seu nível de
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independência e pelas suas relações com as características mais relevantes do seu meio
ambiente.
É, portanto, um termo amplo que concentra as condições que são fornecidas ao
indivíduo para viver como ele pretende. A Qualidade de Vida envolve fatores
relacionados com a saúde, tais como, o bem-estar físico, psicológico, emocional e
mental, mas também elementos não relacionados, como a família, amigos, emprego ou
outras circunstâncias da vida.
A organização Mundial da Saúde (OMS) desenvolveu um instrumento
(questionário) para aferir a Qualidade de Vida, trata-se do WHOQOL (World Health
Organization Quality of Life) que possui duas versões validadas para o português, o
WHOQOL - 100 (composto por 100 questões) e o WHOQOL - Breve, composto por 26
questões. O WHOQOL - 100 é composto por seis domínios: o físico, o psicológico, o
do nível de independência, o das relações sociais, o do meio ambiente e o dos aspectos
religiosos. O WHOQOL - Breve é composto por quatro domínios: o físico, o
psicológico, o das relações sociais e o do meio ambiente.
No Brasil, existe a Associação Brasileira de Qualidade de Vida (ABQV) que
tem como missão promover a integração e desenvolvimento de profissionais
multidisciplinares voltados para atuação em Qualidade de Vida, divulgando tendências,
provocando discussões reflexivas e formando opiniões balizadoras de estilo de vida, de
padrões e de ambientes saudáveis. O importante é tomar atitudes sadias que promovam
a sua qualidade de vida e da sua coletividade.
Outro conceito utilizado é o de Município (do latim municipium, antiga
designação romana) ou Conselho que é uma entidade da divisão administrativa estatal
(divisão territorial de determinados países). Trata-se de uma circunscrição territorial
dotada de personalidade jurídica e com certa autonomia administrativa, constituindo-se
de certos órgãos políticos-administrativos.
No caso do Brasil, o município é composto pela prefeitura e pela câmara
municipal, sendo considerado um terceiro ente federativo; em Portugal, é composto pela
Câmara Municipal, a Assembléia Municipal e, facultativamente, pelo Conselho
Municipal. Já entre os antigos romanos, era a cidade que tinha o privilégio de governarse segundo as suas próprias leis, porém, nem todos os habitantes possuíam os mesmos
direitos.
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Em geral, pode-se distinguir três tipos de municípios: Urbanos - municípios
constituídos exclusivamente, ou quase, por território urbanizado; Rurais - municípios
constituídos por um ou mais núcleos populacionais de pequenas dimensões e por
território não urbanizado e relativamente vasto; Mistos - municípios que compreendem
quantidades significativas quer de território urbano, quer de território rural. Em alguns
países, e em algumas subdivisões de outros países (como alguns estados norteamericanos), estes diferentes tipos estão separados por lei, constituindo diferentes
unidades administrativas. Noutros, como em Portugal, todos os municípios são iguais
perante a lei.
Um conceito utilizado pela Geografia é o conceito de População que é um
conjunto de pessoas com características semelhantes podendo assim, organizá-la de
acordo com o sexo, a idade, a localização, o período de residência, limites territoriais
enfim, de acordo com os interesses que possam contribuir com a geração do
conhecimento.
No dizer de LIMA (1995), "A Previdência Social no Brasil é uma instituição
governamental de propriedade dos trabalhadores, administrada pelo governo federal,
visando assegurar aos beneficiários os meios indispensáveis de manutenção, por motivo
de incapacidade laborativa, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares,
prisão ou morte de quem dependia economicamente".
Já para OLIVEIRA (1997) a previdência social consiste num seguro social,
“constituído por um programa de pagamentos, em dinheiro e/ou serviços
feitos/prestados ao indivíduo ou a seus dependentes, como compensação parcial/total da
perda de capacidade laborativa, geralmente mediante um vínculo contributivo”.
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2. BREVE HISTÓRICO DOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE
RENDA NO BRASIL

No Brasil, as políticas de combate à pobreza entraram na agenda nacional a
partir dos anos 90 pela influência de vários fatores. O mais importante, sem dúvida, foi
a campanha nacional da Ação da Cidadania Contra a Fome, a Miséria e pela Vida, um
dos mais importantes movimentos sociais dos últimos anos que, liderado pelo sociólogo
Betinho, conclamou a sociedade brasileira a indignar-se e a mobilizar-se na luta contra a
fome e a pobreza.
Numa entrevista dada pelo sociólogo Betinho, Herbert de Souza, ele diz o
seguinte:
“[...] a motivação fundamental da Ação da Cidadania era a
certeza de que democracia e miséria eram incompatíveis. A
indigência havia alcançado níveis alarmantes, agravando
ainda mais o quadro de pobreza que sempre caracterizou a
realidade brasileira". “Ação da Cidadania Contra Fome, a
Miséria e pela Vida [...]” (Revista Ação da Cidadania/
Entrevista: Betinho. 1993:5).

Betinho, vários artistas e personalidades foram à TV e aos jornais estimular cada
brasileiro a fazer o que estivesse ao alcance de cada um para resolver o problema da
fome no país. E, a partir de uma carta, denunciaram a fome e a miséria de milhões de
brasileiros como os principais problemas do país. Foi esta carta, chamada de "Carta de
Ação da Cidadania" que deu oficialmente origem ao movimento de Ação da Cidadania
Contra a Fome, a Miséria e Pela Vida.
Historicamente, o surgimento dos Programas de Renda Mínima no mundo todo
é formulado há bastante tempo. As discussões começaram a ser formuladas por
pensadores liberais no século XVIII. Mas, as experiências com programas de garantia
de renda mínima surgem nos países desenvolvidos, no século XX, à medida que vai se
consolidando a social democracia conhecido como Estado de Bem-Estar-Social, ou seja,
o bem comum, o bem da maioria, expresso sob todas as formas de satisfação das
necessidades coletivas. Nele se incluem as exigências naturais e espirituais dos
indivíduos consideradas na sua coletividade; são as necessidades vitais da comunidade,
dos grupos e das classes que compõem a sociedade. Seu objetivo era criar uma rede de
proteção social para as populações mais pobres, através de uma transferência de renda
complementar, difundindo esta idéia mundialmente.
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Para o geógrafo Milton Santos (1978) o nosso quadro sócio econômico tem suas
origens de pobreza relacionadas com o elevadíssimo grau de concentração de renda e de
riqueza, sendo uma das características marcantes da economia brasileira. O problema
da pobreza também pode ser abordado parcialmente, onde a “crise urbana” é o resultado
da explosão demográfica, responsável pelas migrações que contribuem para o
agravamento dessa crise. A falta de empregos seria a conseqüência da “pressão
demográfica”, e responsável ao mesmo tempo pela manutenção da economia não
moderna ou tradicional, considerada como obstáculo à modernização (SANTOS, 1978:
p.12). Sendo assim a proteção social, através dos programas de transferência de renda
vista como de fundamental importância para produção e reprodução social.
Uma contribuição recente para se entender o problema da pobreza no Brasil se
deve a Ricardo Paes de Barros e sua equipe que fazem parte do IPEA. Partindo do
conceito de pobreza como insuficiência de renda para a satisfação das necessidades
básicas, Barros, investigou as causas da pobreza no país e encontrou que a fonte
fundamental do fenômeno é a má distribuição da renda. Onde os seus estudos
(BARROS, 2001) mostram que: (1) se fosse possível uma perfeita identificação dos
indigentes e pobres no Brasil, poder-se-ia reduzir a indigência com cerca de 6,0 bilhões
por ano apenas, revelando o baixo custo de erradicação da miserabilidade no país; e (2)
os níveis de pobreza são muito mais sensíveis às alterações no grau de desigualdade do
que às alterações do crescimento econômico.
Barros (2001) investiga as fontes da redução da pobreza nos últimos 20 anos a
partir da decomposição dos efeitos do crescimento e da redução da desigualdade de
renda. Os resultados mostram que o crescimento econômico responde por 84% da queda
da pobreza observada entre anos selecionados das décadas de 1970-1990. O autor,
conclui que a elevada pobreza mantém-se no país devido à estratégia utilizada para
combatê-la, qual seja, o crescimento econômico, que, por sua vez, tem sido bastante
baixo, levando, conseqüentemente, a um modesto impacto sobre a pobreza. Ademais,
concluem que a erradicação da pobreza será mais lenta se ela basear-se apenas no
crescimento do PIB, e que uma combinação de crescimento e distribuição de renda
levaria a uma mais rápida e eficaz solução para a pobreza.
As implicações destes resultados são extremamente importantes, pois sugerem
que a erradicação da pobreza deve passar por estratégias voltadas à redução da
desigualdade. De outra forma, políticas ativas de transferência de renda teriam um papel
fundamental nas transformações dos indicadores da pobreza.
37

Nesse contexto, o Brasil, do século XXI, não é um país pobre, mas um país
extremamente injusto e desigual, com muitos pobres. A desigualdade encontra-se na
origem da pobreza e combatê-la torna-se um imperativo. Imperativo de um projeto de
sociedade que deve enfrentar o desafio de combinar democracia com eficiência
econômica e justiça social. Desafio clássico da era moderna, mas que toma contornos de
urgência no Brasil contemporâneo. Os índices de desigualdade na nossa sociedade estão
entre os mais altos do mundo. Neste cenário, a implantação da garantia de uma renda
mínima - a transferência de recursos em dinheiro para pessoas ou famílias que não
alcançam uma renda considerada mínima para sua sobrevivência - é um dos
instrumentos fundamentais para combater a miséria e minimizar esse dramático quadro
social.

2.1 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF

Em 2001, o Governo de FHC lançou o Bolsa Escola Federal, com uma meta de
atendimento de 5,9 milhões de famílias com 10,7 milhões de crianças de 6 a 15 anos em
todo o país. O programa foi gerido pelo Ministério da Educação, com controle de
freqüência escolar, até o final de 2003. No ano seguinte, formulou-se o Bolsa Família,
agora administrado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. O
sucesso da experiência no Distrito Federal fez com que a Bolsa Escola se transformasse
em referência para o resto do país e todo o mundo.
O Bolsa Família foi instituído pelo Decreto Nº 5.209 de 17 de Setembro de 2004
e foi fruto da junção de vários programas: “Bolsa Escola”, Programa Nacional de Renda
Mínima vinculada à Educação; "Cartão Alimentação", Programa Nacional de Acesso à
Alimentação (PNAA); "Bolsa Alimentação”, Programa Nacional de Renda Mínima
vinculado

à

saúde

e

“Programa

Auxílio-Gás”

cabendo

ao

Ministério

do

Desenvolvimento Social e Combate à Fome disciplinar os procedimentos necessários à
gestão unificada desses programas.
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Tabela 02: Programas unificados pelo Programa Bolsa Família
Programa da
unificação

Vinculação

Decretos ou Leis

Bolsa Escola

Programa Nacional de Renda
Mínima vinculada à educação

instituído pela Lei no 10.219, de 11
de abril de 2001;

Cartão Alimentação

Programa Nacional de Acesso à
Alimentação – PNAA

criado pela Lei no 10.689, de 13 de
junho de 2003

Bolsa Alimentação

Programa Nacional de Renda
Mínima vinculado à saúde

instituído pela Medida Provisória
no 2.206-1, de 6 de setembro de
2001

Programa AuxílioGás

Subsidia a compra do gás de
cozinha para famílias de baixa
renda

instituído pelo Decreto no 4.102, de
24 de janeiro de 2002.

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)

Hoje os programas acima listados foram unificados num mesmo banco de dados
– Cadastro Único12 (Cadúnico) que é administrado pelo Ministério de Desenvolvimento
Social e funciona como um mecanismo de gerenciamento e controle das políticas
sociais e dá acesso às famílias necessitadas aos programas federais e que são
cadastradas em seus municípios através de Centros de Apoio Social. O cadastro é de
responsabilidade municipal e sua aceitação é através do perfil que é feita pelo sistema
nacional que tem o critério de aceitar famílias com perfil de renda per capita menor que
meio salário mínimo. O pagamento é feito pela Caixa Econômica Federal.

Tabela 03: Total de famílias cadastradas pelo Cadastro Único e beneficiadas pelo
Programa Bolsa Família, Maio de 2007

Brasil

Total de Famílias
Cadastradas (renda per
capta até R$ 120,00)
15.571.190

Número de Famílias Beneficiadas
pelo Bolsa Família (Benefício
Liberado)
11.071.446

12

O Cadastro Único para Programas Sociais (Cadúnico), regulamentado pelo Decreto n° 6.135, de 36 de junho de 2007, é um
instrumento de coleta de dados e informações com o objetivo de identificar todas as famílias de baixa renda existentes no país.
Programa desenvolvido pelo MDS que gerencia os dados dos benefícios e beneficiários de vários programas que vem migrando
desde 2005, devido à grande variabilidade de informações nos vários cadastros, ainda ocorre beneficiário que pode receber dois ou
mais programas. Exemplo: Pessoa que recebe o Programa de Auxilio Gás e se cadastrou novamente agora no Cadastro Único com
outro NIS e recebe também o Programa Bolsa Família. Estes problemas de gerenciamento estão sendo detectados através do
melhoramento do Programa.
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RN
Natal

387.069
43.026

303.681
41.450

Fonte: Dados coletados no site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). Maio/2007

Em Maio de 2007 o Cadastro Único teve em seu banco de Dados o cadastro de
15.571.190 de famílias com perfil pobre, ou seja, renda per capita até 1/2 salário
mínimo. Hoje, para ficar abaixo da linha da pobreza, a renda per capita deve ser menor
que este valor, e atinge somente 11.071.446 famílias. Este dado sustenta que existe uma
demanda de 4.499.744 famílias que ainda não são atendidas pelo programa.
Supondo que cada família tenha em média quatro pessoas, estima-se que
44.285.784 de pessoas, de alguma forma são atendidas pelo programa, com benefícios
que variavam em Maio de 2007 entre R$ 15,00 e R$ 95,00 prestando auxílio direto à
aproximadamente 25% da população brasileira.

2.1.1 a bolsa família como um programa de combate à pobreza

O governo Federal em consonância com as Metas dos Objetivos do Milênio
(ODM/UNFPA- Fundo das Nações Unidas para a População, 2000, que propõe a
erradicação da extrema pobreza e a fome em 189 países do mundo, entre eles o Brasil)
assumiu o compromisso de erradicar a fome e pobreza. Vários programas federais
foram criados, entre eles o Programa Bolsa Família que tem por objetivo combater a
fome e a pobreza, associando à transferência do benefício financeiro com o acesso a
direitos sociais básicos como: saúde, alimentação, educação e assistência social.
-[...]Nesse sentido, submeti à consideração da Assembléia Geral das Nações
Unidas, em setembro de 2003, a idéia de criarmos, no âmbito da própria
ONU, um Comitê Mundial de Combate à Fome, integrado por chefes de
estado e de governo de todos os continentes, com o fim de unificar propostas
e torná-las mais operativas[...] (IPEA, 2004)

Estes objetivos não constituem uma visão compreensiva do desenvolvimento,
mas é um marco referencial, que oferece indicações claras sobre o avanço do
desenvolvimento inclusivo e eqüitativo nas sociedades.
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Nestes termos, os objetivos do programa Bolsa família foram adaptados às
finalidades de alguns critérios das Metas do Objetivo do Milênio (ODM): por exemplo:
as Metas 4 e 5, do ODM, dizem que: “[...] deve-se reduzir a mortalidade infantil e
melhorar a saúde materna e reduzir outras doenças[..]”. Estas por sua vez, estão em
consonância como o primeiro Critério do programa Bolsa Família que é: “[...] I Promover o acesso à rede de serviços públicos, em especial, de saúde, educação e
assistência social[..]”
Além dos critérios de funcionamento, o programa Bolsa Família considera-se
como condicionalidade a participação efetiva das famílias no processo educacional e
nos programas de saúde que promovem a melhoria das condições de vida na perspectiva
da inclusão social. Ocasionando assim, a intersetorialidade, a complementaridade das
ações sociais do Poder Público. Cabendo aos diversos níveis de governo a garantia do
direito de acesso pleno aos serviços educacionais e de saúde, que viabilizam o
cumprimento das condicionalidades por parte das famílias beneficiárias pelo Programa.
São responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização do cumprimento das
condicionalidades vinculadas ao Programa Bolsa Família, previstas no art. 3o da Lei no
10.836/2004.
No que diz respeito à saúde, o Ministério da Saúde faz o acompanhamento do
crescimento e do desenvolvimento infantil, da assistência ao pré-natal até o puerpério,
da vacinação, bem como da vigilância alimentar e nutricional de crianças menores de
sete anos de vida. Este vínculo induz as mães vacinarem seus filhos e a participar no
efetivo acompanhamento da freqüência escolar não os deixando faltar às aulas.
No que diz respeito à educação, o Ministério da Educação, controla a freqüência
mínima de oitenta e cinco por cento da carga horária escolar mensal em
estabelecimentos de ensino regular para crianças e adolescentes de seis a dezessete anos
de idade.
Outros critérios do Decreto nº 5.209 de 17 de setembro de 2004 também
priorizam o conceito de segurança alimentar que é entendido como combate à fome
alimentar e à nutrição. Onde a fome é percebida como a manifestação mais extrema da
pobreza e da privação humana, está a expressão da violação do mais fundamental dos
direitos humanos: o direito a uma alimentação adequada (FAO, 2003). O fenômeno da
fome, especialmente em sua manifestação crônica, é produzido pelo contexto sócio,
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político e econômico e deve ser enfrentado na perspectiva da cidadania dos direitos
sociais e da dignidade da pessoa humana.
A afirmação da idéia de alimentação como direito humano básico e a construção
do conceito de segurança alimentar e nutricional no Brasil passaram por um longo
processo, no qual movimentos sociais, organizações não-governamentais e especialistas
da área ocuparam lugar de destaque. As primeiras reflexões sistematizadas sobre o tema
datam da década de 1930, entendia que a fome é um produto do subdesenvolvimento,
resíduo das estruturas socioeconômicas, herdadas do colonialismo e conseqüência das
políticas governamentais e de dinâmicas econômicas produtoras de desigualdades e
injustiças sociais. (CEPAL, 2003).
A Política Pública do Bolsa Família é um programa de transferência direta de
renda com condicionalidade que beneficia famílias extremamente pobres (com renda
mensal por pessoa de até R$ 60,00) e famílias pobres (com renda mensal, por pessoa,
entre R$ 60,01 e R$ 120,00). Os valores pagos pelo Programa Bolsa Família variam de
R$ 20,00 a R$ 182,00, de acordo com a renda mensal por pessoa da família e o número
de crianças. Em alguns casos, o valor pago pelo Bolsa Família pode ser um pouco
maior, como acontece com as famílias que migraram de programas remanescentes e
recebiam um benefício maior nesses programas. Em alguns municípios este valor pode
exceder também, pois existe a possibilidade de uma contrapartida municipal,
aumentando estes valores.
No dia 28 de dezembro de 2007, foi publicada a Medida Provisória n° 411, que
amplia a faixa etária de atendimento do Programa Bolsa Família (PBF) para
adolescentes até 17 anos e dispõe sobre o Programa Nacional de Inclusão de Jovens
(PROJOVEM), que contém outras ações de qualificação profissional e de aumento de
escolaridade para o público de 16 a 29 anos.
Com a nova Medida Provisória, as famílias beneficiárias do Programa Bolsa
Família com adolescentes de 16 e 17 anos poderão receber adicionalmente o Benefício
Variável Jovem (BVJ), no valor de R$ 30,00, até o limite de dois benefícios por família.
Com isso, o valor total do benefício das famílias pode chegar a R$ 172,00, de acordo
com a composição familiar e a renda per capita da família.
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Tabela 04: Lista de critérios de elegibilidade para as Famílias beneficiadas pelo
Programa Bolsa Família no ano 2007
Renda Mensal
per capita

0 a 15 anos

Valor do
Benefício.

16 e 17 anos

Valor do
Benef.
BJV

Valor do
Benefício
PBF

1 membro

R$ 18,00

0 membro

R$ 0,00

R$ 18,00

1 membro

R$ 18,00

1 membro

R$ 30,00

R$ 48,00

2 membros

R$ 36,00

2 membro

R$ 60,00

R$ 96,00

3 ou + membros

R$ 54,00

2 membro

R$ 60,00

R$ 114,00

Sem ocorrência
(BASE)

R$ 58,00

0 membro

R$ 0,00

R$ 58,00

1 membro

R$ 18,00

0 membro

R$ 0,00

R$ 76,00

0 membro

R$ 0,00

1 membro

R$ 30,00

R$ 88,00

2 membros

R$ 36,00

1 membro

R$ 30,00

R$ 124,00

3 ou + membros

R$ 54,00

2 membro

R$ 60,00

R$ 172,00

De R$ 60,00 a
R$ 120,00
Pobreza

Até R$ 60,00
Extrema
Pobreza
(Indigência)

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Atenção: o Decreto 6.167, de 16 de julho de 2007, elevou o benefício básico de 50,00 para R$ 58,00, e o benefício variável de R$ 15,00
para R$ 18,00.

Como critério de elegibilidade as famílias com renda mensal até 1/2 salário
mínimo por pessoa, tendo ou não filhos matriculados ou tendo alguma mulher fazendo o
pré natal e devidamente cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais
(Cadúnico), nessa conta não entram os benefícios de outros programas como PETI e
Agente Jovem, caso a família se encaixe numa das faixas de renda definidas pelo
Programa.
Supondo que uma família com seis pessoas e que tenha renda total de R$
300,00, onde os quatro filhos tenham respectivamente 7, 9, 12 e 16 anos, ela poderá
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receber do PBF a quantia de R$ 142,00, porque a renda per capita é menor que R$
60,00, estando na faixa de extrema pobreza. Portanto, receberá como base o valor de R$
58,00 mais a quantia de R$ 18,00 para cada um dos filhos de 7, 9 e 12 anos e ainda R$
30,00 pelo jovem de 16 anos, totalizando assim os R$ 142,00 de repasse devido.
No caso de outra família com seis pessoas que recebe R$ 415,00, ou seja, o
salário mínimo (Abril/2008), e que tem filhos na faixa etária de 6, 12 e gêmeos de 16, o
benefício será calculado no critério da faixa de renda per capita acima de R$ 60,00.
Para os menores de 16 anos será repassado, para cada um, R$ 18,00 e para os jovens de
16 anos será repassada a quantia de R$ 60,00, totalizando assim R$ 96,00.
No caso máximo de recebimento do PBF uma família com renda de 1 salário
mínimo com cinco filhos, onde três estão na faixa etária de 0 a 15 e dois estão entre 16 e
17 anos, ela teria a renda per capita menor que R$ 60,00 então seu benefício seria o
valor de R$ 58,00 mais a quantia de R$ 18,00 para cada um dos filhos de 0 a 15 anos e
ainda R$ 30,00 por cada jovem de 16/17 anos, totalizando assim os R$ 172,00 de
repasse devido.
Em julho de 2008 começaram a vigorar os repasses do Programa Bolsa Família
que tiveram, os seus valores recalculados. Os benefícios foram recompostos em cerca
de 8% para recuperar as perdas com a inflação no período de maio de 2007 a maio de
2008. O benefício básico – pago às famílias com renda familiar de até R$ 60,00 por
pessoa – será de R$ 62,00. Já o benefício variável – pago de acordo com o número de
crianças – será de R$ 20,00. O benefício vinculado aos adolescentes fica mantido em
R$ 30,00. Com a alteração, o valor mínimo do Bolsa Família vai de R$ 18,00 para R$
20,00 e o máximo de R$ 172,00 para R$ 182,00.
Para calcular a recomposição dos benefícios, o Governo utilizou o Índice
Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) referente ao período de maio de 2007 a
maio de 2008, fazendo ajustes para arredondar os valores. Este tipo de ajuste foi
utilizado no ano passado, para que não fosse necessário utilizar moedas no pagamento
dos benefícios do Bolsa Família, o que dificultaria a operacionalização do pagamento.
O INPC mede a inflação para famílias de baixa renda e este mesmo índice foi
utilizado para recompor benefícios do Bolsa Família em agosto de 2007. No ano
passado, embora o novo valor só tenha sido pago em agosto, o cálculo feito pelo
Governo Federal considerou a inflação, medida pelo INPC, de outubro de 2003 (quando
o Bolsa Família foi criado) até maio de 2007, em 18, 25%.
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A decisão de recompor os valores dos benefícios considerou a importância do
Bolsa Família para a aquisição de alimentos pelas famílias beneficiárias. Diferentes
estudos, realizados pelo MDS e por outras instituições, mostram que a compra de
alimentos é a principal destinação dos recursos do Programa.
Veja como ficam os valores dos benefícios do Bolsa Família a partir de julho de
2008.
Tabela 05: Lista de critérios de elegibilidade para as Famílias beneficiadas pelo
Programa Bolsa Família no ano 2008
Renda
Mensal per
capita

De R$ 60,00

0 a 15 anos

Valor do
Benefício.

16 e 17 anos

Valor do
Benef. BJV

Valor do
Benefício
PBF

1 membro

R$ 20,00

0 membro

R$ 0,00

R$ 20,00

1 membro

R$ 20,00

1 membro

R$ 30,00

R$ 50,00

2 membros

R$ 40,00

2 membro

R$ 60,00

R$ 100,00

3 ou +
membros

R$ 60,00

2 membro

R$ 60,00

R$ 120,00

Sem
ocorrência
(BASE)

R$ 62,00

0 membro

R$ 0,00

R$ 62,00

1 membro

R$ 20,00

0 membro

R$ 0,00

R$ 82,00

0 membro

R$ 0,00

1 membro

R$ 30,00

R$ 92,00

2 membros

R$ 40,00

1 membro

R$ 30,00

R$ 132,00

3 ou +
membros

R$ 60,00

2 membro

R$ 60,00

R$ 182,00

a R$ 120,00
Pobreza

Até R$ 60,00
Extrema
Pobreza ou
Indigência

Fonte: Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Atenção: Decreto Nº 6.491, de 26 de Junho de 2008 elevou o benefício básico de 58,00 para R$ 62,00, e o benefício variável de R$
18,00 para R$ 20,00.
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Pode-se dizer, então, que o programa Bolsa Família tem como objetivo quebrar
o círculo vicioso da pobreza oferecendo oportunidades para as camadas de renda mais
baixas da população através da educação e da saúde. O fundamento do programa é a
criação de um incentivo financeiro para as famílias pobres matricularem e manterem
suas crianças e adolescentes na escola. A permanência na escola é monitorada através
da freqüência que, se for abaixo do nível estipulado (85%) provoca a perda do
benefício. Além disso, levar as crianças (0 a 6 anos) para vacinação e manter atualizado
o calendário de vacinas, fazer todo o acompanhamento pré-natal e participar de
atividades educativas sobre o aleitamento materno fazem também parte do programa.
Ao mesmo tempo, este é um programa de distribuição de renda, mas, também, um
programa com fortes efeitos potenciais para a saída sustentável da pobreza, pois
estabelece uma relação explícita entre a distribuição dos recursos paras as famílias e a
formação de capital humano através da educação e da saúde.

46

2.2. Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI

O PETI tem como objetivo a erradicação do trabalho infantil. Os eixos do
Programa são o repasse da Bolsa Criança Cidadã: a execução da Jornada Ampliada13 e o
trabalho com as famílias, que se subdivide em duas naturezas: sócio-educativa e de
geração de emprego e renda.
O público-alvo é a família que tenha filho(s) na faixa etária de 7 a 15 anos de
idade, os quais devem estar inseridos em alguma das formas de trabalho caracterizadas
como perigosas, penosas, insalubres ou degradantes tomando como exemplo: pedintes,
flanelinhas, carregador de pacotes na feira livre, catador de latinhas, descascador de
coco, trabalhador doméstico, enfim, são várias as atividades na área rural e urbana que
empregam a criança irregularmente.
O Programa PETI é regulamentado pela Portaria nº 20, publicada em 2001, pelo
Ministério do Trabalho e do Emprego (MTE). Terá prioridade as famílias com renda
per capita de até ½ salário mínimo, ou seja, aquelas que se encontrem abaixo da linha
de pobreza.
Os valores da Bolsa Criança Cidadã e da Jornada Ampliada são diferenciados
segundo a área rural e urbana. Os valores da Bolsa são de R$ 25,00 para a área rural e
de R$ 40,00 para área urbana, sendo que para os municípios com população abaixo de
250.000 habitantes, o valor é de R$ 25,00, independentemente da localização
geográfica. Para execução da Jornada Ampliada, são disponibilizados R$ 10,00 para a
área urbana por criança e adolescente, enquanto que R$ 20,00 para a área rural.
Os critérios de permanência da família no Programa são os seguintes: todos os
filhos com menos de 16 anos devem estar preservados de qualquer forma de trabalho
infantil; a criança e/ou adolescente participante do PETI deverá ter freqüência escolar
mínima de 75% e o mesmo percentual de freqüência nas atividades propostas pela
Jornada Ampliada; e as famílias beneficiadas deverão participar das atividades sócioeducativas e dos programas e projetos de geração de emprego e renda ofertados. O
tempo de permanência no Programa é determinado pela idade da criança e do
adolescente, sendo também critério para desligamento a conquista da emancipação
financeira da família.
13

Entende-se por “Jornada Ampliada “a inclusão das crianças e adolescentes nas atividades complementares a escola que
geralmente se faz no período da manhã ou da tarde nas casas de apoio aluno com atividades sócio educativas e de lazer
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O financiamento do Programa e sua gestão estão sob a responsabilidade das três
esferas do Poder Público. O recurso repassado aos Fundos Estaduais e aos Fundos
Municipais de Assistência Social está alocado no Fundo Nacional de Assistência Social.
O marco inicial do enfrentamento do trabalho infantil ocorreu nos fornos de
carvão e na colheita da erva-mate de 14 municípios do estado do Mato Grosso do Sul,
tendo ao longo dos anos uma expansão significativa, tanto em termos de atendimento,
quanto na disponibilização de recursos para a execução das atividades. A normatização
está efetivada pela Portaria nº 458, de 4 de Outubro de 2001/SEAS.
O PETI conta com inúmeros parceiros, entre eles: o Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE), o Ministério Público do Trabalho (MPT), o Fórum Nacional de
Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (FNPETI), a Organização Internacional
do Trabalho (OIT), o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e o Fórum
Nacional Lixo e Cidadania. Nota-se que do primeiro ano de execução do Programa para
o ano de 1998, o atendimento cresceu cerca de 3.000%, enquanto que os recursos
disponibilizados elevaram-se na proporção de 4.000%. De 1999 para 2001, o Programa
apresentou um crescimento de cerca de 500% em termos de atendimento e 350% de
recursos aplicados. A ampliação da cobertura do Programa de 2001 para 2003 (dados de
agosto 2004), em termos de atendimento, implicou na inserção de apenas 59.795
crianças e adolescentes, representando um incremento muito pequeno, que pode indicar
uma desaceleração do Programa. Quando em 2002 em comparação com 2003
verificam-se uma estagnação em termos de atendimento e uma diminuição dos recursos
financeiros segundo Relatório de Análise situacional do Programa de Erradicação do
Trabalho Infantil (PETI) e do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
(MDS) Brasília, 2004.
Em âmbito nacional, o trabalho infantil nestas últimas duas décadas vem
obtendo especial atenção da sociedade civil organizada, do poder público, dos
empregadores, dos trabalhadores e das agências de cooperação internacional.
Identificou-se por trabalho infantil o mesmo conceito estabelecido pelo Plano
Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Trabalhador Adolescente:
“todo o trabalho desempenhado por crianças e adolescentes com idade mínima de
início ao trabalho inferior a 16 anos, exceto na condição de aprendiz, a partir dos 14
anos”. Ressalta-se que os documentos internacionais, referentes neste texto, reconhecem
a criança como àquela pessoa com idade inferior a 18 anos.
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Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) em 2001,
apresenta que no Brasil, cerca de 5,5 milhões crianças e adolescentes, entre 5 e 17 anos,
estão em situação de trabalho; destes, cerca de 300 mil estão na faixa etária de 5 a 9
anos, 2,8 milhões têm idade de 10 a 15 anos e 2,4 milhões se encontram entre os 16 e 17
anos de idade.
Em comparação, entre os anos de 1999 e 2001, pode-se aferir que houve uma
redução, em termos absolutos, do trabalho infantil em aproximadamente 1,15 milhão,
sendo que, destes, a maior parte, cerca de 750 mil, está compreendida na faixa etária de
10 a 15 anos.
A redução, em termos relativos, ocorreu da seguinte maneira: 24% na faixa
etária de 5 a 9 anos de idade 18% na faixa etária de 10 a 15 anos, enquanto que entre 16
e 17 anos houve um decréscimo de 8%.
Em 2001, quanto à proporção de pessoas ocupadas em relação ao total da
população, ou seja, no Índice Ocupacional registra-se que 1,8% das crianças entre 5 e 9
anos trabalhavam, 14% entre 10 e 15 e 35% daquelas entre 16 e 17.
Comparando o ano de 1999 ao de 2001 (UNICEF, 2004), identifica-se que,
segundo as grandes regiões, houve redução de trabalho infantil em todo país em
diferentes proporções, sendo que, este processo foi mais intenso em termos absolutos no
Nordeste, especialmente na faixa etária de 10 a 15 anos de idade. Houve uma alteração
na distribuição setorial do trabalho infantil, a qual consistiu em uma diminuição das
atividades agrícolas e em um aumento na participação das atividades comerciais e de
serviços.
A normatização legal brasileira sobre o trabalho infantil tem como premissa a
doutrina da proteção integral à criança e ao adolescente, garantindo seus direitos com
prioridade absoluta. O trabalho infantil no Brasil deve ser analisado, do ponto de vista
jurídico, a partir dos seguintes documentos: Constituição Federal (1988), Convenção
sobre os Direitos da Criança (1989), Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT (1942) e
Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (1990). Outros documentos que merecem
destaque são as Convenções nºs 138 e 182, da Organização Internacional do Trabalho
(OIT) ratificados pelo Brasil.
A Carta Magna, ao legislar sobre os direitos fundamentais do trabalho no Artigo
7º, afirma ser proibido o trabalho a qualquer pessoa com idade inferior a 16 anos, salvo
na condição de aprendiz, sendo permitida esta condição a partir dos 14 anos. Todavia, o
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trabalho noturno, perigoso, insalubre ou degradante, não é permitido em nenhuma
hipótese para pessoas com menos de 18 anos.
Em 1989, a Organização das Nações Unidas (ONU) estabeleceu a Convenção
sobre Direitos da Criança, sob a ótica de proteção e defesa da criança. Esta Convenção
registra, entre outras garantias, em seu Artigo 32, a proteção contra a exploração sexual,
trabalho perigoso ou que produza efeitos negativos à educação, que seja nocivo à saúde,
ao desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral ou social.
A CLT traz como exigência que o adolescente que tenha menos de 18 anos de
idade, por ocasião da rescisão contratual trabalhista, deverá ter assistência do
responsável, sendo proibido exercer serviços noturnos, atividades em locais insalubres,
perigosos ou prejudiciais à moral, trabalhos na rua, praças e logradouros públicos, salvo
mediante autorização judicial. No caso de adolescente com idade legal para trabalhar, o
empregador deverá garantir o tempo necessário à freqüência escolar.
Foi sancionada pelo Presidente da República, em 1990, a Lei nº 8.069,
denominada Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a qual surge para
regulamentar o estabelecido na Constituição Federal no que se refere aos direitos das
crianças e dos adolescentes. O ECA afirma a necessidade de implementação de um
Sistema de Garantia de Direitos (SGD) e de um Sistema de Proteção. Em seus Artigos
60 a 69, legisla sobre a proteção do adolescente trabalhador.
Entre os conteúdos desta Lei, merece atenção do legislador, do poder público e
da sociedade civil, a questão da guarda, que pode ser confundida com a facilidade para
o desenvolvimento do trabalho infantil doméstico. Vale assinalar que: o parágrafo da
lei, na forma como está elaborado, permite abusos, facultando o uso da guarda no
emprego de crianças e jovens no serviço doméstico privado, descaracterizando, assim, a
finalidade da guarda como instrumento de proteção e ocultando a exploração infantojuvenil das meninas trabalhadoras domésticas (OIT, 2003, p. 8, grifo nosso) 14.
A integração entre o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil e o Programa
Bolsa Família (PBF), regulada pela Portaria GM/MDS nº 666, de 28 de dezembro de
2005, buscou o enfrentamento da duplicidade de benefícios, a ampliação do
atendimento de acordo com as demandas registradas de trabalho infantil, unificação do
valor do Serviço Socioeducativo, universalização do acesso e melhoria na gestão.

14

SCHWARTZMAN, Simon. Trabalho Infantil no Brasil. Brasília: OIT, 2001.
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Esse processo permite o acesso dos usuários incluídos no Programa Bolsa
Família, quando nos referimos às ações de enfrentamento ao trabalho infantil, à medida
que estende o Serviço Socioeducativo, ofertado no contraturno escolar, e o trabalho
socioassistencial às famílias com crianças/adolescentes em situação de trabalho infantil,
desse Programa.
Destaca-se como fundamental, no processo de integração entre PETI e PBF, a
garantia da especificidade e do foco de cada programa, possibilitando que os mesmos
continuem atingindo seus principais propósitos, com o diferencial de promover a
potencialização das ações, universalização do acesso e unificação das condicionalidades
entre os dois Programas.

2.3. Programa Benefício Continuado - BPC

O Benefício de Prestação Continuada (BPC), também conhecido como
Benefício de Prestação Continuada regido pela Lei Orgânica da Assistência Social
BPC-LOAS é um benefício de 01 salário mínimo mensal pago às pessoas idosas com 67
anos ou mais, conforme o estabelecido no Art. 34 da Lei nº 10.741, em 1º de outubro de
2003 - o Estatuto do Idoso, e às pessoas portadoras de deficiência incapacitadas para a
vida independente e para o trabalho.
Está previsto no artigo 2º, inciso IV, da Lei Orgânica da Assistência Social
(LOAS) Lei nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 e regulamentado pelo Decreto nº
1.744, em 08 de dezembro de 1995 e pela Lei nº 9.720, em 20 de novembro de 1998 e
está em vigor desde 1º de janeiro de 1996.
Compete ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e
ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a sua operacionalização.
Os critérios exigidos são a comprovação de: idade de 67 anos ou mais, o total da
renda mensal dele e dos membros da família, que dividido pelo número de integrantes,
resulte em até 1/4 do salário mínimo vigente.
A pessoa portadora de deficiência física ou mental deve comprovar que: é
portadora de deficiência e está incapacitado para o trabalho e para a vida independente,
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o total de sua renda mensal e dos membros de sua família, que dividido pelo número de
integrantes, resulte em até 1/4 do salário mínimo vigente.
Os idosos e portadores de deficiência podem comprovar a renda através da
comprovação da renda familiar mensal per capita que será feita mediante a
apresentação de um dos seguintes documentos por parte de todos os membros da família
do requerente que exerçam atividades remuneradas: Carteira de Trabalho e Previdência
Social com anotações atualizadas, Contracheque de pagamento ou documento expedido
pelo empregador, Carnê de contribuição para o Instituto Nacional de Seguro Social
(INSS) e/ou Extrato de pagamento de benefício ou declaração fornecida pelo INSS ou
outro regime de Previdência Social Público ou Privado. Quando não existirem
documentos oficiais de comprovação de renda, o requerente deverá fornecer uma
declaração assinada por ele mesmo.
Os procedimentos para requerer o benefício são: 1) Solicitar ao INSS, por meio
de requerimento próprio, documento este que deve ser preenchido e assinado pelo
requerente responsável legal; 2) Declarar, em formulário próprio, a composição do
grupo familiar e comprovar renda inferior a 1/4 do salário mínimo mensal por pessoa da
família; 3) No caso das pessoas idosas, comprovação da idade mínima de 65 anos; 4)
No caso de pessoas portadoras de deficiência terem sua condição incapacitada para uma
vida independente e para o trabalho atestada pela perícia médica do INSS; 5) Os
portadores de deficiência deverão aguardar a convocação do INSS para a realização da
perícia médica; 6) O requerimento, acompanhado da documentação, deverá ser entregue
nos postos do INSS ou nos locais autorizados; 7) Portadores de deficiência e idosos
deverão aguardar a comunicação pelo INSS, da concessão ou não do benefício.
A revisão do Benefício de Prestação Continuada o artigo 21 da Lei Orgânica da
Assistência Social (LOAS) - determina a revisão do Benefício de Prestação Continuada
a cada dois anos da data de concessão, para avaliação das condições que lhe deram
origem, ou seja, a comprovação da incapacidade para a vida independente e para o
trabalho e a composição do Grupo e Renda Familiar do Idoso e da Pessoa Portadora de
Deficiência.
A revisão será realizada com a integração de três grupos nas três esferas do
governo: Federal, Estadual e Municipal. Na Esfera Federal o GRUPO I pela Gerência
Geral de Revisão do BPC (Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome,
DATAPREV e INSS); na Esfera Estadual o GRUPO II pela Coordenação Estadual de
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Revisão do BPC-INSS, Secretaria Estadual de Assistência Social, ou congênere,
DATAPREV e CONGEMAS e na Esfera Municipal o GRUPO III - Grupo de execução
– o INSS e as Secretarias Municipais de Assistência Social, ou congêneres.
A Avaliação Social será realizada pelos municípios, por assistentes sociais,
utilizando instrumentos instituídos para esta finalidade. A perícia médica será realizada
pelo serviço de perícia médica do INSS, utilizando instrumentos instituídos para esta
finalidade.
O INSS terá como parceira as Secretarias Municipais de Assistência Social na
Concessão do BPC-LOAS: 1) Subsidiando o INSS com informações sociais relevantes
sobre os idosos e portadores de deficiência, no processo de concessão do BPC-LOAS;
2) Identificando Idosos e Portadores de Deficiência residentes no seu município que
podem requerer o BPC-LOAS; 3) Apoiando estas pessoas no preenchimento dos
formulários de requerimento do benefício e na obtenção dos seus documentos pessoais;
4) Realizando antecipadamente a Avaliação Social nos mesmos moldes das realizadas
no processo de Revisão, ou seja, com a visita do assistente social ao domicílio do
requerente, valendo-se do Instrumento de Avaliação Social instituído para esta
finalidade.
Este programa de amplo alcance às pessoas portadoras de deficiência atende os
aspectos de capital social que interferem diretamente nas pessoas idosas e portadoras de
deficiência, pois além de garantir a manutenção gera recursos importantes na economia
local e regional.
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2.4 Programa de Aposentados Rurais

Foi o regime militar brasileiro (1964/84), conservador e autoritário, que
expandiu, de forma inédita na América Latina, a cobertura do sistema previdenciário ao
setor rural. Malloy (1976) elenca cinco razões principais para esse comportamento
aparentemente paradoxal: 1) que os tecnocratas encarregados da administração do
sistema previdenciário se identificavam, em larga medida, com o mainstream da
discussão previdenciária internacional da época, que, orientado por princípios da
Organização Internacional do Trabalho (OIT), via na universalização da cobertura um
objetivo a ser atingido. 2) o temor do regime autoritário em relação a perturbações
sociais na área rural — ainda mais porque os anos 60 e 70 viram uma política de
modernização do setor rural marcada pela mecanização e quimificação das técnicas de
cultivo, expansão da grande propriedade e produção de commodities exportáveis, uma
reestruturação que significou um alto custo social para a pequena produção rural; 3) a
possibilidade de, por meio de um programa social de cunho paternalista e centralmente
administrado, aumentar a dependência individual em relação ao Estado e cooptar
organizações sociais tais como os sindicatos de trabalhadores ou empregadores rurais15;
4) Malloy menciona as declarações de técnicos governamentais da época, que
desejavam evitar a intensificação da migração rural urbana ao disponibilizar no campo
uma infra-estrutura de assistência médica e benefícios monetários, mesmo que
precariamente. Por último, o motivo considerado mais importante por Malloy é o papel
desempenhado pela doutrina de segurança nacional do governo militar, o qual
intencionava, com um programa de integração do setor rural ao projeto de
desenvolvimento nacional, manter a “paz social” com a criação de “justiça social”.
Concretamente, o regime militar fez uma primeira alteração significativa da
legislação por meio do Decreto-Lei 276/1967, que reduziu os benefícios previstos
basicamente à assistência médica, responsabilizou o adquirente pelo recolhimento da
contribuição e repassou a administração do sistema para o Instituto Nacional de
Previdência Social (INPS), criado em 1966. Posteriormente, o Decreto-Lei 564/1969
criou o Plano Básico da Previdência Social, restabelecendo um elenco de benefícios
monetários ainda não sustentáveis financeiramente. Por fim, o passo que efetivamente
15

Conforme Malloy e Parodi (1993): “The horizontal expansion of previdência social (in the 1960s and 1970s) happened in the
context of an authoritarian regime with a decided predisposition to emphasizing a top-down flow, not of ‘social rights’ of
citizenship, but of economic privileges to offset or contain effective articulation of civil and political rights of citizenship.”
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marca a viabilização do sistema rural é a Lei Complementar n° 11 de 1971, que criou,
no lugar dos programas anteriores, o Prorural, cuja administração ficou sob a
responsabilidade do Funrural.
O Prorural/Funrural cobriu os trabalhadores rurais, pescadores (a partir de 1972)
e garimpeiros (a partir de 1975), bem como seus dependentes, oferecendo como
benefícios a aposentadoria por idade aos 65 anos, a aposentadoria por invalidez, a
pensão para viúvas e órfãos, o auxílio-funeral e a assistência médica. O direito a
recebimento da aposentadoria por idade ou invalidez era devido apenas ao chefe de
família e perfazia o valor de meio salário mínimo. A pensão equivalia a 30% do salário
mínimo. A partir de 1974/75 foi incluída no plano de benefícios a renda mensal vitalícia
(RMV) para idosos a partir dos 70 anos de idade ou por invalidez para os que não
completassem os requisitos estabelecidos para a aposentadoria/pensão, também no valor
de meio salário mínimo, bem como o seguro de acidentes de trabalho rural. A
assistência médica era administrada via convênios com organizações locais, em especial
sindicatos rurais, que estavam explicitamente previstos como parceiros do Funrural na
Lei 11/1971 (Art. 28)16.
O financiamento dos benefícios era feito com uma contribuição de 2% sobre o
valor de comercialização da produção rural, a cargo do adquirente. Além disso, uma
alíquota de 2,4% sobre a folha de salários urbana complementava a estrutura de custeio
do Funrural. Em 1973, um ano após a vigência da legislação, já havia mais que 800 mil
benefícios mensais sendo prestados. Em fins dos anos 70, este número já havia
praticamente triplicado. A administração financeira do programa foi marcada por
extrema cautela, com a geração de superávits nos anos iniciais e, mesmo que no início
dos anos 80 fossem verificados déficits, esses eram de proporção comparativamente
pequena. Em 1977, com a criação do Sistema Nacional de Previdência e Assistência
Social (SINPAS), o programa de benefícios monetários passou a ser administrado
novamente pelo INPS, os benefícios médicos pelo recém-criado Instituto Nacional de
Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS) e a Instituição Administrativa
Funrural foi extinta, embora a denominação continue sendo coloquialmente usada até
16

Principalmente os Sindicatos de Trabalhadores Rurais (STR), que recebiam repasses de recursos para o fornecimento de
assistência médica, acabaram por se tornar agências de prestação de serviços mais que entidades clássicas de representação de
interesses. Como o regulamento do Funrural previa que os repasses seriam de recursos de montante fixo, ao passo que o
atendimento era direcionado sem mecanismos de racionamento dos serviços para uma população carente, o programa de
atendimento médico do Funrural não interessou ao setor empresarial médico, pois aspossibilidades de lucro eram extremamente
reduzidas. Ao proibir o próprio Funrural de produzir os serviços médicos, obrigando-o a fazer convênios, pode-se dizer que o
regulamento do Funrural estava voltado desde o início a cooptar os STRs. A fundação de um STR tornou-se, por outro lado,
tremamente atrativa. No período 1971/80 houve o maior número de novas fundações de STRs na história brasileira [1.209, segundo
o IBGE (1996)].
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hoje na área rural do Brasil para caracterizar o sistema de aposentadorias no campo, o
que pode ser tomado como um indicador da extrema popularidade que o programa
alcançou.
Salienta-se, conforme Malloy (1976), como elemento inovador do Prorural/
Funrural, que ele representou um duplo rompimento com os princípios do seguro social
de padrão contributivo bismarckiano, que caracterizaram a história da previdência
social na América Latina no século XX. Em primeiro lugar, houve a ruptura com a
noção de que a um benefício deve corresponder uma contribuição e, segundo, que o
benefício resultante deve estar vinculado ao padrão de rendimentos pregressos do
segurado. Outro elemento diferenciador consiste no fato de que há, no programa, uma
redistribuição de renda no sentido urbano-rural, contrapondo-se, ao menos
parcialmente, ao subsídio rural-urbano implícito na forma de financiamento dos
sistemas urbanos via contribuição sobre a folha salarial, cuja parcela patronal
geralmente deve ser repassada para os preços dos bens consumidos também na área
rural [Oliveira e Bevilaqua (s.d.) e Malloy (1976)].
A promulgação da Constituição de 1988, em um contexto de transição do regime
autoritário para a democracia, e sua regulamentação pelas Leis 8.212 e 8.213 em 1991
significaram uma alteração conceitual profunda para o programa previdenciário rural no
Brasil17. Extinguiu-se o tratamento administrativo institucional separado dado ao setor
rural na previdência social, com a inclusão dos trabalhadores rurais e dos segurados em
regime de produção familiar, chamados de “segurados especiais”, no plano de
benefícios normal do Regime Geral de Previdência Social. A primeira especificidade
continuou residindo na forma de contribuição do segurado especial, onde, em vez de
contribuições sobre a remuneração percebida, manteve-se a contribuição sobre a
produção comercializada, cujo recolhimento é encargo do comprador [em 1999 de 2,2%
sobre o valor de venda, sendo 0,1% destinado ao seguro de acidentes de trabalho e outro
0,1% ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar)]. Esta equiparação dos
segurados em termos de plano de benefícios significou que, tal qual para os segurados
normais do INSS, o piso de benefícios para aposentadorias e pensões passou a ser de
um salário mínimo (aplicável também aos benefícios concedidos antes de 1988) e as
mulheres vieram a ter acesso à aposentadoria independentemente de o cônjuge já ser
beneficiário ou não. Uma segunda especificidade de tratamento reside na idade de
17

Quanto ao contexto, no qual ocorreu a Assembléia Nacional Constituinte (1987/88) e as reformas na política sociais vis-à-vis
reformas na área econômico-fiscal, ver Dain (1988), Melo (1993) e Oliveira (1995).
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acesso à aposentadoria por idade mais baixa, que ficou fixada em 60 anos para homens
e 55 anos para mulheres no meio rural (65 anos para homens e 60 anos para mulheres
entre segurados normais). Uma terceira diferença de tratamento corresponde às formas
de comprovação do tempo de atividade rural, a ser documentada na mesma extensão
que o período de contribuição mínimo previsto para os segurados urbanos. A
comprovação da atividade rural pode ser feita, além das possibilidades elencadas para
os trabalhadores urbanos, por meio da documentação comprobatória do uso da terra
(contrato de parceria ou arrendamento, termo de propriedade do terreno etc.), notas de
venda da produção rural (bloco de notas do produtor rural) ou declaração expedida pelo
sindicato rural e homologada pelo INSS.

Tabela 06: Quantidade de benefícios de Prestação Continuada (BPC-Idoso e
BPC-Pessoas Portadoras de Deficiência no Brasil – 1996 a 2000
BPC- Idoso
BPC-PPD
1996 (Dez.)
41.992
304.227
1997 (Dez.)
88.806
557.088
1998 (Dez.)
207.031
641.268
1999 (Dez.)
312.229
720.274
2000 (Dez.)
340.970
746.251
Fontes: Anuário Estatístico (AEPS 1998) e Boletim Estatístico da Previdência Social (dezembro de 1990 e abril de 2000)

Diversos estudos sobre Previdência Social na sua estrutura de financiamento têm
profunda heterogeneidade nas regiões do Brasil. Importantes efeitos redistributivos
inter-regionais de renda manifestam-se tanto ao considerar-se a redistribuição
interestadual quanto à redistribuição intermunicipal de renda.
Os Impactos redistributivos regionais da Previdência no Brasil e no Estado do
Rio Grande do Norte, apresenta o significativo impacto interestadual redistributivo de
renda para o caso das aposentadorias rurais e dos benefícios assistenciais (BPC-LOAS)
como é medido pela proporção dos benefícios sobre o PIB regional, visto no Gráfico 12
(página 173). A Paraíba e o Piauí — dois estados com indicadores sociais menos
favoráveis —, bem como o Maranhão, o estado com a menor Taxa de urbanização do
Nordeste, figuram entre os principais beneficiados. Há, sem dúvida, um destaque
absoluto da região Nordeste em termos de repercussões redistributivas de renda do
subsistema Previdenciário Rural. Os estados de outras regiões do país, entre as quais os
da região Norte, não apresentam em média índices de impacto comparáveis aos do
Nordeste. Embora a maioria dos estudos sobre a diversidade regional do Brasil utilize
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os estados como unidade básica, sabe-se que é possível encontrar, quando de uma
análise intermunicipal, dentro de muitos dos estados um universo por vezes no mínimo
tão heterogêneo quanto o interestadual brasileiro.

Gráfico 02: Brasil e Nordeste: Participação do valor dos benefícios Rurais e
Assistenciais no PIB por Estados no período de 1995 a 1997
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A desigualdade parece ser particularmente verdadeira para o Estado do Rio
Grande do Norte. Nele se verifica uma história de ocupação territorial e
desenvolvimento socioeconômico, marcada pela convivência e sobreposição de
estruturas regionais que foram geradas desde a fase colonial e imperial (que teve
manifestações urbanas principalmente em Natal e Mossoró). As regiões que se
desenvolveram durante o ciclo da cana de açúcar, da pecuária e do algodão com
contatos econômicos e culturais, ao longo da sua história, muito particulares com outros
países, que não somente a metrópole colonial. Pode-se constatar sem grandes
dificuldades que o Rio Grande do Norte pela sua conformação histórica, é um dos
estados brasileiros em cujo território apresenta-se um alto grau de heterogeneidade
socioeconômica intermunicipal, o que também poderia estar refletido em um peso
diferenciado dos benefícios da Previdência Rural para alguns municípios em
comparação a outros.
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Antigamente, era o aspecto agrário que predominava no mundo rural, não apenas
como fonte de riqueza econômica, mas também como fonte de poder político. Agora,
esse poder está amplamente minimizado, posto que a fonte de renda no mundo rural não
é mais exclusivamente agrária. Nesse contexto, os aposentados aparecem como uma
nova categoria, que introduz importantes recursos financeiros para cada comunidade ou
município.
Nos últimos 30 anos, uma série de leis avançou no sentido da cobertura social dos
trabalhadores rurais, sejam eles assalariados ou autônomos, aproximando-os, em termos
de direitos sociais dos trabalhadores urbanos. Esses avanços foram tão substanciais que
SCHWARZER (2000) indica que parece possível afirmar que o subsistema rural da
Previdência Social brasileira é, entre os casos conhecidos em países em
desenvolvimento, um programa social excepcional quanto ao significativo grau de
cobertura, à alta precisão do targeting (...) e, como resultante do anterior, parece formar
um programa que tem uma efetividade inédita no combate à pobreza no meio rural
brasileiro, como demonstra o Gráfico 02.
Além disso, o que aproximou os trabalhadores rurais dos urbanos foi o valor
mínimo do benefício, anteriormente de ½ salário mínimo, e que passou a ser de um
salário mínimo, em muitos casos duplicando ou até mesmo triplicando (no caso do
acúmulo de aposentadoria com pensão por falecimento de cônjuge) o valor dos
benefícios recebidos antes de 1988 (SCHWARZER, 2000, p.77).
A Constituição de 1988, complementada pelas Leis 8.212 (Plano de Custeio) e
8.213 (Planos de Benefícios), de 1991, passou a prever o acesso universal de idosos e
inválidos de ambos os sexos do setor rural à previdência social, em regime especial,
desde que comprovem a situação “de produtor, parceiro, meeiro e o arrendatário rural, o
garimpeiro e o pescador artesanal, bem como respectivos cônjuges que exerçam suas
atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes”
(Constituição Federal, 1988, art. 195, § 8º).
É importante ressaltar que, as mulheres foram inseridas como beneficiárias da
Previdência Social bem mais tarde, pois tradicionalmente as atividades femininas dentro
da propriedade eram consideradas de certa forma inferiores, representando apenas um
auxílio às tarefas executadas pelos homens, mesmo sendo atividades essenciais,
integrais e penosas. Assim, a promulgação da constituição de 1988, em 1991, atendeu
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parte das reivindicações de luta da mulher, concedendo-lhe o direito aos benefícios da
Previdência Social como trabalhadora rural.
De acordo com as modificações introduzidas, as mulheres trabalhadoras rurais
passaram a ter direito à aposentadoria por idade, a partir dos 55 anos,
independentemente de o cônjuge já ser beneficiário ou não, ou receberem pensão por
falecimento do cônjuge. Os homens também tiveram uma extensão de benefícios, com a
redução da idade, para concessão de aposentadoria por velhice, de 65 anos para 60 anos,
e passaram a ter direito à pensão em caso de morte da esposa segurada.
É preciso reconhecer, conforme SILVA (2000), o valor simbólico do recebimento
do benefício pelas mulheres. De pessoas que nunca haviam recebido remuneração pelos
trabalhos realizados, elas passam a ter uma conta e um cartão bancário em seus próprios
nomes, recebendo seus benefícios regular e diretamente. O fato de receber o dinheiro da
aposentadoria, da pensão e da licença-maternidade diretamente em seus nomes permite
que elas próprias decidam como gastá-lo, o que aumenta sua auto-estima. Por isso, de
pessoas que, na terceira idade, passavam à condição de dependentes dos companheiros,
filhos ou de outros parentes ainda em idade ativa, elas se tornam provedoras e
administradoras de um dos poucos recursos existentes na unidade familiar de produção
com entrada regular, mês a mês.
Como salienta DELGADO & CARDOSO JR (1999), ocorre à revalorização de
pessoas idosas que, após o recebimento do seguro previdenciário, passam da condição
de dependentes para a de provedores, o que inclui amparo e empréstimos e doações a
membros da família e vizinhos.

Tabela 07: Quantidade de Beneficiários da Previdência Rural no Brasil
Ano

1991

1993

2000

2001

2002

Total de benefícios rurais –
inclusive pensões

4.080.400

5.370.597

6.493.872

6.621.259

6.869.592

7.029.02

Por tempo de contribuição

-

-

5.661

6.068

6.567

6.938

2.240.500

3.113.715

4.012.127

4.117.371

4.287.817

4.403.561

-

444.847

415.177

413.399

415.607

420.263

Por Idade
Por invalidez

2003

Fonte: DATAPREV
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A Tabela 07 demonstra que o total de beneficiários da previdência rural
aumentou consideravelmente desde 1991, ano que entraram em vigor as Leis de Custeio
e de Benefícios.
E considerando o impacto redistributivo do sistema de previdência rural, o que
merece destaque é o fato de que “o benefício previdenciário é tão mais importante na
conformação da renda domiciliar quanto menores as faixas de rendimentos
considerados” (DELGADO & CARDOSO JR, 2000). Além disso, SUGAMOSTO &
DOUSTDAR (2000) salientam que “uma das principais funções desempenhadas por
esse seguro social diz respeito à sua contribuição para a reprodução econômica e social
das unidades familiares, uma vez que 63,5% dos beneficiários são chefes do domicílio e
que a renda oriunda de benefícios previdenciários na região Sul representa 41,6% da
renda familiar média”.
A reconceituação do “setor rural” (WANDERLEY, 1997), à luz da nova leitura
da dicotomia rural-urbana (CARDOSO, 1998), das novas funções e espaços da
ruralidade no desenvolvimento contemporâneo, com ênfase no papel do território ou da
pluriatividade e/ou das fontes de renda alternativas que as famílias rurais realizam, traz
evidentes contribuições aos debates agrários e inovam a compreensão do espaço rural.
Com tudo isso, percebe-se uma alteração nas relações sociais no campo pelo fato
de que agricultores de baixa renda passaram a receber mensalmente uma aposentadoria
equivalente a um salário mínimo, o que tem provocado modificações nas suas relações
familiares e de produção.
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3. PERFIL DEMOGRÁFICO E SOCIOECONÔMICO DOS
MUNICÍPIOS DO RN

Nesta unidade, busca-se destacar, sinteticamente, as constatações mais
relevantes dos dados demográficos e sociais, as tendências mais marcantes e as questões
que elas suscitam. Destacando o papel das Políticas Públicas no perfil sócio
demográfico de 2000 até o final de 2007. Dada a importância que a ação das políticas
tem na conformação da realidade econômica regional.
Para uma melhor visualização da realidade geral deste perfil subdividiremos a
análise em cinco áreas: Território e População; Indicadores Sociais; Estatísticas Vitais;
Educação; Rendimento e Economia, abrangendo informações sobre aspectos sobre
saúde, demográficos, educação, trabalho e rendimento, famílias e grupos populacionais
específicos – crianças, adolescentes e jovens, mulheres e idosos – entre outros aspectos,
acompanhados de breves análises sobre as características observadas nos diferentes
espaços geográficos e populacionais do País relativamente aos temas selecionados.
Os indicadores estão apresentados em mapas, tabelas e gráficos, para o Estado
do Rio Grande do Norte. Estes são elaborados, principalmente, a partir dos resultados
da Pesquisa das varias instituições nacionais do governo brasileiro e das consorciadas
como IBGE, INSS, MDS, Ministério da Fazenda, FGV, IPEA e PNUD, entre outros.
Para delinear o perfil sócio econômico dos municípios do RN elegemos as
seguintes variáveis de análise: população do Censo 2000; contagem populacional 2007;
Taxa de Crescimento Populacional; número de pessoas na área urbana e rural dos
municípios; número de famílias por município; Esperança de Vida nos municípios;
População Economicamente Ativa; percentual de pessoas que vivem em famílias com
razão de dependência maior que 75%.
A população do Rio Grande do Norte tem uma Taxa de Crescimento Anual de
1,20 e teve no período do Censo de 2000 até a Contagem Populacional de 2007 um
percentual de crescimento de 8,42%. Esta última taxa, está compatível com as demais
taxas encontradas nos Estados circunvizinhos como a Paraíba que teve 0,80 e percentual
de crescimento populacional de 5,73% e o Ceará uma Taxa de crescimento de 1,23 e
percentual de crescimento populacional de 8,97% neste mesmo período. Pode-se
concluir uma situação de crescimento populacional para estes estados.
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Na conformação dos Mapas 01/02 é possível observar que as legendas estão
muito próximas, por isso podemos afirmar que os municípios apresentam a mesma
proporção de crescimento o que será mais bem visualizado segundo o gráfico de
correlação a seguir.
Gráfico 03: Correlação entre o número de habitantes nos municípios do Rio Grande do
Norte no ano 2000 & número de habitantes nos municípios do Rio Grande
do Norte no ano 2007
850.000
800.000

Pop2007 = 1,0945Pop2000 - 170,57
2
R = 0,9968
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Fonte: Produção do autor, produzido no software SPSS

O gráfico de correlação verifica se existe ou não relação entre a população de
2000 e 2007, ou seja, se o crescimento populacional dos municípios ocorre realmente
em todos os municípios. Cada ponto é um município que tem sua população em 2000 e
em 2007. Percebe-se pelo gráfico que a maioria dos municípios do Estado do RN está
com população, em média, abaixo de 50 mil habitantes e alguns municípios como é o
caso de Parnamirim, Mossoró e Natal têm sua população muito acima dos demais.
Percebe-se também, que a reta de tendência (linha diagonal) está ajustada, quase que
perfeitamente, em cima destes pontos, mostrando que a relação entre a população de
2000 e 2007 está fortemente relacionada (R2=0, 9968), onde a perfeita correlação seria
de 1. Com esta correlação tão forte podemos afirmar que todos os municípios tiveram
um crescimento populacional na ordem de 9,45% pois o coeficiente da variável
Pop2000, que é a população de 2000 aumenta 1+0,0945 vezes (1+0,0945 *Pop2000). A
análise desta estatística é de relevante importância, pois através desta equação de
modelagem ajustada foi possível resumir de forma linear, toda a matriz de dados, que é
o total de pessoas nos municípios do Rio Grande do Norte em 2000 e 2007 que
aumentou aproximadamente 10% no período.
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Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Mapa 01: Mapa dos quantis do Censo Populacional nos municípios do Rio Grande do Norte no ano 2000
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Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Mapa 02: Mapa dos quantis da Contagem Populacional nos municípios do Rio Grande do Norte no ano 2007
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Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Mapa 03: Mapa dos quantis do Percentual de Crescimento populacional em de 2000 a 2007 nos municípios do Rio Grande do Norte
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O Mapa 03 mostra o percentual de crescimento durante os sete anos, para os
municípios do RN. Destacam-se as microrregiões Macau com a cidade de Guamaré que
teve um crescimento de 44,05%, Mossoró com a cidade de Baraúna com um
crescimento de 22,06%, Macaíba com o município de Nísia Floresta com 20,37% e a
microrregião de Natal com o município de Parnamirim com um percentual de
crescimento nos últimos sete anos de 38,52%.

Tabela 08: Taxa de Crescimento Anual e Percentual de crescimento para as
microrregiões do Rio Grande do Norte no Período de 2000 a 2007

Nome da Microrregião

01-Mossoró
02-Chapada do Apodi
03-Médio Oeste
04-Vale do Açu
05-Serra de São Miguel
06-Pau dos Ferros
07-Umarizal
08-Macau
09-Angicos
10-Serra de Santana
11-Seridó Ocidental
12-Seridó Oriental
13-Baixa Verde
14-Borborema Potiguar
15-Agreste Potiguar
16-Litoral Nordeste
17-Macaíba
18-Natal

Dados

Censo 2000
Contagem Populacional 2007
Censo 2000
Contagem Populacional 2007
Censo 2000
Contagem Populacional 2007
Censo 2000
Contagem Populacional 2007
Censo 2000
Contagem Populacional 2007
Censo 2000
Contagem Populacional 2007
Censo 2000
Contagem Populacional 2007
Censo 2000
Contagem Populacional 2007
Censo 2000
Contagem Populacional 2007
Censo 2000
Contagem Populacional 2007
Censo 2000
Contagem Populacional 2007
Censo 2000
Contagem Populacional 2007
Censo 2000
Contagem Populacional 2007
Censo 2000
Contagem Populacional 2007
Censo 2000
Contagem Populacional 2007
Censo 2000
Contagem Populacional 2007
Censo 2000
Contagem Populacional 2007
Censo 2000
Contagem Populacional 2007

Total da
população
274.976
304.322
70.290
72.553
37.064
37.898
124.753
134.790
58.579
62.843
112.349
112.253
64.043
64.454
44.836
50.925
50.932
50.673
60.682
60.100
89.562
95.154
114.535
117.151
56.667
58.828
125.767
130.795
208.941
222.126
75.188
80.695
240.694
265.924
856.579
968.749

Percentual
Taxa de
de
Cresciment Crescime
o(período nto anual
de 7 anos)
10,67

1,52

3,22

0,46

2,25

0,32

8,05

1,15

7,28

1,04

-0,09

-0,01

0,64

0,09

13,58

1,94

-0,51

-0,07

-0,96

-0,14

6,24

0,89

2,28

0,33

3,81

0,54

4,00

0,57

6,31

0,90

7,32

1,05

10,48

1,50
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19-Litoral Sul
Censo 2000
Contagem Populacional 2007
Total Censo 2000
Total Contagem Populacional 2007

113.576
123.995
2.780.013
3.014.228

9,17

Fonte: Censo Populacional de 2000 e Contagem Populacional 2007(IBGE)

No que diz respeito às microrregiões do Estado é possível observar um
percentual de crescimento nestes últimos sete anos, nas microrregiões de
aproximadamente de 9,17%, no entanto algumas regiões como a de Pau do Ferros (0,09%), Angicos (-0,51%) e Serra de Santana (-0,96%) tiveram decrescimento.
Algumas hipóteses poderiam ser atribuídas a esta estatística como a Taxa de
fecundidade reduzida ou a migração destas pessoas para as áreas de maior atração e a
terceira seria uma mortalidade maior nesta população.
Já as microrregiões com maior percentual de crescimento foram Macau
(13,58%), Mossoró (10,67%) e Macaíba (10,58%) no período de 2000 a 2007.
Em destaque a região de Pau dos Ferros (-0,09%) que demonstrou um
decrescimento populacional no período de sete anos proporcional a região do Seridó
Ocidental (6,24%), demonstrando que os movimentos populacionais devam ter sido
motivados pelos mesmos motivos, já que a região tem características de proximidade.
O entorno de Natal apresenta uma concentração de municípios muito acima de 5
mil habitantes na área rural, contrapondo-se com a capital que mostra zero pessoa na
área rural. Destes municípios do entorno de Natal destacam-se Parnamirim (15.551),
Macaíba (18.842), Nísia Floresta (10.402), Extremoz (6.154), São Gonçalo (59.637),
outro município próximo a capital é Ceará Mirim (31.585) que se mostra com
significativa população rural. Outros municípios também mostram uma quantidade de
pessoas na área rural muito acima de 5 mil habitantes que são as cidades de Mossoró
(14.760), Açu (13.259), Apodi (17.821) e Touros (20.285).
No que se refere à população urbana é possível perceber que as cidades como
Natal (712.317), Mossoró (199.081), Parnamirim (109.139) concentram as três maiores
populações urbanas do Estado. Na seqüência temos Ceará-Mirim (30.839), Pau dos
Ferros (22.313), João Câmara (19.956), Areia Branca (17.861), Apodi (16.353), e estão
com população muito acima de 7.575 habitantes na área urbana.
Desta forma é possível observar que existem municípios com populações quase
que divididas entre rural e urbana como é o caso de Parnamirim e Ceará Mirim.
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Note que a população da microrregião de Pau dos Ferros e Seridó Ocidental
apresentam uma visual similaridade quando se trata de cores do Mapa 2 e 3. No entanto
na área de Pau dos Ferros observa-se um quantitativo de 40.736 pessoas na área rural e
no Seridó Ocidental 18.200, ou seja, diferente proporção. Mas quando se trata de
população Urbana o Seridó Ocidental apresenta 71.362 pessoas e a microrregião de Pau
dos Ferros apresenta 71.613 pessoas (Censo 2000), podendo afirmar que
proporcionalmente a microrregião do Seridó Ocidental tem mais pessoas em área rural
que o Pau dos Ferros, no entanto na área urbana elas estão com quase mesmo
quantitativo no último Censo.
Este indicador da população rural do Estado é de suma importância para
verificar o quanto é forte a característica rural nos municípios do Estado e como este
indicador está relacionado com a política de Aposentadoria rural (Mapas 04 e 05).
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Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Mapa 04: Mapa dos quantis da População Rural nos municípios do Rio Grande do Norte no ano 2000
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Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Mapa 05: Mapa dos quantis da População Urbana nos municípios do Rio Grande do Norte no ano 2000
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O número de famílias é um indicador de forte relevância para a leitura de todos
os dados de referência neste trabalho, pois é através do número de famílias que pode se
estimar as coberturas dos programas sociais, como é o caso do Programa Bolsa Família,
que é destinado para a unidade de referência: a família.
Através dos mapas 06 e 07, percebe-se que as áreas que têm maiores
quantidades de famílias são as regiões de entorno das grandes cidades, comprovando
que o maior adensamento populacional encontra-se ao redor das cidades pólos, como é
o caso da região metropolitana de Natal e Mossoró.
O indicador de Percentual de Dependência acima de 75% é um indicador que
mostra a relação entre o número de pessoas dependentes, ou seja, nas faixas etárias de 0
à 14 anos e acima de 65 anos, e o número de pessoas em idade produtiva. Percebe-se
que nas microrregiões do Litoral Nordeste e uma parte do Litoral Sul mais da metade
(50,61%) das famílias dos municípios têm Razão de Dependência acima de 75%, isso
quer dizer que para cada família que tem quatro pessoas, somente uma delas está na
faixa etária “produtiva” que seria de 15 à 64 anos. Isto denota várias hipóteses: 1) seria
que realmente a taxa de fecundidade aumentou e existem muito mais crianças que
adultos em idade produtiva; 2) seria que estas regiões estão com muitos idosos ou que a
população economicamente produtiva está a procura de empregos morando em outras
cidades, que podem ser as cidades pólos. Destacando-se as regiões do Litoral de Touros
e Mato Grande (Mapa 08).
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Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Mapa 06: Mapa dos quantis do Número de Famílias do Censo nos municípios do Rio Grande do Norte no ano 2000
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Fonte: Estatística própria da pesquisadora, estimada através da relação do crescimento populacional de cada municípios entre os anos de 2000 e 2007

Mapa 07: Mapa dos quantis do Número de Famílias nos municípios do Rio Grande do Norte no ano de 2007

74

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Mapa 08: Mapa dos quantis do percentual de pessoas que vivem em famílias com razão de dependência maior que 75%, dos municípios do Rio
Grande do Norte no ano 2000
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O que se refere à População Economicamente Ativa (PEA), o Mapa 09 justificase para uma melhor visualização da situação dos municípios referentes à população
ocupada e da população à procura de trabalho, entendendo-se como tal a tomada de
providências para utilização desta mão de obra, aprofundando-se na investigação e na
agregação de alguns aspectos adicionais, permitindo estudos acerca de temas
específicos, que contemplam características demográficas, sociais e econômicas do
mercado de trabalho.
Este indicador PEA produz uma idéia sobre a força de trabalho que permite
avaliar as flutuações e a tendência, a médio e longo prazo do mercado de trabalho, nas
suas áreas de abrangência, constituindo um indicativo ágil dos efeitos da conjuntura
econômica sobre esse mercado, além de atender a outras necessidades importantes para
o planejamento socioeconômico do País. O Mapa 09 abaixo citado mostra o número de
pessoas em idade produtiva que habitam nos municípios do Estado.
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Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Mapa 09: Mapa dos quantis da população economicamente ativa (PEA) nos municípios do Rio Grande do Norte no ano 2000
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3.1 Indicadores Sociais

A inclusão social dá acesso a bens e serviços tidos como necessários ao bem
estar coletivo, revela uma melhoria ou não da qualidade de vida dos habitantes de uma
região, por isso a tomamos como um dos indicadores sociais e vitais, por se tratar de
uma condição também da saúde, como os seguintes indicadores revelam: Índice de
Desenvolvimento Humano com reflexo da qualidade de vida dos municípios (IDH-M);
Índice de Desenvolvimento Humano referente à renda (IDH-R); Índice GINI que
demonstra também a relação da desigualdade de distribuição de renda; Esperança de
Vida; Mortalidade de 0 a 1 ano e Mortalidade Infantil.
Estes indicadores, quando relacionados com acesso de uma parte das famílias à
programas de transferência de renda direta, e também à programas de acesso a saúde e
educação, revelam que estas matrizes de dados se relacionam, ou seja, enquanto cresce
o acesso à educação, à saúde e acesso aos programas de transferência de renda a
qualidade de vida da população demonstrada em seus indicadores também cresce.
Porém, só foram publicados dados como os da saúde e da educação até 2005, por esta
razão o trabalho mostra indicativas que demonstram o relacionamento forte entre estas
variáveis.
O IDH do RN no ano 2000 mostra as cidades de Natal (0,79), Caicó (0,76),
Parnamirim (0,76), Mossoró (0,74), Carnaúba dos Dantas (0,74) e São José de Seridó
(0,74) como os municípios que tiveram os melhores IDH’s do Estado. Também se
percebe uma grande concentração de municípios com melhores IDH’s na região do
Seridó Ocidental. Demonstrando que nesta região a qualidade de vida, medida por esse
indicador é uma das melhores do Rio Grande do Norte (Mapa 10/11).
Já no Mapa 12 é mostrado o mapa que mede a medida de desigualdade de
distribuição de renda que é o índice de Gini, coeficiente expresso em pontos percentuais
entre os números 0 e 1, onde 0 corresponde à completa igualdade de renda (onde todos
têm a mesma renda) e 1 corresponde à completa desigualdade (onde uma pessoa tem
toda a renda, e as demais nada têm). Nos municípios do Rio Grande do Norte o Gini, no
ano 2000, é de 0,58 mostrando que no RN a desproporção entre a base e o topo da
pirâmide social é muito grande. Mesmo assim o Censo de 1991 aponta uma queda
contínua na desigualdade da distribuição de renda no RN. O índice Gini reflete essa
queda, passando de 0,59 em 1991 para 0,58 em 2000 e para 0,55 em 2006
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(PNAD/2006). Em destaque, a microrregião de Paus dos Ferros, apresentando uma
maior desigualdade de distribuição de renda (Mapa 12).
No Rio Grande do Norte verifica-se uma fonte, muito significativa, de motivos
para redução da desigualdade e redistribuição de renda; são os programas sociais de
transferência de renda direta como: Aposentadorias Rurais, Benefícios de Prestação
Continuada (BPC), os repasses do PETI e do Programa Bolsa Família (Mapas 59 e 60).
Em 2003, o total de famílias assistidas por todos estes programas foi de 2.054 e em
2007 foi de 3.400 famílias aumentando 65,5% no total de benefícios para a população
do Rio Grande do Norte.
Outro indicador que melhorou bastante é o da Esperança de Vida, que em 1980
o cidadão norteriograndense tinha uma expectativa de vida estimada em 58,19 anos. Já
no ano de 1991, ela subiu para 63,28 e em 2000 para 67,98 anos. E ultimamente, como
foi calculado em 2006 para 70,10 anos (IBGE).
Nestes 28 anos, a esperança de vida no Rio Grande do Norte aumentou 20,5
anos, mostrando que as pessoas estão vivendo 20 anos e 6 meses a mais. Alguns dos
fatores que contribuíram para esta mudança foram: a melhoria no acesso da população
aos serviços de saúde, as campanhas de vacinação, o aumento da escolaridade, a
prevenção de doenças, os avanços da medicina, melhora da qualidade da alimentação
além de outros fatores.
Em destaque, no Mapa 13 as microrregiões do Seridó Ocidental e do Seridó
Oriental mostram um grande agrupamento de municípios que tem Esperança de Vida
acima de 70 anos.
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Fonte: PNUD/IPEA/FJP Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil.

Mapa 10: Mapa dos quantis do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDH no ano 2000
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Fonte: PNUD/IPEA/FJP Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil.
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Mapa 11: Mapa dos quantis do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal referente à Renda (IDH-R) dos municípios do Rio Grande do Norte
no ano 2000

Fonte: PNUD/IPEA/FJP Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil.

Mapa 12: Mapa dos quantis da Desigualdade de Distribuição de renda nos municípios do Rio Grande do Norte em 2000 – Calculado através do
Índice de Gini
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Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Mapa 13: Mapa dos quantis da esperança de vida (em anos) para a população nos municípios do Rio Grande do Norte no ano 2000
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Analisando ainda o nível de desenvolvimento social do Rio Grande do Norte, é
preciso realizar estudos acerca de diversos indicadores sociais, mais especificamente os
percentuais sobre a condição de saúde, renda, educação e expectativa de vida. O
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) elaborou um método
para avaliar o chamado Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) que também utiliza
o Indicador de Mortalidade Infantil (Mapas 14/15), que correspondem ao número de
crianças que vão a óbito antes de atingir um ano de idade.
No Brasil, o percentual de mortalidade infantil diminuiu muito nas duas últimas
décadas, foi de 4,7% em 1990 para 2,5% em 2006. Mas a desigualdade ainda é grande:
crianças pobres têm mais do que o dobro de chance de morrer do que as ricas, e as
nascidas de mães negras e indígenas têm maior taxa de mortalidade. Por região, o
Nordeste apresentou a maior queda nas mortes de zero a cinco anos, mas a mortalidade
na infância ainda é quase o dobro da média nacional, de acordo com o relatório da
Situação Mundial da Infância 2008, do UNICEF (PNUD).
No Rio Grande do Norte, no ano 2000, a mortalidade infantil tem uma média
44,7 mortes por mil nascimentos, demonstrando uma grande mortalidade nesse Estado
(DATASUS).
O elevado índice de mortalidade infantil no mundo e no Rio Grande do Norte é
proveniente de dois problemas e/ou causas: a renda familiar que afeta diretamente a
quantidade e a qualidade da alimentação, e também as condições médicas-sanitárias que
vão desde a falta de pavimentação, esgoto, água tratada até a condição da moradia. Os
índices sofrem variações de acordo com a renda, mesmo em áreas pobres onde os
índices são altos, as camadas sociais de melhor poder aquisitivo possuem taxas
inferiores, e a camada de baixa renda sempre apresenta índices maiores que a média
nacional. A variação pode ocorrer também entre diferentes cidades, estados e regiões.
Para melhorar os índices citados, o Brasil estabeleceu uma meta para reduzir, até
o ano de 2015, 15,6% da mortalidade infantil. Esta é uma medida para o cumprimento
de Metas do Milênio, da Declaração da Cúpula do Milênio nas Nações Unidas que
ocorreu na cidade americana de Nova York, em 2000.
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Fonte: Ministério da Saúde e (DATASUS)

Mapa 14: Mapa dos quantis do Mortalidade Infantil (até 1 ano de idade) nos municípios do Rio Grande do Norte no ano 2000
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Fonte: Ministério da Saúde e (DATASUS)

Mapa 15: Mapa dos quantis do número de morte de 0 à 5 ano de vida nos municípios do Rio Grande do Norte no ano 2000
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A educação escolar tem um papel fundamental no que diz respeito à preparação
dos indivíduos para sua formação, desde a educação infantil, passando pelo ensino
fundamental até o ensino médio e superior.
As taxas de analfabetismo divulgadas pelo IBGE na última PNAD evidenciam
redução na faixa etária acima de 15 anos. Nas grandes regiões do Brasil evidencia-se
esta queda que demonstra uma maior queda no Nordeste que foi 10,2 pp. em relação a
1995.
Tabela 09: Taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais de idade –Brasil e Grandes
Regiões 1995 – 2006

Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste
Brasil

1995

1996

1997

1998

1999

2001

2002

2003

2004

2005

2006

13,3
30,5
9,3
9,1
13,3
15,6

12,4
28,7
8,7
8,9
11,6
14,7

13,5
29,4
8,6
8,3
12,4
14,7

12,6
27,5
8,1
8,1
11,1
13,8

12,3
26,6
7,8
7,8
10,8
13,3

11,2
24,3
7,5
7,1
10,2
12,4

10,4
23,4
7,2
6,7
9,6
11,8

10,6
23,2
6,8
6,4
9,5
11,6

10,2
22,4
6,6
6,3
9,2
11,2

9,4
21,9
6,5
5,9
8,9
10,9

9,1
20,7
6,0
5,7
8,3
10,2

Fonte: Pnad/IBGE; Elaboração: Disoc/Ipea (exclusive as áreas rurais dos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e
Roraima)

Não obstante, a taxa de analfabetismo ainda se situa acima de 20% na região
Nordeste, ou seja, o dobro da média nacional, e bastante acima das taxas no Sul e
Sudeste, que não ultrapassam os 6%. Mesmo assim, estas regiões ainda concentram
53% do total de analfabetos brasileiros.
Tanto no Nordeste, como no Brasil como um todo, cerca de 90% dos analfabetos
está na faixa etária de 25 anos ou mais, sendo que a maior concentração, em números
absolutos e relativos, recai sobre os idosos.
Nos Mapas 16/17 a transição das Taxas de Analfabetismo no Rio Grande do
Norte mostra que quase nenhuma mudança aconteceu na conformação das cores e da
legenda, somente uma tímida mudança na região do Seridó Ocidental que apresentou
uma diminuição de analfabetos enquanto que neste período na região de Pau dos Ferros
não teve nenhum ponto percentual de mudança deste indicador.
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Fonte: Ministério da Educação (INEP) e Instituto Brasileiro ode Geografia e Estatística (IBGE)

Mapa 16: Mapa dos quantis da Taxa de Analfabetismo nos municípios do Rio Grande do Norte no ano 2000
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Fonte: Ministério da Educação (INEP) e Instituto Brasileiro ode Geografia e Estatística (IBGE)

Mapa 17: Mapa dos quantis da Taxa de Analfabetismo nos municípios do Rio Grande do Norte no ano 2005
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Nos municípios do Rio Grande do Norte a Taxa Aprovação (Mapas 18 e 19) tem
mostrado um crescimento de 1,2 pp. No entanto a Taxa de Reprovação também
aumenta. Enquanto o Rio Grande do Norte tem uma taxa e aprovação de 68,4 em 2005
à média da Taxa de aprovação no Brasil foi 79,4 e o Nordeste foi 71,4. A Taxa de
Abandono cai de 2000 para 2005 4,5 pontos para o Brasil, 5,3 para no Nordeste e 3,8
pp. e no Rio Grande do Norte, caiu de 15,8 para 12,0 neste período.
No que se refere á Taxa de Repetência Escolar passa de 16,8 para 19,6 no ano de
2005 aumentando 3,2 pp.. No entanto a Taxa de Abandono permanece em queda, ou
seja, é um reflexo das políticas de incentivo à freqüência escolar como é o caso do PETI
e o Bolsa Família que vem estimulando a permanência desta criança na escola.
Verifica-se que a Taxa de Aprovação na microrregião de Seridó Ocidental e Pau
dos Ferros aumentou e a Taxa de Reprovação diminuiu. Coincidentemente, a Taxa de
Abandono nestas regiões também diminuiu no período de 2000 a 2005, conforme
espacialização dos Mapas 18 a 23.
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Fonte: Ministério da Educação (INEP) e Instituto Brasileiro ode Geografia e Estatística (IBGE)

Mapa 18: Mapa dos quantis da Taxa de Aprovação Escolar nos municípios do Rio Grande do Norte no ano 2000
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Fonte: Ministério da Educação (INEP) e Instituto Brasileiro ode Geografia e Estatística (IBGE)

Mapa 19: Mapa dos quantis da Taxa de Aprovação Escolar nos municípios do Rio Grande do Norte no ano 2005
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Fonte: Ministério da Educação (INEP) e Instituto Brasileiro ode Geografia e Estatística (IBGE)

Mapa 20: Mapa dos quantis da Taxa de Reprovação Escolar nos municípios do Rio Grande do Norte no ano 2000
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Fonte: Ministério da Educação (INEP) e Instituto Brasileiro ode Geografia e Estatística (IBGE)

Mapa 21: Mapa dos quantis da Taxa de Reprovação Escolar nos municípios do Rio Grande do Norte no ano 2005
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Fonte: Ministério da Educação (INEP) e Instituto Brasileiro ode Geografia e Estatística (IBGE)

Mapa 22: Mapa dos quantis da Taxa de Abandono Escolar nos municípios do Rio Grande do Norte no ano 2000
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Fonte: Ministério da Educação (INEP) e Instituto Brasileiro ode Geografia e Estatística (IBGE)

Mapa 23: Mapa dos quantis da Taxa de Abandono Escolar nos municípios do Rio Grande do Norte no ano 2005
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Todos estes indicadores estão sendo de fundamental importância para a
construção de um novo indicador utilizado pelo MEC. Este novo indicador é chamado
de IDEB18 - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - indicador de qualidade do
Ministério da Educação (MEC), que vem com a capacidade de resumir várias outras
variáveis e demonstrar um índice que mede tanto o aluno quanto a qualidade de ensino,
permitindo o monitoramento do sistema de ensino no País.
Com as metas de qualidade do ensino, o MEC sinaliza para as escolas o quanto e
em quanto tempo elas devem melhorar. O IDEB é calculado com base no desempenho
dos alunos da rede pública na Prova Brasil e nas Taxas de Aprovação de todas as séries
e Taxas de Evasão escolar. Os testes são de: leitura e matemática, aplicados a cada dois
anos nas turmas de 4ª à 8ª série (que atualmente equivalem, às séries que vão da 5ª à 9ª)
do ensino fundamental e no 3° ano do ensino médio.
A importância deste indicador é bastante relevante, em termos de diagnóstico e
norteamento de ações políticas focalizadas na melhoria do sistema educacional, está em:
1) detectar escolas e/ou redes de ensino cujos alunos apresentem baixo desempenho em
termos de rendimento e proficiência; 2) monitorar a evolução temporal do desempenho
dos alunos dessas escolas e/ou redes de ensino.
O IDEB, no Brasil, registrou crescimento em todas as etapas de ensino entre
2005 e 2007, segundo dados divulgados pelo Ministério da Educação. De acordo com o
MEC, a Região Nordeste foi uma das que mais contribuíram para o crescimento das
notas, já que ela ultrapassou as metas para 2007 e para 2009 nos três níveis.

18

O IDEB é um indicador de qualidade educacional que combina informações de desempenho em exames padronizados (Prova
Brasil ou Saeb) – obtido pelos estudantes ao final das etapas de ensino (4ª e 8ª séries do ensino fundamental e 3ª série do ensino
médio) – com informações sobre rendimento escolar (aprovação), esta media varia entre Ңҏ ҏIDEB 10.
.
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Tabela 10: Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB indicador de qualidade
do Ministério da Educação (MEC) no ano de 2007
REAL
Unidade da
Federação

Brasil

Nordeste

Rio Grande do Norte

META

Variação

Etapa de Ensino

Séries iniciais do Ensino
Fundamental
Séries finais do Ensino
Fundamental
Ensino Médio
Séries iniciais do Ensino
Fundamental
Séries finais do Ensino
Fundamental
Ensino Médio
Séries iniciais do Ensino
Fundamental
Séries finais do Ensino
Fundamental
Ensino Médio

2005

2007

2007

2009

PROVA

3,8

4,2

3,9

4,2

+

TX DE
APRO
VAÇÃ
O
+

3,5

3,8

3,5

3,7

+

+

3,4
2,9

3,5
3,5

3,4
3,0

3,5
3,3

+
+

+
+

2,9

3,1

2,9

3,0

+

+

3,0
2,7

3,1
3,4

3,0
2,8

3,1
3,1

+
+

+
+

2,8

3,1

2,9

3,0

+

+

2,9

2,9

2,9

3,0

+

-

Fonte: INEP/MEC
(*) Taxa média de aprovação calculada a partir do tempo médio para conclusão de cada etapa de ensino. Fonte de dados Educacenso 2007.

No Brasil as séries iniciais do ensino fundamental (1ª à 4ª série) foram as que
apresentaram o maior crescimento - a nota passou de 3,8 para 4,2. Pelas metas do Plano
de Desenvolvimento da Educação (PDE), elas devem atingir média 6 em 2021, o
equivalente ao desempenho dos países desenvolvidos numa avaliação internacional em
2003.
As demais séries do ensino fundamental (4ª à 8ª) e o ensino médio também
tiveram aumento no IDEB, porém menores - de 3,5 para 3,8, e de 3,4 para 3,5,
respectivamente.
De acordo com a planilha divulgada pelo MEC, o IDEB, no Rio Grande do
Norte melhorou nas séries iniciais e finais entre 2005 e 2007. No entanto, a do ensino
médio não mostrou nenhuma modificação em sua média.
A meta do Rio Grande do Norte, para 2007, nas séries iniciais e finais já foram
superadas, já no ensino médio é necessário que aumente 0,1 pontos no IDEB. Assim,
bastaria o desempenho das séries finais e iniciais do ensino médio melhorarem suas
médias. Apesar do fraco resultado para o RN, o MEC entende que os reflexos das
políticas públicas implementadas na educação são de retorno médio longo prazo e
consideram satisfatória a meta alcançada.
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Os mapas a seguir fazem uma leitura do Percentual de Renda Proveniente do
Trabalho e Percentual de Renda Proveniente de Transferência de Políticas e Programas
Governamentais. Essas duas variáveis são de fundamental importância para comparação
de ambas e suas participações nas economias dos municípios do RN.
É possível observar que no ano 2000 a renda proveniente do trabalho (Mapa 24)
concentra-se nas microrregiões de Natal, Mossoró, Seridó Ocidental e Seridó Oriental,
destacando-se as cidades de Parnamirim (73,81%) Jardim de Piranhas (70,76%), Tibau
(69,13%), Caicó (68,25%), Senador Georgino Avelino (67,47%), Natal (67,29%), São
Gonçalo do Amarante (67,06%), Parelhas (66,93%), Macaíba (66,63%), Acari
(66,58%), Mossoró (66,18%), Timbaúba dos Batistas (66,09%), Serra do Mel (65,33%),
Jardim do Seridó (65,22%), mostrando que a população destes municípios tem renda
acima de 65% proveniente do trabalho. Comprova assim que nestas cidades a dinâmica
econômica é resultado de um processo histórico construído através dos eixos
econômicos que foram determinados, em muitos momentos, pela própria potencialidade
produtiva e localização estratégica, como é o caso de Natal e Mossoró.
Os municípios em destaque no Mapa 25 são os que geram menor renda per
capita através do trabalho coincidentemente, são aqueles que têm maior cobertura de
renda gerada através da transferência de renda direta. Os municípios que têm menor
geração de renda estão nas microrregiões de Pau dos Ferros, Umarizal e Serra de São
Miguel e têm percentuais de população com geração de renda através de trabalho como
se segue: Coronel João Pessoa (24,38%), Venha-Ver (25,64%), Doutor Severiano
(26,3%), João Dias (29,72%), Riacho de Santana (30,48%), Antonio Martins (30,77%),
Água Nova (32,41%), Tenente Ananias (32,56%), Luis Gomes (32,74%), São Miguel
(32,87%), Encanto (33,11%), Paraná (33,82%), Jose da Penha (35,14%), Portalegre
(35,51%), Serrinha dos Pintos (36,31%), Frutuoso Gomes (36,43%), Martins (37,25%),
Marcelino Vieira (38,39%), Francisco Dantas (38,48%), Major Sales (39,6%),
Alexandria (39,84%), Rafael Godeiro (41%), Almino Afonso (41,79%), Pilões
(42,66%), Riacho da Cruz (43,62%), Taboleiro Grande (45,29%), Lucrecia (45,37%),
Olho D’água dos Borges (45,9%), Rafael Fernandes (45,9%), Viçosa (46,53%), São
Francisco do Oeste (50,08), Umarizal (50,96%), Patu (51,89%), Rodolfo Fernandes
(53,78%), Itaú (54,57%), Severiano Melo (55,43%) e Pau dos Ferros (62,75%).
No Mapa 25, que mostra o Percentual de Renda Proveniente de Transferência de
Renda, é possível verificar, no ano 2000, o maior alcance de políticas governamentais
nas microrregiões de Pau dos Ferros, Umarizal e Serra de São Miguel, mais de 30% dos
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rendimentos são provenientes de transferências, mostrando uma possível deficiência na
geração de renda nessas regiões do Estado.
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Fonte: PNUD/IPEA/FJP Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil

Mapa 24: Mapa dos quantis do percentual de renda proveniente de trabalho nos municípios do Rio Grande do Norte em 2000
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Fonte: PNUD/IPEA/FJP Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil.
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Mapa 25: Mapa dos quantis do Percentual de renda proveniente de Transferência governamentais nos municípios do Rio Grande do Norte em 2000

No Brasil a caracterização do trabalhador infantil – entendido como o trabalho
entre crianças de 10 a 14 anos – ressalta-se que este é, em sua maioria, do sexo
masculino, com ressalvas ao trabalho infantil doméstico. Mais de 50% são de cor negra
(pardos e pretos); 43% dos trabalhadores são brancos; 0,5% indígenas; e 0,5% amarelos.
A zona rural agrega mais trabalhadores com idade entre 5 e 15 anos, predominando
também o setor agrícola nessa faixa etária. Em contrapartida, os adolescentes que
trabalham com idade entre 16 e 17 anos estão, sobretudo, na zona urbana (PNAD 2001 IBGE).
No Rio Grande do Norte, em 2000, observa-se uma concentração de percentual
de crianças que trabalham nas microrregiões de Pau dos Ferros, Umarizal, Serra de São
Miguel, Seridó Ocidental e Seridó Oriental além do Litoral Nordeste Potiguar (Mapa
26).
Esta conhecida vinculação entre trabalho infantil e pobreza, evidencia a
necessidade de estabelecer mecanismos de política social para proteger as crianças que,
em função do trabalho que realizam, encontram-se em situação especialmente
vulnerável dentre as crianças pobres.
Embora, em média, mais de 95% das crianças brasileiras de 10 a 14 anos
estejam matriculadas na escola (INEP/MEC, 2000), o percentual é bem menos favorável
nos bolsões de pobreza, onde é fundamental atuar prioritariamente não apenas sobre o
componente educacional, mas sobre todos os aspectos da pobreza de forma integrada.
A este respeito, cabe destacar que das crianças que não freqüentam a escola,
apenas um terço tem algum trabalho, enquanto as demais não trabalham, nem estudam
(Análise Situacional do Programa PETI/UNICEF, 2004). Neste sentido o alvo não pode
se limitar ao trabalho precoce, mas trata-se de centrar as ações de política pública na
situação de pobreza das famílias e das comunidades onde vivem.
Por outro lado, onde ocorre o trabalho infantil de forma significativa, e estas
áreas são facilmente delimitadas e os contingentes de crianças relativamente reduzidos.
A atuação garantindo a presença na escola em tempo integral é um mecanismo
essencial, no curto prazo, para coibir o trabalho precoce e proteger as crianças quando a
própria família não é capaz de fazê-lo.
Atualmente, é importante aliviar as situações críticas do trabalho precoce via
programas como o PETI e o Bolsa Família, por exemplo, objetivando romper a
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transmissão intergeracional de pobreza para clientelas específicas. Isto significa ademais
privilegiar a educação como mecanismo de mobilidade social, o que requer eliminar os
fatores que prejudicam o aproveitamento escolar, garantindo tanto a freqüência à escola
e ao ensino de boa qualidade, como também equipando o sistema educacional para
compensar parte das desvantagens das crianças de famílias pobres para atingirem o
desempenho escolar adequado, o que não está associado somente ao trabalho infantil.
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Fonte: PNUD/IPEA/FJP Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil.

Mapa 26: Mapa dos quantis do Percentual de crianças de 10 a 14 anos que trabalham nos municípios do Rio Grande do Norte no ano de 2000
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No que se refere a indicadores que refletem a informação da situação financeira,
temos o indicador sócio econômico que mede a Proporção da Pobreza que é a distância
que separa a renda domiciliar per capita inferior a ½ salário mínimo. Também são
definidos como pobres os indivíduos cuja renda familiar per capita é inferior ao valor
que corresponderia às necessidades básicas (alimentação, habitação, transporte, saúde,
lazer, educação, etc), enquanto que, definem-se como indigentes aqueles cuja renda
familiar per capita seja inferior ao valor necessário para atender tão somente às
necessidades básicas da alimentação, ou seja, renda per capita de até ¼ de salário
mínimo. Estes indicadores são de bastante relevância, pois foram criados através de
estimações baseadas nas recomendações da FAO/OMS (1985) e referenciadas pela
CEPAL/IPEA/FJP que através de pesquisas determinaram que este indicador fosse o
divisor monetário para classificação da extrema pobreza ou indigência.
Vale salientar que, as pessoas que estão com renda per capita abaixo da linha de
extrema pobreza (indigente), também são as mesmas pessoas que estão abaixo da linha
de pobreza, porque estão contidas no grupo de pobres.
Uma vez reconhecida a importância da renda como um dos principais
determinantes do nível de bem-estar da população, o parâmetro denominado linha de
pobreza passa a desempenhar papel central na determinação da incidência de pobreza no
que ela depende da capacidade de consumo no âmbito privado. Esse parâmetro serve
ainda para a caracterização dos pobres em relação a outros aspectos da qualidade de
vida não diretamente dependentes da renda, mas que têm papel fundamental na
determinação do nível de bem-estar, como as condições de acesso a serviços públicos
básicos.
Os Mapas 27 a 31 mostram também a desigualdade de distribuição de renda nos
municípios do RN. Tal índice revela que a renda média no RN é significativamente mal
distribuída nos municípios, podendo associar ao desfavorecimento da economia
regional e a articulação de economia redistributivas, necessariamente desejável, à
distribuição perfeitamente eqüitativa da renda como o cenário de redução do grau de
pobreza a partir da repartição progressiva dos recursos disponíveis. Quadro este que
vem sofrendo nos últimos seis anos influencia das políticas de redistribuição de renda
que vêm impactando na diminuição de pobres no RN.
No Rio Grande do Norte no período de 2000 à 2006 a Proporção de Pobreza
segue uma tendência de queda que pode ser observada em todo o Brasil, diminuindo
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progressivamente de 55,65% em 2000 para 19,30% em 2004 e 18,70% em 2006. Ou
seja, uma queda de 36,95 pp.., o que corresponde a 1,11 milhões de pessoas pobres que
saem da situação de pobreza, nos últimos seis anos.
Nos Mapas 27, 28 e 29 destacam-se as microrregiões de Pau dos Ferros,
Umarizal e Serra de São Miguel, Borborema e Agreste Potiguar que concentravam uma
grande quantidade de pobres no ano 2000, mas que diminuiu em 2006 esta situação de
pobreza.
A proporção de indigentes passa de 55,44% em 2000 para 14,08% em 2004 e
17,49% em 2006. Ou seja, uma queda de 37,95 pp.. o que corresponde 1,14 milhões
pessoas que saem da situação de indigência ou pobreza extrema no Rio Grande do
Norte num período de seis anos, como pode ser observado nos Mapas 30,31 e 32.
Nos Mapas 27 e 31 destaca-se a configuração da microrregião do Litoral
Nordeste Potiguar que mostra uma significativa diminuição no número de indigentes no
período de 2000 a 2006.
Em destaque, as microrregiões do Alto Oeste que, no ano de 2000 e 2004
apresentam altas proporções de pobres, mas que no ano 2007 diminuem
significativamente o número de pobres e Indigentes. Devemos relacionar a isso, a
grande campanha do Programa Bolsa Família que tem alcançado mais de 60% das
famílias daquela região conforme Tabela 17.
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Fonte: Censo 2000 - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Mapa 27: Mapa dos quantis da Proporção de Pobres nos municípios do Rio Grande do Norte no ano 2000
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Fonte: PNAD 2004 - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Mapa 28: Mapa dos quantis da Proporção de Pobres nos municípios do Rio Grande do Norte no ano 2004
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Fonte: PNAD 2006 - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Mapa 29: Mapa dos quantis da Proporção de Pobres nos municípios do Rio Grande do Norte no ano 2006
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Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Mapa 30: Mapa dos quantis da Proporção de Indigentes nos municípios do Rio Grande do Norte em no ano 2000
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Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Mapa 31: Mapa dos quantis da Proporção de Indigentes nos municípios do Rio Grande do Norte no ano 2004
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Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Mapa 32: Mapa dos quantis da Proporção de Indigentes nos municípios do Rio Grande do Norte no ano 2006
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O PIB (Produto Interno Bruto) é um dos principais indicadores de uma
economia. Ele revela o valor de toda a riqueza gerada no país. Representa a soma (em
valores monetários) de todos os bens e serviços finais produzidos nos municípios. O
cálculo do PIB, no entanto, não é tão simples. O IBGE precisa fazer esses cálculos para
toda a cadeia produtiva. Ou seja, ele precisa excluir da produção total de cada setor as
matérias-primas que ele adquiriu de outros setores.
Na contagem do PIB, consideram-se apenas bens e serviços finais, excluindo da
conta todos os bens de consumo de intermediário (insumos). Isso é feito com o intuito
de evitar o problema da dupla contagem, quando valores gerados na cadeia de produção
aparecem contados duas vezes na soma do PIB.
O PIB dos municípios de 2002 a 2005, implementado em 2007, é resultado de
pesquisas do IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias
Estaduais de Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA),
que divulga as estimativas do Produto Interno Bruto - PIB dos Municípios. A
metodologia e a base de dados estão completamente integradas à nova série das Contas
Nacionais e Regionais, incorporando, por conseguinte, os resultados de pesquisas
agropecuárias e de pesquisas econômicas anuais nas áreas de Indústria, Construção
Civil, Comércio e Serviços, e de Pesquisas Populacionais, como a Pesquisa de
Orçamentos Familiares, entre outras investigadas pelo IBGE, além de dados anuais de
outras Instituições, como a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica, obtidos pela Secretaria da Receita Federal (Contas Nacionais - IBGE).
A metodologia utilizada na elaboração das estimativas do PIB dos Municípios
está em consonância com as recomendações internacionais expressas pela Organização
das Nações Unidas (ONU), Banco Mundial, Comissão das Comunidades Européias EUROSTAT, Fundo Monetário Internacional (FMI) e Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE), reunidas no manual System of national accounts
1993.
No Rio Grande do Norte o PIB está variando entre R$ 5,0 mil a R$ 5,7 milhões,
no ano de 2005, ou seja, a atividade econômica dos municípios gerou uma riqueza desta
magnitude, contribuindo para o crescimento econômico do Estado. Nos Mapas 33 a 35 é
mostrada a distribuição do PIB nos municípios do Rio Grande do Norte, nos anos de
2000, 2003 e 2005 respectivamente. Os municípios com maiores PIB, de modo geral,
não demonstraram alteração entre seus valores. Em 2000, Natal tinha um PIB de R$ 3,1
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milhões e Mossoró de R$ 0,83 milhões, em 2003. Mossoró teve um crescimento maior
que Natal passando para R$ 1,12 milhões porém, em 2005 Natal tem um aumento no
PIB de R$ 5,77 milhões muito mais significativo que Mossoró.
No que se refere a PIB per capita a configuração não fica entre os municípios de
Natal e Mossoró e sim Macau e Guamaré. O município de Macau em 2000 teve um PIB
per capita de R$ 8,8 mil em 2000, R$ 15,02 mil 2003 e R$ 22,5 mil em 2005. Já o
município de Guamaré teve PIB per capita de R$ 31,00 mil em 2000 passando para R$
39,98 mil em 2003 e chegando a R$ 61,15 mil em 2005 (Mapas 36 a 38). Estes valores
devem ser atribuídos ao grande peso da indústria do petróleo que elevou o valor
adicionado do setor nos municípios.
O valor per capita foi o primeiro indicador utilizado para analisar a qualidade de
vida em um país. Países podem ter um PIB elevado por serem grandes e terem muitos
habitantes, mas seu PIB per capita pode resultar baixo, já que a renda total é dividida
por muitas pessoas, no caso dos municípios acima citados o PIB per capita pode estar
relacionado com alguma melhoria na qualidade de vida nestes municípios.
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Fonte: Ministério da Fazenda do Brasil

Mapa 33: Mapa dos quantis do Produto Interno Bruto (PIB) dos municípios do Rio Grane do Norte no ano 2000
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Fonte: Ministério da Fazenda do Brasil

Mapa 34: Mapa dos quantis do Produto Interno Bruto(PIB) dos municípios do Rio Grande do Norte no ano 2003
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Fonte: Ministério da Fazenda do Brasil

Mapa 35: Mapa dos quantis do Produto Interno Bruto (PIB) dos municípios do Rio Grande do Norte no ano 2005
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Fonte: Ministério da Fazenda do Brasil

Mapa 36: Mapa dos quantis do PIB Per Capta dos municípios do Rio Grande do Norte no ano 2000

119

Fonte: Ministério da Fazenda do Brasil

Mapa 37: Mapa dos quantis do PIB Per Capta dos municípios do Rio Grande do Norte no ano 2003
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Fonte: Ministério da Fazenda do Brasil

Mapa 38: Mapa dos quantis do PIB Per Capta dos municípios do Rio Grande do Norte no ano 2005
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O perfil sócio econômico do estado mostra uma significativa melhoria em seus
indicadores sociais, vitais de educação e redistribuição de renda, haja vista a significativa
melhora na Esperança de Vida, na queda da Taxa de Abandono Escolar e na queda dos
indicadores de Proporção de Pobres e Indigentes no Estado. A queda na proporção de
pobres e indigentes está fortemente associada ao aumento de renda, proveniente de
programas sociais. Com esta transferência e redistribuição de renda pode se aferir que
ocorra um fortalecimento das economias locais e um engajamento das famílias com as
condicionalidades dos programas sociais PETI e Bolsa Família. Porque as
condicionalidades para participação no programa diz que as famílias devem proporcionar
às crianças cadastradas no programa, a freqüência escolar , estar em dia com a saúde,
verificação feita através do acompanhamento médico na carteira de vacinação.
Além disso, os programas de redistribuição de renda, de alguma forma, indicam
um fortalecimento e uma estabilidade nas famílias beneficiadas, o que é muito importante
no que diz respeito ao crédito na praça e a não dependência financeira da população em
relação ao poder local. Apesar de que, em alguns casos, este poder está usando os
programas para auto-afirmação no cenário da política local, já que a gestão é municipal.
Como medida de diminuição de pobreza e desta má distribuição de renda, o Brasil
tem implementado políticas e programas de redistribuição de renda que vem amenizando
o hiato de pobreza que atinge a sociedade brasileira. Um exemplo de programa
responsável pela melhor redistribuição de renda entre os pobres e miseráveis é o
Programa Bolsa Família que atende com renda abaixo de ½ salário mínimo, per capita,
implicando num maior fluxo de capital nas várias atividades econômicas do município.
Esta dinâmica na pequena cidade equivale a um maior fluxo de capital, além de outros
aspectos no sentido do capital social que refletem na melhoria dos indicadores que são
conferidos na população potiguar.

122

4. POLÍTICAS PÚBLICAS E QUALIDADE DE VIDA NO RIO GRANDE
DO NORTE

A questão da avaliação do nível de qualidade de vida de uma determinada
sociedade é tarefa bastante complexa, por englobar a consideração de uma vasta gama de
fatores, não só de natureza estritamente econômica. Não obstante, dada a relevância do
tema e sua constante presença no debate a respeito dos frutos das políticas públicas,
estrutura institucional e desenvolvimento econômico, essa tarefa vem sendo perseguida
por intermédio de simplificações que tornem a mensuração da qualidade de vida possível.
Nesses termos, o objetivo deste trabalho é, a partir de alguns critérios propostos
na literatura pertinente que são baseados em diferentes soluções de compromisso entre
“eficiência econômica” e “justiça social”, proceder à comparação das transferências de
renda com a melhoria dos indicadores sociais nos municípios do Rio Grande do Norte.
Nesta primeira etapa do trabalho, iremos apresentar as políticas dos dois
Ministérios que administram as políticas de repasse financeiro. O primeiro deles são os
Aposentados Rurais e Benefícios de Prestação Continuada (BPC) que são gestados pelo
Ministério de Previdência Social (INSS) e Ministério de Desenvolvimento Social e
Combate à Fome (MDS).
Num segundo momento, se apresentará o Programa Bolsa Família e o PETI que
são gestados somente pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome
(MDS).
Nestes termos, iremos analisar a cobertura e o total dos repasses para os referidos
programas a fim de verificar se existe alguma relação entre estas políticas e a melhoria
dos indicadores sociais e vitais que refletem diretamente na qualidade de vida.
Dos 166.676 aposentados Rurais do RN foram repassados mais de R$ 735,8
milhões no ano 2007, o resultado sugere que os benefícios rurais estão desempenhando
um papel importante na redução da pobreza e na melhoria da distribuição de renda dos
idosos. Isto afeta a composição dos arranjos familiares, na estrutura produtiva e na
economia familiar rural. Famílias com três ou mais gerações têm crescido no meio rural
brasileiro. Outra conseqüência é o maior empoderamento do idoso dentro da sua família,
em particular o das mulheres. O papel tradicional do idoso mudou de dependente para
provedor. As mulheres foram as maiores beneficiárias dos avanços na Seguridade Social.
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Já com relação aos programas de BPC, Bolsa Família e o PETI, foram lançados
em Dezembro de 2007, os relatórios feitos pelo Gabinete do Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, estimando que o número de repasses
recebidos no Estado do Rio Grande do Norte através dos Programas de Transferência de
recursos acima citados, Assistência Social e Segurança Alimentar beneficiou mais de 2,1
milhões famílias em todo o Estado, recursos estes, que atingiram o valor de R$ 562
milhões. Só o Bolsa Família, o maior programa de transferência de renda do País,
transferiu em torno de R$ 271 milhões, ou seja, uma média mensal de R$ 22,5 milhões
para 302,7 mil famílias potiguares, vide Tabela 11.

Tabela 11: Os Programas de Transferência de Renda para o Rio Grande do Norte, de
Janeiro a Outubro de 2007
Programa

Beneficiários Quantitativos

Recursos em R$/ mês

Bolsa Família

302,7 mil famílias

22,5 milhões por mês

Auxílio Gás

13,7 mil famílias

206,2 mil reais por mês

Total

316,4 mil famílias

22,7 milhões por mês

Fonte: Relatório do Gabinete do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome Ministério de Desenvolvimento Social
(MDS)

Na Tabela 12, observa-se outros programas de assistência social, o Ministério de
Desenvolvimento Social que destinaram de janeiro a outubro de 2007 aproximadamente
R$ 204,9 milhões para realizar 539 mil atendimentos no Rio Grande do Norte. Onde o
MDS investiu R$ 7,9 milhões e neste mesmo período o Programa para Erradicação do
Trabalho Infantil (PETI), tirou 44,1 mil crianças e adolescentes do trabalho. Cerca de 3,6
mil pessoas são beneficiadas com o programa Agente Jovem, que aplicou R$ 2,3 milhões
em 2007. No Programa de Atenção Integral à Família (PAIF), os 127 Centros de
Referência da Assistência Social (CRAS), também conhecido como “Casas das
Famílias”, ofereceu atendimento psicológico e de assistência social para 332 mil pessoas,
repassando para o Rio Grande do Norte em 2007 o valor de R$ 7,4 milhões.
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Tabela 12: Programas de Assistência Social e quantidade de benefícios e recursos repassados
para o Rio Grande do Norte, no ano de 2007.
Programa
PETI
Agente Jovem
BPC – PcD
BPC – Idosos
Atenção à Família
Sentinela

Beneficiários Quantitativos

Recursos (em R$)

44,1 mil Crianças

7,9 milhões

3,6 mil Jovens

2,3 milhões

31,8 mil Pessoas com Deficiência

128,5 milhões

12,2 mil Idosos

47 milhões

127 CRAS (332 mil pessoas)

7,4 milhões

23 CREAS (1,4 mil Crianças e
Adolescentes)

943,2 mil

Atenção ao Idoso

27,8 mil Idosos

Abrigo

1,5 mil Crianças

Atenção à P. com Defic.

3 mil Pessoas com Deficiência

Atenção à Criança 0 a 6

81,2 mil Crianças

População de Rua
Total

150 Pessoas

10,9 milhões

539 mil Atendimentos

204,9 milhões

Beneficiários R$ pagos até out/07
BPC até Nov/07
Fonte: Gabinete do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), Dezembro de 2007.

Já na Tabela 13, os outros programas sociais que não são classificados como
sendo de transferência de renda direta, mas que têm um papel importantíssimo na
geração de trabalho e renda diretamente refletidos na qualidade de vida são os repasses
do Governo Federal para a Segurança Alimentar no RN que atingiu o valor de R$ 59,8
milhões em 2007. Neste período, foram atendidas 608 mil pessoas. Enquanto que, o
Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar (PAA) visa incentivar a
produção de alimentos pela agricultura familiar possibilitando a distribuição destes
produtos às pessoas em situação de insegurança alimentar, o MDS disponibilizou R$
451,7 mil para beneficiar 22,5 mil pessoas, já para orientar sobre hábitos alimentares
saudáveis, o Ministério investiu R$ 93,8 mil na produção e distribuição de 938 mil
cartilhas, com informações sobre educação alimentar as crianças da 1ª a 4ª Série.
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Tabela 13: Programas de Segurança Alimentar seus quantitativos e repasses feitos para o
Rio Grande do Norte, no ano de 2007.
Programa

Beneficiários Quantitativos

Recursos R$

Cestas de Alimentos:

17,6 mil pessoas 14,8 mil cestas

677,7 mil

PAA CONAB + Estado:

437 mil pessoas 7,3 mil agricultores

12,6 milhões

PAA Compra Dir. Local:

22,5 mil pessoas 430 agricultores

451,7 mil

Cisternas:

117 mil pessoas 27,7 mil cisternas

40,9 milhões

Educação Alimentar:

312,7 mil alunos com 938 mil cartilhas, 1,1
mil escolas

93,8 mil

Banco de Alimentos

*: -- 1 município (Natal)

107,9 mil

Agricultura Urbana:

9,7 mil pessoas Hortas, Lavouras etc

1,9 milhão

Proj. Cozinha Brasil:

4,6 mil pessoas 30 municípios --

Proj. Inovador:

-- --

2,8 milhões

Cozinha Comunitária

*: -- 5 cozinhas

158 mil

Proj. Pesq. Seg.Alim.Nutr.:

-- 1 projeto MDS-CNPq

88 mil

Total

608 mil pessoas

59,8 milhões

ҘҏNº de beneficiários refere-se às unidades em funcionamento. Atualização: outubro
Fonte: Gabinete do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), Dezembro de 2007.

Neste contexto, destacam-se, os dois programas com maior montante de repasses
financeiros diretos para os beneficiados foram o Programa Bolsa Família e o Benefício
de Prestação Continuada, as políticas de transferência de renda vêm se consolidando
como uma importante faceta do sistema de proteção social brasileiro. Os dois principais
programas dessa natureza, o BPC e o Bolsa Família, têm se expandido
consideravelmente nos últimos anos e gerado efeitos relevantes na redução dos índices de
pobreza e desigualdade no Rio Grande do Norte.
Apesar de apresentarem algumas similaridades, existem significativas diferenças
entre ambos. Suas bases legais e políticas têm implicações diferentes em termos de
sustentação longo prazo. O Bolsa Família é um programa que possui uma base legal
maleável e bom apoio político; o BPC, por sua vez, é um direito assegurado
constitucionalmente, mas que não recebe a mesma atenção política que o Bolsa Família.
Atualmente, o PBF tende a ser mais vulnerável às flutuações causadas por ciclos
políticos do que o BPC.
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Diferenças também existem no que se refere aos valores das transferências pagas
e seus efeitos sobre os beneficiários. O Bolsa Família foi desenhado como um programa
de suplementação de renda, pressupondo que os beneficiários podem ter outras fontes de
renda além das transferências. O BPC considera que seus beneficiários não têm
condições de obter outras rendas. As transferências do BPC são bem maiores que as do
PBF. Conseqüentemente, o custo por beneficiário do PBF é menor, ao mesmo tempo em
que a capacidade do BPC de elevar uma família acima da linha de pobreza é superior.
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4.1. Repasses da Previdência Social no Rio Grande do Norte

O Rio Grande do Norte possui a população de 3.013.740, na última Contagem
Populacional 2007 (IBGE). Desse montante 458.643 pessoas, ou seja, 15% da população
norte riograndense são de alguma forma aposentadas. Onde deste montante de
aposentados, 166.777 são por aposentadoria rural que representa 36,34% do total de
aposentados e 5,53% do total da população. E deste montante de aposentados, 62.693
pessoas são beneficiadas pelos repasses do Programa de Benefício de Prestação
Continuada gerido pela Lei Orgânica de Assistência Social (BPC-LOAS) que atende
deficientes e idosos com renda per capita inferior a ¼ do salário mínimo que representa
13,66% do número de aposentados e 2,08% da população.
Apesar de não estar completamente inserida no contexto do Programa de
Transferência de Renda Direta, a política de aposentadoria rural tem característica de
assistencialista, pois estes aposentados são trabalhadores rurais que necessariamente não
tiveram um período de contribuição financeira junto à Previdência Social.
Para melhor compreensão destes dados, façamos a leitura dos mapas que
quantificam os aposentados rurais entre 2003 e 2007, bem como o nível de cobertura do
Programa de Benefícios de Prestação Continuada (BPC), nos municípios do Rio Grande
do Norte.
Sobre a cobertura do Programa de Aposentadoria Rural, percebe-se que houve
uma diminuição bastante significativa quando comparado com a queda de 2000 para
2003, que foi somente de 1,0 pp. Em 2000, a média de cobertura era de 30,06%, em 2003
a cobertura foi para 29% e em 2007 a cobertura média nos municípios foi de 25,32%.
Como se pode perceber a cobertura deste programa vem diminuindo no decorrer destes
sete anos (legenda dos Mapas 39 e 40), podendo ser entendido por várias hipóteses: 1)
morte dos antigos beneficiados; 2) não reposição dos beneficiados, devido a uma maior
filtragem feita pelo órgão gestor; 3) diminuição do número de pessoas no trabalho rural,
sendo isto reflexo da diminuição de mão de obra na área rural em decorrência da
mecanização do sistema.
No ano 2003 as coberturas maiores se concentram nas microrregiões de Pau dos
Ferros (36,91%), Umarizal (37,93%)e Serra de São Miguel (35,88%) (Mapa 39), já em
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2007 o aumento das coberturas se estende para a microrregião de Umarizal (38,2%),
Serra de Santana (21,7%) e Angicos (23,71%) (Mapa 40).
Em 2007 as maiores coberturas de aposentadorias rurais por famílias, estão nas
microrregiões de: Umarizal (39%), Serra de São Miguel (38%), Pau dos Ferros (33%),
Borborema Potiguar (32%), Serra de Santana (29%). Em desigualdade, é a cobertura da
região do Seridó Ocidental e Seridó Oriental que demonstra uma cobertura em média
25%.
Sobre a cobertura do programa BPC, percebe-se que na disposição dos Mapas
41/42 a cobertura deste programa, atende distributivamente aos municípios das regiões
Central e Oeste Potiguar. No entanto, observa-se que em suas legendas a diminuição de
cobertura em 1 pp.. no período de 2003 a 2007.
Em média, a cobertura das Aposentadorias Rurais nas famílias é de 26% e o
desvio padrão (variabilidade) de 16%, contudo, a cobertura do Programa de Prestação
Continuada (BPC) atende em média 6% das famílias com um desvio padrão de 4%. Ou
seja, a cobertura dos Aposentados Rurais varia entre 10% a 42% nos municípios
enquanto que, os benefícios do BPC podem variar, em sua cobertura, entre 2% a 8% de
cobertura das famílias que estão nos municípios do Rio Grande do Norte no ano 2007.
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Fonte: Instituto Nacional de Previdência Social (INSS/RN)

Mapa 39: Mapa dos quartis da Cobertura do Programa de Aposentadoria Rural nos municípios do Rio Grande do Norte no ano 2003
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Fonte: Instituto Nacional de Previdência Social (INSS/RN)

Mapa 40: Mapa dos quartis da Cobertura do Programa de Aposentadoria Rural nos municípios do Rio Grande do Norte no ano 2007

131

Fonte: Instituto Nacional de Previdência Social (INSS/RN)
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Mapa 41: Mapa dos quartis da Cobertura do Programa de Prestação Continuada (BPC) para deficientes nos municípios do Rio Grande do Norte
no ano 2003

Fonte: Instituto Nacional de Previdência Social (INSS/RN)
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Mapa 42: Mapa dos quartis da Cobertura do Programa de Prestação Continuada (BPC) para deficientes nos municípios do Rio Grande do Norte
no ano 2007

A Tabela 14 abaixo mostra uma tendência de crescimento no número de
benefícios nas microrregiões do RN, com um percentual de crescimento na média dos
24% nas aposentadorias rurais do Estado enquanto que, os beneficiados pelo BPC
tiveram um decréscimo de 54%, em média, nas microrregiões, no período de 2000 a
2007.
As mesorregiões que tiveram diminuição no número de benefícios de
Aposentadoria Rural foram: Agreste Potiguar (-1.880), Litoral Nordeste (-1.456), Litoral
Sul (-1.190), Serra de Santana (-648), Médio Oeste (-429), Macau (-213), Angicos (118).
Apesar da cobertura dos Aposentados Rurais terem diminuído, neste período, o
número de benefícios aumentou. A cobertura diminuiu devido ao aumento do número de
famílias.
As únicas microrregiões que, nos últimos sete anos, aumentaram o número de
benefícios Aposentadoria Rural tiveram aumento em todos os municípios, com exceção
da Serra de Santana e do Agreste Potiguar, que diminuíram seus quantitativos,
respectivamente , em 648 e 1880 .
As únicas microrregiões que, nos últimos sete anos, aumentaram o número de
benefícios BPC, para idosos e deficientes foram: Natal, com aumento de 11.206 e
Mossoró com aumento de 2.123 benefícios. Nas microrregiões remanescentes estes
diminuíram drasticamente.
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Tabela 14: Número de benefícios de Aposentados Rurais e o Benefício de Prestação
Continuada (BPC) nos anos de 2000 e 2007 nas Microrregiões do Rio Grande do Norte
Nome das Microrregiões

Mossoró

Chapada do Apodi

Médio Oeste

Vale do Açu

Serra de São Miguel

Pau dos Ferros

Umarizal

Macau

Angico

Serra de Santana

Número de Benefícios
Aposentados Rurais em 2000
Aposentados Rurais 2007
Aposentados por Idade ou Deficiência (BPC) 2000
Aposentados por Idade ou Deficiência (BPC) 2007
Total Aposentados Rurais e BPC 2007
Aposentados Rurais em 2000
Aposentados Rurais 2007
Aposentados por Idade ou Deficiência (BPC) 2000
Aposentados por Idade ou Deficiência (BPC) 2007
Total Aposentados Rurais e BPC 2007
Aposentados Rurais em 2000
Aposentados Rurais 2007
Aposentados por Idade ou Deficiência (BPC) 2000
Aposentados por Idade ou Deficiência (BPC) 2007
Total Aposentados Rurais e BPC 2007
Aposentados Rurais em 2000
Aposentados Rurais 2007
Aposentados por Idade ou Deficiência (BPC) 2000
Aposentados por Idade ou Deficiência (BPC) 2007
Total Aposentados Rurais e BPC 2007
Aposentados Rurais em 2000
Aposentados Rurais 2007
Aposentados por Idade ou Deficiência (BPC) 2000
Aposentados por Idade ou Deficiência (BPC) 2007
Total Aposentados Rurais e BPC 2007
Aposentados Rurais em 2000
Aposentados Rurais 2007
Aposentados por Idade ou Deficiência (BPC) 2000
Aposentados por Idade ou Deficiência (BPC) 2007
Total Aposentados Rurais e BPC 2007
Aposentados Rurais em 2000
Aposentados Rurais 2007
Aposentados por Idade ou Deficiência (BPC) 2000
Aposentados por Idade ou Deficiência (BPC) 2007
Total Aposentados Rurais e BPC 2007
Aposentados Rurais em 2000
Aposentados Rurais 2007
Aposentados por Idade ou Deficiência (BPC) 2000
Aposentados por Idade ou Deficiência (BPC) 2007
Total Aposentados Rurais e BPC 2007
Aposentados Rurais em 2000
Aposentados Rurais 2007
Aposentados por Idade ou Deficiência (BPC) 2000
Aposentados por Idade ou Deficiência (BPC) 2007
Total Aposentados Rurais e BPC 2007
Aposentados Rurais em 2000
Aposentados Rurais 2007
Aposentados por Idade ou Deficiência (BPC) 2000
Aposentados por Idade ou Deficiência (BPC) 2007
Total Aposentados Rurais e BPC 2007

Total
6.001
9.828
6.001
8.124
17.952
6.692
8.126
6.692
1.737
9.863
3.370
2.941
3.370
688
3.629
7.981
11.888
7.981
3.140
15.028
6.035
6.748
6.035
2.093
8.841
10.477
13.109
10.477
3.412
16.521
6.714
7.976
6.714
1.732
9.708
1.766
1.553
1.766
828
2.381
3.885
3.767
3.885
962
4.729
5.736
5.088
5.736
855
5.943
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Aposentados Rurais em 2000
Aposentados Rurais 2007
Seridó Ocidental
Aposentados por Idade ou Deficiência (BPC) 2000
Aposentados por Idade ou Deficiência (BPC) 2007
Total Aposentados Rurais e BPC 2007
Aposentados Rurais em 2000
Aposentados Rurais 2007
Seridó Oriental
Aposentados por Idade ou Deficiência (BPC) 2000
Aposentados por Idade ou Deficiência (BPC) 2007
Total Aposentados Rurais e BPC 2007
Aposentados Rurais em 2000
Aposentados Rurais 2007
13-Baixa Verde
Aposentados por Idade ou Deficiência (BPC) 2000
Aposentados por Idade ou Deficiência (BPC) 2007
Total Aposentados Rurais e BPC 2007
Aposentados Rurais em 2000
Aposentados Rurais 2007
Borborema Potiguar
Aposentados por Idade ou Deficiência (BPC) 2000
Aposentados por Idade ou Deficiência (BPC) 2007
Total Aposentados Rurais e BPC 2007
Aposentados Rurais em 2000
Aposentados Rurais 2007
Agreste Potiguar
Aposentados por Idade ou Deficiência (BPC) 2000
Aposentados por Idade ou Deficiência (BPC) 2007
Total Aposentados Rurais e BPC 2007
Aposentados Rurais em 2000
Aposentados Rurais 2007
Litoral Nordeste
Aposentados por Idade ou Deficiência (BPC) 2000
Aposentados por Idade ou Deficiência (BPC) 2007
Total Aposentados Rurais e BPC 2007
Aposentados Rurais em 2000
Aposentados Rurais 2007
Macaíba
Aposentados por Idade ou Deficiência (BPC) 2000
Aposentados por Idade ou Deficiência (BPC) 2007
Total Aposentados Rurais e BPC 2007
Aposentados Rurais em 2000
Natal
Aposentados Rurais 2007
Aposentados por Idade ou Deficiência (BPC) 2000
Aposentados por Idade ou Deficiência (BPC) 2007
Total Aposentados Rurais e BPC 2007
Aposentados Rurais em 2000
Aposentados Rurais 2007
Litoral Sul
Aposentados por Idade ou Deficiência (BPC) 2000
Aposentados por Idade ou Deficiência (BPC) 2007
Total Aposentados Rurais e BPC 2007
Aposentados Rurais em 2000 no RN
Aposentados Rurais 2007 no RN
Aposentados por Idade ou Deficiência (BPC) 2000 no RN
Aposentados por Idade ou Deficiência (BPC) 2007 no RN
Aposentados Rurais e BPC 2007 no RN

5.353
6.929
5.353
3.404
10.333
7.340
9.628
7.340
3.595
13.223
5.111
5.385
5.111
1.003
6.388
13.100
17.404
11.956
2.457
19.861
18.721
16.841
19.865
3.201
20.042
4.977
3.521
4.977
424
3.945
8.006
15.267
8.006
4.743
20.010
7.930
16.855
7.930
19.136
35.991
6.967
5.777
6.967
1.617
7.394
136.162
168.631
136.162
63.151
231.782

Fonte: Instituto Nacional do Seguro Social do Rio Grande do Norte (INSS) IBGE

Os municípios que demonstram uma mudança na variante de Repasses de
Aposentadorias Rurais como visto anteriormente, foram os municípios de Natal e
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Mossoró que aumentaram significativamente o valor do repasses destes benefícios
(Mapas de 43 e 44). Mossoró passou de R$ 1,6 milhões em 2003 para R$ 32,3 milhões
em 2007 e Natal com R$ 4,6 milhões em 2003 para R$ 38,9 milhões em 2007.
No que se refere ao BPC, a configuração dos Mapas 45 e 46 tem as mesmas
proporções somente com uma observação para as legendas que aumentaram
significativamente.
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Fonte: Instituto Nacional de Previdência Social (INSS/RN)

Mapa 43: Repasses do Programa de Aposentadoria Rural nos municípios do Rio Grande do norte no ano 2003
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Fonte: Instituto Nacional de Previdência Social (INSS/RN)

Mapa 44: Repasses do Programa de Aposentadoria Rural nos municípios do Rio Grande do norte no ano 2007
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Fonte: Instituto Nacional de Previdência Social (INSS/RN)

Mapa 45: Repasses do Programa de Prestação Continuada (BPC) para deficientes nos municípios do Rio Grande do norte no ano 2003
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Fonte: Instituto Nacional de Previdência Social (INSS/RN)

Mapa 46: Repasses do Programa de Prestação Continuada (BPC) para deficientes nos municípios do Rio Grande do norte no ano 2007
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Observar o dia de pagamento dos aposentados em um município do Rio Grande
do Norte é uma experiência admirável; constata-se facilmente a economia local
recebendo um forte impacto com a chegada desta renda é o dia de pagar a farmácia, de
saldar a dívida no açougue e ainda verificamos nas feiras livres destes municípios um
maior fluxo de consumidores.
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4.2. Cobertura do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)

Os dados apresentados nessa análise podem estar indicando alteração em áreas de
trabalho infantil, registrando um limitado decréscimo nos índices de trabalho infantil
rural. Os meninos ainda prevalecem nas atividades laborais, corroborando as informações
anteriores, porém, registra-se que no trabalho infantil doméstico esta realidade se inverte.
Ressalta-se que o PETI conta em seu atendimento com crianças e adolescentes oriundas
desse tipo de atividade, mesmo não sendo considerada como pior forma de trabalho
infantil.
Quanto ao aspecto de raça/cor, um dado merece destaque: o número de crianças e
adolescentes trabalhadores negros é superior àquele de cor branca, confirmando que a
questão racial está estreitamente vinculada às questões socioeconômicas.
Segundo a Análise Situacional do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil
do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF 2004, o PETI está associado aos
entrevistados através da bolsa e da obrigatoriedade de freqüência escolar e à Jornada
Ampliada. A bolsa, segundo as famílias, ganha uma conotação de favor e representa
acesso a determinados bens de consumo, permitindo às crianças e aos adolescentes a
permanência na escola. Porém, mesmo com a bolsa, ainda existem crianças e
adolescentes inseridos no Programa que trabalham. O valor do benefício representa a
possibilidade das famílias de adquirir alimentação, roupa, calçado e remédio. O espaço
físico inadequado para a Jornada Ampliada ou ausência deste foi apresentado como uma
reclamação constante. Uma das exigências colocadas às famílias é a participação destas
em atividades propostas na Jornada Ampliada. Esta exigência é indicada como um
problema. No entanto, a participação dos pais no processo escolar e na Jornada Ampliada
não aparece explicitada para nenhum dos sujeitos envolvidos no processo do PETI
(UNICEF, 2004).
As tabelas a seguir apresentam as atividades por eles apontadas, segundo a
distribuição por área.
Das atividades desenvolvidas pelas crianças e adolescentes que ainda trabalham
na área urbana, ganha destaque o trabalho infantil doméstico, uma vez que este tipo de
exploração existe em cerca de 69% dos municípios. Provavelmente, o sistema de
denúncia e outros mecanismos para identificação do trabalho infantil doméstico estejam
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contribuindo para a visualização de tal situação de trabalho como sendo precoce. Há um
percentual significativo de respostas que evidenciam o quantitativo de municípios (22%)
onde se encontram crianças e adolescentes em atividades de exploração sexual, enquanto
que, em outros estados (cerca de 54%), também registraram esta situação. A implantação
do Programa Sentinela deve-se, entre outros fatores, à ineficiência e à inadequação do
PETI frente a este tipo de exploração de trabalho, o qual requer formas de intervenção
específicas, distintas daquelas aplicadas pelo Programa em análise.
Outro tipo de trabalho infantil, não menos importante, indicado pela Tabela 15, é
o comércio (tráfico) de drogas. Esta situação requer cuidados para além do acesso aos
direitos sociais, visto que é uma atividade ilícita e que garante à criança e ao adolescente
envolvido, não somente uma condição econômica favorável, mas incorpora um
empoderamento da pessoa frente aos seus pares.

Tabela 15: Atividades econômicas desenvolvidas pelas crianças e adolescentes
trabalhadores
Atividades na Área Urbana
Trabalho doméstico
Comércio em feiras e ambulante
Lixão, catadores de lixo
Engraxate
Exploração sexual
Flanelinha
Comércio de drogas

Atividades na Área Rural
Agricultura em geral
Olaria/cerâmica
Carvoaria
Madeireira
Corte de cana
Fumicultura
Garimpo, pedreiras, mineração
Sisal

Fontes: questionários preenchidos pelos municípios compreendidos na Análise Situacional do PETI, 2003.

Diante dos dados apresentados, registra-se que os fatores constitutivos desta
realidade não podem se reduzir à execução do PETI, pois o processo de implantação do
Programa ocorreu em diferentes localidades.
É importante também lembrar que, o processo de unificação no Cadastro Único
vem incorporando até o final de 2007, o Programa PETI que é administrado pelo
MDS,que migrará para o Bolsa Família. Esta integralização está em vias de consolidação.
Alguns fatores diferenciais trazidos por essa estratégia federal de unificação de
programas podem ser destacados: a centralidade na família por meio do responsável pelo
beneficiário, o aumento do valor médio do benefício em relação aos programas
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incorporados, a unificação dos critérios de seleção e a integração das condicionalidades,
entre outros.
A cobertura do Programa PETI nos municípios do Rio Grande do Norte, quase
que não alterou nos anos de 2003 a 2007, a mediana19 da cobertura é de
aproximadamente 7% (legenda dos Mapas 47 e 48). Ou seja, a 7% das famílias de cada
município são atendidas por este programa, que tem como objetivo a erradicação do
trabalho infantil.
Enquanto que, os repasses feitos por esta política tiveram um grande reforço no
ano de 2007 (Legenda dos Mapas 49 e 50), a configuração dos pesos destes permanece a
mesma, ou seja, o que realmente mudou foi o valor repassado aos beneficiados e não o
seu quantitativo.
Pelo Gráfico 04, observa-se que a maior cobertura do Programa foi no ano 2005 e
teve uma queda até o ano de 2007, onde o final de 2005 inicia a migração do Programa
PETI para o Programa Bolsa Família.

Gráfico 04: Total de Benefícios do PETI para os municípios do Rio Grande Norte no
Período de 2000 a 2007
Total de beneficios do PETI para municípios do RN

50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Fonte: Instituto Nacional de Previdência Social (INSS/RN)

Nota-se que no ano 2000 o Programa teve 15,8 mil atendimentos e cresceu cerca
de 126%, no período de 7 anos, enquanto que os recursos disponibilizados caíram na
19

Medidas que divide a distribuição de dados em duas partes. Ou seja, este valor da mediana está exatamente no meio da distribuição
de dados. Metade dos valores está antes da mediana e metade após a mediana.
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proporção de 500%. A ampliação da cobertura do Programa de 2000 para 2007, em
termos de atendimento, implicou na inserção de apenas 19.971 crianças e adolescentes,
representando um incremento muito significativo.
O PETI atendeu crianças e adolescentes oriundas da zona rural e da zona urbana,
contemplando 158 municípios do Estado. Os recursos disponibilizados pela esfera
federal para os beneficiados variaram entre R$ 1 milhão e R$ 8 milhões no período de
2000 a 2007.

Gráfico 05: Total de Repasses do PETI para os municípios do Rio Grande Norte
no Período de 2000 a 2007
Total de Repasses do PETI para os municípios do RN
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Fonte: Instituto Nacional de Previdência Social (INSS/RN)

Houve uma redução nos recursos aplicados no PETI pela esfera federal em 2001,
porém não ocasionou diminuição no número de crianças e adolescentes atendidos, ao
contrário, constatou-se um aumento em relação ao ano de 2000. A diminuição dos
recursos não afetou diretamente o público atendido pelo PETI, já que estimam que o
impacto da redução tenha recaído sobre a jornada ampliada e a outras ações
desenvolvidas pelo Programa, em especial as de geração de emprego e renda.
O desembolso anual de recursos do Programa foi da ordem de R$ 817,00 mil. Os
recursos disponibilizados e o atendimento efetivado representam que o governo federal
tem assumido, ainda que de forma limitada, os compromissos com o enfrentamento do
problema do Trabalho Infantil.
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Fonte: Instituto Nacional de Previdência Social (INSS/RN)

Mapa 47: Cobertura do Programa PETI nos municípios do Rio Grande do norte no ano 2003
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Fonte: Instituto Nacional de Previdência Social (INSS/RN)

Mapa 48: Cobertura do Programa PETI nos municípios do Rio Grande do norte no ano 2007
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Fonte: Instituto Nacional de Previdência Social (INSS/RN)

Mapa 49: Repasses do Programa PETI nos municípios do Rio Grande do norte no ano 2003
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Fonte: Instituto Nacional de Previdência Social (INSS/RN)

Mapa 50: Repasses do Programa PETI nos municípios do Rio Grande do norte no ano 2007
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4.3. Cobertura do Programa Bolsa Família No Rio Grande do Norte

Para um melhor entendimento da grandeza deste Programa no Rio Grande do
Norte, este trabalho avalia o Grau de Cobertura, ou seja, a percentagem de famílias
beneficiadas em razão do número total de famílias no município, comparando também o
volume de recursos do programa, para mostrar sua importância na dinâmica social e
econômica de alguns municípios.
Atendendo a esta proposta faz-se necessário fazer uma contextualização com o
perfil sócio demográfico do estado.
O estado do RN tem uma população de aproximadamente de 3.013.740 milhões
de pessoas (IBGE, 2007), no entanto deste montante, o Ministério de Desenvolvimento
Social atendeu 302,7 mil famílias que foram beneficiadas, por mês, no ano de 2007
(MDS). Estima-se que, se em média, uma família tem quatro pessoas, pode-se
contabilizar aproximadamente 1,2 milhões pessoas sendo beneficiadas pelo Programa
Bolsa Família, o que demonstra que, aproximadamente 40% da população do RN está
direta e indiretamente sendo alcançada pelo benefício.
Para uma melhor compreensão deste cenário, se faz necessário a leitura dos
mapas confeccionados a partir de algumas estatísticas como: número de benefícios, grau
de cobertura e repasses do Programa Bolsa Família nos municípios do Rio Grande do
Norte.

Tabela 16: Cobertura, em ordem decrescente, das famílias beneficiadas pelo Programa
Bolsa Família nas microrregiões do Rio Grande do Norte, ano 2007.
Nome da Microrregião
Serra de São Miguel

Pau dos Ferros

Umarizal

Mossoró

Dados
Estimativa Número de Famílias 2007
Número de Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF 2007
Estimativa Número de Famílias 2007
Número de Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF 2007
Estimativa Número de Famílias 2007
Número de Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF 2007
Estimativa Número de Famílias 2007
Número de Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF 2007

Total
15.584
9.529
68,00%
29.746
17.141
62,22%
17.885
10.645
60,00%
85.220
26.440
40,69%
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Chapada do Apodi

Médio Oeste

Serra de Santana

Borborema Potiguar

Macau

Angicos

Litoral Nordeste

Agreste Potiguar

Baixa Verde

Vale do Açu

Litoral Sul

Seridó Ocidental

Macaíba

Seridó Oriental

Natal

Estimativa Número de Famílias 2007
Número de Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF 2007
Estimativa Número de Famílias 2007
Número de Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF 2007
Estimativa Número de Famílias 2007
Número de Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF 2007
Estimativa Número de Famílias 2007
Número de Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF 2007
Estimativa Número de Famílias 2007
Número de Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF 2007
Estimativa Número de Famílias 2007
Número de Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF 2007
Estimativa Número de Famílias 2007
Número de Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF 2007
Estimativa Número de Famílias 2007
Número de Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF 2007
Estimativa Número de Famílias 2007
Número de Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF 2007
Estimativa Número de Famílias 2007
Número de Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF 2007
Estimativa Número de Famílias 2007
Número de Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF 2007
Estimativa Número de Famílias 2007
Número de Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF 2007
Estimativa Número de Famílias 2007
Número de Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF 2007
Estimativa Número de Famílias 2007
Número de Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF 2007
Estimativa Número de Famílias 2007
Número de Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF 2007

Total Número de Famílias 2007
Total Número de Benefícios PBF 2007
Cobertura média do PBF nas Microrregiões do RN em 2007

20.167
11.105
58,30%
10.019
5.859
60,00%
15.282
8.644
59,10%
38.461
18.785
59,77%
13.962
5.870
58,99%
13.362
7.342
57,85%
19256
10097
57,00%
53.771
28.698
55,00%
14.507
8.063
54,57%
36.728
16.707
52,74%
29.083
13.893
49,39%
27.063
8.831
43,58%
69.503
28.425
45,30%
32.696
13.992
43,89%
271.796
53.317
32,20%
814.090
303.383
55,17%

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social E Combate À Fome. IBGE.

Na tabela anterior, verifica-se a Cobertura do Programa Bolsa Família em ordem
decrescente, para se ter uma idéia de quais são as microrregiões com maiores coberturas.
A cobertura é tida como sendo o percentual do número de famílias nas microrregiões do
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Rio Grande do Norte que estão sendo beneficiadas pelo Programa. Sendo que, em termos
regionais o maior grau de participação no programa, pertence à microrregião de Serra de
São Miguel, que apresenta uma cobertura de 67,94% de famílias contempladas. Ficando
os menores graus de coberturas com as microrregiões de Natal com 32,2% e Seridó
Oriental com 43,89% de famílias cobertas pelo Programa.

Gráfico 06: Número de Famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família nos meses
de Dezembro dos anos de 2003 a 2007 nos municípios do RN.

Número de Benefícios (Mil)

Número de Famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família nos municípios do RN nos meses de
Dezembro dos anos 2003 a 2007
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Fonte: Ministério Do Desenvolvimento Social E Combate À Fome, de Junho de 2006 à Maio de 2007.

O Gráfico 6, mostra o número de benefícios nos municípios do RN entre os meses
de Dezembro de 2003 a Dezembro de 2007, que demonstram a não alteração no número
de beneficiados de famílias beneficiadas, a exceção foram os municípios de Mossoró e
Natal que tiveram um considerável aumento, Mossoró que incluiu 2.307 mil famílias e
Natal que fez a inclusão de 3.128 mil famílias beneficiadas, mesmo assim, Natal e
Mossoró como municípios apresentam os menores valores de cobertura de famílias no
Programa Bolsa Família, conforme os dados da Tabela 17.
A importância da expansão do Programa Bolsa Família, após a sua criação, e a
unificação com os Programas Bolsa Escola, Auxilio Gás, Cartão Alimentação, Bolsa
Alimentação e mais recentemente o PETI atinge um impacto redistributivo muito maior
ocorrido pela expansão do programa. A análise de impacto geralmente trata dos efeitos
sobre alguém que recebeu o programa, mas importa também saber o número de famílias
que recebem o programa e se este número aumentou substancialmente após a sua criação.
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A quantidade de repasses em Dezembro de 2003 foi de 96.476 benefícios enquanto que
302.700 benefícios foram repassados em Dezembro de 2007. Esta notável expansão não
só causou um efeito redistributivo, mas também potencializou qualquer impacto positivo
do Programa Bolsa Família no Estado o Rio Grande do Norte.
Ao se modelar o banco de dados das duas variáveis, o número de beneficiários
pelo Programa Bolsa Família nos anos 2003 e 2007 chega-se à seguinte equação:

NumPBF 2007 4,9695 NumPBF 2003  1.058,2
Onde:

NumPBF2007= Número de beneficiados pelo Programa Bolsa Família em 2007

NumPBF2003= Número de beneficiados pelo Programa Bolsa Família em 2003

Isto quer dizer que ao reduzirmos toda a matriz de dados referente ao número de
benefícios nos municípios, nos anos de 2003 e 2007, chegamos a uma redução de
equação matemática. Comparando os montantes é possível afirmar que em média o
número de beneficiados pelo Programa aumentou quase quatro vezes nos municípios no
período de 2003 a 2007. Explicado pelo coeficiente de NumPBF2003 que é o valor
4,9695, onde (4, 9695-1=3, 9695 ~ 4).
No município de Natal o número de benefícios em 2003 passa de 6.088 para
43.567 e em 2007 a cidade de Mossoró passa de 2.520 para 19.551 e em Parnamirim
passa de 1.293 para 8.909. Percebe-se que a regra de aumento em três vezes não se
aplica, porém observa-se que estes municípios estão bem afastados da reta de regressão
(Gráfico 07)
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Gráfico 07: Correlação entre o Número de benefícios do Programa Bolsa família em
2003 & Número de benefícios do Programa Bolsa família em 2007
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Fonte: Ministério de Desenvolvimento Social e Combate á Fome
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Fonte: Ministério de Desenvolvimento Social e Combate á Fome

Mapa 51: Cobertura do Programa Bolsa Família nos municípios do Rio Grande do Norte no ano 2003
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Fonte: Ministério de Desenvolvimento Social e Combate á Fome

Mapa 52: Cobertura do Programa Bolsa Família nos municípios do Rio Grande do Norte no ano 2007
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Os repasses pelo Programa tiveram um crescimento muito superior, isto se deve, com certeza,
ao período de consolidação dos dados que, para o MDS foi somente dos três últimos meses de 2003 e
para o ano de 2007 foram para os 12 meses de pagamento. Ou seja, os repasses de 2003 foram
consolidados pelo Sistema, somente os meses de outubro, novembro e dezembro enquanto que 2007
foram consolidados pelo sistema todos os meses do ano. O aumento médio foi de 16,3 vezes.
Em geral, os municípios mantêm esta proporção de aumento, no entanto Natal e Mossoró são
pontos outlayers que aumentam numa proporção muito maior. Natal sai de R$ 1,2 mil em repasses
para R$ 30,7 milhões de repasses em 2007 e Mossoró passa de R$ 555,3 mil para R$ 3,1 milhões
2007.

Gráfico 08: Correlação entre os Repasses do Programa Bolsa família em 2003 & Repasses do
Programa Bolsa família em 2007
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Fonte: Produção do Autor a partir de dados do MDS.

Segundo as simulações realizadas pelo IPEA20, se esse conjunto de benefícios fosse suspenso, o
impacto sobre a linha de extrema pobreza, considerada como sendo uma renda mensal per capita de
até um quarto de salário mínimo, seria elevada em mais de 10 pontos percentuais, o que colocaria
abaixo dela cerca de 400 mil pessoas no Rio Grande do Norte e 17 milhões de pessoas no Brasil. Além
disso, o IPEA afirma que apesar da melhora na renda dos mais pobres, a distância em relação aos mais
abastados pouco se alterou.

20

Relatório sobre Análise das principais causas da queda recente na desigualdade de renda brasileira. IPEA/2006
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Fonte: Ministério de Desenvolvimento Social e Combate á Fome

Mapa 53: Repasses do Programa Bolsa Família nos municípios do Rio Grande do Norte no ano 2003
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Fonte: Ministério de Desenvolvimento Social e Combate á Fome

Mapa 54: Repasses do Programa Bolsa Família nos municípios do Rio Grande do Norte no ano 2007
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Tabela 17: Grau de Cobertura, em ordem decrescente, das famílias beneficiadas pelo
Programa Bolsa Família nos municípios do RN, Dez/2007
Município
Severiano Melo

Triunfo Potiguar

Japi

Serrinha

Joao Dias

Venha-Ver

Riacho da Cruz

Doutor Severiano

Pedra Grande

Francisco Dantas

Paraná

Antônio Martins

Pedra Preta

Jardim de Angicos

Umarizal

Riacho de Santana

Monte das Gameleiras

Dados
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF

Total
1.316
1.447
110 %
817
683
84 %
1.399
1.125
80 %
1.721
1.252
73 %
720
522
73 %
778
550
71%
776
540
70 %
1.640
1.115
68%
926
628
68 %
764
515
67 %
883
588
67 %
1.888
1.251
66 %
681
445
65 %
681
443
65 %
3.054
1.983
65 %
1.062
687
65 %
696
450
65 %
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Frutuoso Gomes

Coronel João Pessoa

Lagoa Salgada

Bento Fernandes

Marcelino Vieira

Passagem

São Pedro

Serrinha dos Pintos

Bodó

Lagoa de Pedras

Felipe Guerra

Serra de São Bento

Tenente Ananias

Tenente Laurentino Cruz

Sítio Novo

Viçosa

Luis Gomes

Ruy Barbosa

José da Penha

Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007

1.177
759
65 %
1.160
745
64 %
1.816
1.166
64 %
1.227
784
64 %
2.127
1.357
64 %
713
455
64 %
1.660
1.058
64 %
1.186
755
64 %
688
437
64 %
1.745
1.107
63 %
1.634
1.020
62 %
1.389
863
62 %
2.296
1.422
62 %
1.271
782
62 %
1.266
768
61 %
429
260
61 %
2.343
1.408
60 %
871
522
60 %
1.594
953
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Campo Grande

Serra Caiada

Florânia

São José do Campestre

Água Nova

São Tome

Lagoa Nova

São Miguel

Paraú

Portalegre

Itaú

Patu

Galinhos

Almino Afonso

João Câmara

Tangara

Rodolfo Fernandes

Poço Branco

Coronel Ezequiel

Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007

60 %
2.332
1.387
59 %
2.078
1.232
59 %
2.295
1.359
59 %
3.048
1.805
59 %
687
405
59 %
3.101
1.821
59 %
3.266
1.911
59 %
5.680
3.319
58 %
1.037
603
58 %
1.854
1.074
58 %
1.556
901
58 %
3.131
1.805
58 %
504
290
58 %
1.360
780
57 %
7.505
4.297
57 %
3.298
1.879
57 %
1.212
690
57 %
2.873
1.635
57 %
1.429
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Alexandria

São Bento do Trairí

Lagoa Danta

São Miguel de Gostoso

Carnaubais

Lagoa de Velhos

Major Sales

Apodi

Goianinha

São Vicente

Lajes Pintadas

São Bento Do Norte

São Francisco do Oeste

Messias Targino

Pedro Velho

Caiçara do Rio do Vento

Afonso Bezerra

Rafael Godeiro

Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF

812
57 %
3.746
2.128
57 %
949
539
57 %
1.409
797
57 %
1.991
1.122
56 %
2.497
1.404
56 %
723
406
56 %
889
496
56 %
9.623
5.362
56 %
4.869
2.711
56 %
1.558
866
56 %
1.109
616
56 %
897
493
55 %
1.020
560
55 %
1.041
571
55 %
3.585
1.959
55 %
789
430
54 %
2.667
1.453
54 %
905
492
54 %

164

Pilões

Ielmo Marinho

Bom Jesus

Nova Cruz

Jucurutu

São Rafael

Cerro Corá

Taipu

Riachuelo

Encanto

Martins

Governador Dix-Sept Rosado

Serra Negra do Norte

Barcelona

Upanema

Fernando Pedroza

Montanhas

Pedro Avelino

Santo Antônio

Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007

878
477
54 %
2.829
1.531
54 %
2.274
1.226
54 %
9.000
4.815
53 %
4.879
2.595
53 %
2.297
1.217
53 %
2.622
1.384
53 %
2.799
1.471
53 %
1.660
870
52 %
1.345
705
52 %
2.251
1.175
52 %
3.354
1.749
52 %
1.986
1.035
52 %
996
518
52 %
3.307
1.713
52 %
793
410
52 %
3.118
1.606
52 %
1.877
963
51 %
5.611
2.869
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Jaçanã

Rafael Fernandes

Rio do Fogo

Parazinho

Touros

Santa Maria

Itajá

Campo Redondo

Caiçara do Norte

Caraúbas

Lucrécia

Equador

Lajes

Angicos

Boa Saúde

Janduís

Pureza

Vila Flor

Canguaretama

Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007

51 %
2.168
1.107
51 %
1.283
654
51 %
2.415
1.230
51 %
1.182
600
51 %
6.922
3.511
51 %
1.242
627
50 %
1.664
840
50 %
2.742
1.377
50 %
1.568
787
50 %
5.555
2.787
50 %
892
445
50 %
1.568
780
50 %
2.891
1.436
50 %
2.983
1.479
50 %
2.156
1.067
49 %
1.486
731
49 %
2.006
984
49 %
686
333
49 %
7.011
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Tibau do Sul

Parelhas

Passa e Fica

Várzea

Santa Cruz

Olho D´ água dos Borges

São Paulo do Potengi

Ipanguaçú

Santana do Matos

Taboleiro Grande

Brejinho

Porto do Mangue

Santana do Seridó

São João do Sabugi

Vera Cruz

Maxaranguape

São Fernando

Ceará-Mirim

Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF

3.404
49 %
1.195
575
48 %
5.531
2.661
48 %
2.596
1.248
48 %
1.377
656
48 %
8.709
4.150
48 %
1.321
628
48 %
3.820
1.801
47 %
3.434
1.603
47 %
3.582
1.657
46 %
648
299
46 %
3.014
1.390
46 %
1.336
615
46 %
695
319
46 %
1.620
740
46 %
2.694
1.229
46 %
2.198
1.001
46 %
899
403
45 %
16.477
7.331
44 %
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Senador Eloi de Souza

Baraúna

Baia Formosa

Grossos

Jardim do Seridó

Serra do Mel

Jardim de Piranhas

Espírito Santo

Guamaré

Pau dos Ferros

Extremoz

Cruzeta

São José de Mipibú

Ares

Jandaíra

Macaíba

Currais Novos

Timbaúba dos Batistas

Macau

Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Estimativa de Número Famílias 2007
Núm Benefícios PBF 2007
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1.510
671
44 %
5.948
2.641
44 %
2.095
927
44 %
2.680
1.183
44 %
3.544
1.550
44 %
2.338
1.003
43 %
3.833
1.628
42 %
2.479
1.042
42 %
3.064
1.284
42 %
7.365
3.079
42 %
5.552
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890
41 %
9.478
3.893
41 %
3.046
1.246
41 %
1.720
700
41 %
16.865
6.720
40 %
11.802
4.669
40 %
676
265
39 %
7.929
3.081
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Ouro Branco

Acari

Açu

Nísia Floresta

Monte Alegre

Ipueira

Pendências

São Goncalo do Amarante

Senador Georgino Avelino

Carnaúba dos Dantas

São Jose do Seridó

Areia Branca

Alto do Rodrigues

Mossoró

Caicó

Jundiá

Natal

Parnamirim

Tibau
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39 %
1.404
541
39 %
3.127
1.196
38 %
13.927
5.261
38 %
5.956
2.172
36 %
5.264
1.878
36 %
575
205
36 %
3.500
1.247
36 %
20.727
7.329
35 %
1.000
333
33 %
1.848
607
33 %
1.022
329
32 %
7.409
2.265
31 %
3.196
971
30 %
64.531
19.551
30 %
17.473
4.679
27 %
2.149
512
24 %
218.376
43.557
20%
47.868
8.909
19 %
2.313
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Núm Benefícios PBF 2007
Cobertura do PBF
Total Estimativa de Número Famílias 2007
Total Núm Benefícios PBF 2007
Média da Cobertura do PBF nos Municípios do RN em 2007

329
14 %
814.090
302.720
52 %

Fonte: Ministério de Desenvolvimento Social e Combate á Fome (MDS) e IBGE

A cobertura do Programa é um dado muito significativo, pois quer dizer qual a
proporção de famílias residentes no município que estão sendo beneficiadas diretamente
pelo Programa. Foi verificado que sete municípios estão com uma cobertura maior que
70%. São eles: Severiano Melo (110%), Triunfo Potiguar (84%), Japi (80%), Serrinha
(73%), João Dias (73%), Venha-Ver (71%), Riacho da Cruz (70%). Com ressalvas para o
município de Severiano Melo que tem uma cobertura acima de 100%, demonstrando que
existem famílias com mais de um benefício do Programa Bolsa Família, caracterizandose assim a sua extrema carência econômica e dependência por tais repasses.
Na tabela acima se observa que apenas cinco municípios estão com cobertura
abaixo de 30%, enquanto que 108 municípios estão com cobertura acima de 50%. Ou
seja, este resultado observado é, antes de tudo, reflexo da situação de fragilidade
econômica em que vivem os habitantes dos municípios. Dessa forma, a importância
assumida pelo Programa Bolsa Família nestes municípios, não encontra paralelo em
outras Políticas. Isso não significa, entretanto, que nas demais não se encontrem
benefícios significativos para a população.
Na tabela abaixo (Tabela 18) apresenta, em ordem decrescente, a cobertura do
Programa Bolsa Família nas microrregiões do Rio Grande do Norte no ano 2007 que
mostra que as microrregiões de Serra de São Miguel, Médio Oeste e Umarizal são as que
têm maiores coberturas. Este fenômeno está fortemente associado com a queda da
Proporção de Pobreza, registrada nos Mapas 27 a 32.
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Tabela 18: Cobertura do Programa Bolsa Família nas
microrregiões do Rio Grande do Norte no ano 2007
Nome da Microrregião
Serra de São Miguel
Pau dos Ferros
Médio Oeste
Umarizal
Serra de Santana
Borborema Potiguar
Angicos
Chapada do Apodi
Baixa Verde
Agreste Potiguar
Litoral Nordeste
Macau
Litoral Sul
Vale do Açu
Seridó Oriental
Seridó Ocidental
Macaíba
Mossoró
Natal
Média geral

Cobertura média
61,48
61,02
59,52
59,17
56,77
56,25
55,21
55,11
53,91
53,47
53,29
48,69
46,76
45,49
41,02
40,96
39,45
34,42
26,71
51,97

Fonte: Ministério de Desenvolvimento Social e Combate á Fome (MDS) e IBGE

Para a maioria das famílias beneficiadas, a transferência recebida é um recurso de
complemento de renda, porém em muitas vezes, os recursos advindos desses programas
ultrapassam uma parte do total de sua renda mensal. Enquanto que, para outras, os
benefícios correspondem à única fonte de renda disponível. Tais informações quando
confrontadas com a realidade avalia que mais da metade das famílias de um município é
pobre por receber o benefício. Portanto, é possível considerar que esses programas
cumprem predominantemente o objetivo de aumentar e dar maior estabilidade
proporcionando uma renda às famílias, ampliando a possibilidade de acesso a bens e
serviços e ao crédito. Isto significa melhoria do padrão de consumo, especialmente em
regiões economicamente dinâmicas, a possibilidade de constituir um negócio próprio ou
de aprimorar a capacitação profissional. Em outros termos, ao se admitir que as
potencialidades de inserção produtiva dos beneficiários de programas de transferência de
renda tendem a ser maiores quando atingem famílias residentes em áreas
economicamente diversificadas e dotadas de infra-estrutura. A expansão de tais
programas pode levar a resultados mais promissores que os tradicionalmente
considerados por seus formuladores e seus críticos.

171

De todas as políticas a cobertura no Programa Bolsa Família é a que tem maior
abrangência e conseqüentemente maior impacto redistributivo. Este impacto tem
mostrado uma significativa correlação com a diminuição de pobres e miseráveis nos
municípios do Rio Grande do Norte.
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4.4. Cobertura de Todos os Programas

Numa visão da totalidade dos Programas de transferência de renda direta, no RN
69,8% das famílias receberam algum benefício do tipo: Bolsa Família, Aposentadoria
Rural, Benefício de Prestação Continuada ou PETI. Sendo que deste montante, 37,2%
das famílias foram beneficiadas pelo Programa Bolsa Família; 20,5% receberam
aposentadorias Rurais; 7,7% receberam o BPC e 4,4% receberam o PETI.

Gráfico 09: Distribuição das famílias, segundo o acesso a benefícios públicos de
transferência de renda direta, no RN em 2007
Distribuição das famílias, segundo acesso a benefícios públicos
de transferência de renda direta, no RN em 2007

PBF
37,2%
Não Aces s o
30,2%

Aces s s o a
benefícios
69,8%

Apos entados
Ruruais
20,5%
BPC
7,7%
PETI
4,4%

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Ministério de Desenvolvimento Social (MDS) e Instituto Nacional
Previdência Social (INSS/RN)

No que se refere a este percentual pode-se dizer que aproximadamente 567.949
famílias são beneficiadas por um destes Programas. Deste total, 302.720 são de Bolsa
Família, 166.676 são de Aposentados Rurais, 62.702 são de Benefício de Prestação
Continuada e 35.851 são do PETI. Estes repasses foram feitos para as famílias do Estado
Rio Grande do Norte no ano 2007.
Nas transferências de recursos, é importante observar as disparidades dos
repasses, onde as Aposentadorias Rurais são responsáveis por maior fluxo e renda nos
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municípios do Rio Grande do Norte. O impacto desse universo de recursos na redução
das desigualdades sociais é de observável relevância o enfrentamento à miséria e à fome.
Gráfico 10: Repasses de Transferência de Renda para os municípios do Rio Grande do
Norte no ano 2007
Transferências de Renda direta para RN em 2007

R$ 900.000.000,00

R$ 750.000.000,00
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R$ 600.000.000,00

R$ 450.000.000,00
R$ 280.810.773,25

R$ 300.000.000,00

R$ 243.606.645,00

R$ 150.000.000,00
R$ 818.030,00
R$ 0,00
Após. Rural 2007

BPC 2007

RPBF 2007

PETI 2007

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Ministério de Desenvolvimento Social (MDS) e Instituto Nacional
Previdência Social (INSS/RN)

As aposentadorias Rurais inserem no contexto econômico do Estado, no ano de
2007, uma quantia de R$ 735,8 milhões, enquanto o Benefício de Prestação Continuada
transfere R$ 280,8 milhões, o Programa Bolsa Família repassa R$ 243,6 milhões e o
PETI repassou R$ 0,81 milhões no ano de 2007.
Além destes programas de transferências diretas, se têm as transferências
constitucionais que são repassadas para a administração dos municípios do RN. Como
referencia, o Fundo de Participação Municipal (FPM) que repassou para o Estado a
quantia de R$ 318,1 milhões e o FUMDEB, que é vinculado a investimentos na
educação, investiu R$ 137,0 milhões no ano de 2007.
Enquanto isso, a produção líquida de riquezas, registrada pelo IBGE em 2005 foi
de R$ 15,9 milhões para todo o Estado do Rio Grande do Norte.
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Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),Ministério de Desenvolvimento Social (MDS) e Instituto Nacional Previdência Social (INSS/RN)

Mapa 55: Cobertura dos Programas Aposentadorias Rural+BPC+PETI+Programa Bolsa Família para os mun. do RN no ano 2003
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Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),Ministério de Desenvolvimento Social (MDS) e Instituto Nacional Previdência Social (INSS/RN)

Mapa 56: Cobertura dos Programas Aposentadorias Rural + BPC+PETI+Programa Bolsa Família para os mun. do RN no ano 2007
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Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),Ministério de Desenvolvimento Social (MDS) e Instituto Nacional Previdência Social (INSS/RN)

Mapa 57: Repasses Programas Aposentadorias Rural + BPC+PETI+Programa Bolsa Família para os mun. do RN no ano 2003
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Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),Ministério de Desenvolvimento Social (MDS) e Instituto Nacional Previdência Social (INSS/RN)

Mapa 58: Repasses dos Programas Aposentadorias Rural + BPC+PETI+Programa Bolsa Família para os mun. do RN no ano 2007
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Os Mapas 55/56 demonstram as coberturas dos quatro Programas juntos, e
mostram os municípios nas microrregiões da Serra de São Miguel, Pau dos Ferros e
Umarizal com maiores coberturas de todos os programas, enquanto a região do Seridó
Oriental e Seridó Ocidental apresenta coberturas medianas no Estado.
No Gráfico 11, se destaca que, nas microrregiões de Serra de São Miguel, Pau dos
Ferros e Umarizal têm uma cobertura de todos os programas chegando a 83% das
famílias, enquanto que nas microrregiões de Seridó Ocidental e Seridó Oriental têm uma
cobertura na média dos 60%.

Gráfico 11: Cobertura média dos programas: Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada,
PETI e Aposentados Rurais nas Microrregiões do RN em 2007
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Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística(IBGE), Ministério de Desenvolvimento Social (MDS) e Instituto Nacional Previdência Social
(INSS/RN)

Nos Mapas 57/58 observa-se uma configuração de cores muito similares, mas o
que chama a atenção é o quantitativo de repasses que em 2003 foi de R$ 256,0 milhões
passando para R$ 528,1 milhões em 2007 e que neste período houve um aumento de
50,18%. Isto ejetou um fluxo de renda significativo na economia do Estado.
Em termos de repasses, os programas: Bolsa Família, BPC, PETI e
Aposentadorias Rurais tiveram um acréscimo de 51% nas regiões do Seridó Ocidental e
Seridó Oriental e um acréscimo de 21% para nas microrregiões de Pau dos Ferros,
Umarizal e Serra de São Miguel neste mesmo período.
179

5. PERFIL SOCIOECONÔMICO DAS MICRORREGIÕES DO SERIDÓ
OCIDENTAL E PAU DOS FERROS POTIGUAR

Para melhor explicitação das mudanças dos perfis e das dinâmicas sociais no
Estado, se faz necessária a verticalização deste conteúdo em duas microrregiões do RN.
Estas regiões estão inseridas dentro da área do Semi-Árido do Brasil.
A microrregião de Pau dos Ferros é formada pelos municípios de: Alexandria,
Francisco Dantas, Itaú, José da Penha, Marcelino Vieira, Paraná, Pau dos Ferros, Pilões,
Portalegre, Rafael Fernandes, Riacho da Cruz, Rodolfo Fernandes, São Francisco do
Oeste, Severiano Melo, Taboleiro Grande, Tenente Ananias e Viçosa.
Já a microrregião do Seridó Ocidental é composta pelos municípios de: Caicó,
Ipueira, Jardim de Piranhas, São Fernando, São João do Sabugi, Serra Negra do Norte e
Timbaúba dos Batistas (Figura 01, pág. 176)
Na microrregião de Pau dos Ferros existem 17 municípios e tem uma população
estimada em 112.253 habitantes, quando na região do Seridó Ocidental que conta com 7
municípios tem uma população de 95.154 habitantes (IBGE, 2007). Comparando-se as
duas microrregiões, que além de estarem muito próximas, têm quase, que as mesmas
dimensões territoriais mostram também similaridades no quantitativo de número de
famílias muito próximos: 27.062 famílias vivem na microrregião do Seridó Ocidental,
enquanto que 29.745 na microrregião de Pau dos Ferros.
No contexto das dinamicidades econômicas, o Seridó Ocidental ganha em muitos
setores econômicos, pois apresenta uma extensiva prática pecuária onde está uma
importante bacia leiteira do Estado, além da extração mineral. As suas indústrias são de
pequeno porte, representadas principalmente pela produção de têxteis no que se refere à
confecção de redes, panos de prato, bonés e bordados. Desta forma, pode-se dizer que as
economias acima citadas são importantes na distribuição de trabalho e de renda podendose aferir que o Seridó Ocidental é uma das regiões norteriograndenses com menor
desemprego do estado e conseqüentemente com melhores indicadores sociais, um
diferencial importante, não só comparativamente com a microrregião de Pau dos Ferros,
mas com outras unidades regionais do Estado.
No Gráfico 12, faz-se a análise dessas analogias entre as mesorregiões,
microrregiões e municípios, as variáveis elegidas foram o indicador do Produto Interno
Bruto (PIB), os repasses dos programas Bolsa Família, os repasses do PETI, os repasses
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do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e os repasses das Aposentadorias Rurais em
2007.
Gráfico 12: Produto Interno Bruto x Repasses do Bolsa Família, PETI, BPC e
Aposentados Rurais nas Mesorregiões do Estado do RN
PIB 2005
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Central

PETI 2007
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PBF 20007

R$ 120.325.021,38

BPC 2007
Apos Rural 2007

R$ 159.390,00

Agreste
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R$ 50.000.000,00
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R$ 200.000.000,00

R$ 250.000.000,00
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Notas: Benefício de Prestação Continuada (BPC), Programa Bolsa Família (PBF), Produto Interno Bruto (PIB), Programa de Erradicação do Trabalho
Infantil (PETI)
Fonte: Ministério de Desenvolvimento e Combate à Fome (MDS), Instituto Nacional de Previdência Social (INSS), Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).

O objetivo deste gráfico é fazer uma comparação entre os repasses constitucionais
diretos que já conhecemos como: Aposentadoria Rural, Benefício de Prestação
Continuada (BPC), Programa Bolsa Família e PETI com a geração de riquezas dos
municípios, representadas pelo Produto Interno Bruto (PIB), que é a soma do consumo e
investimentos somada às despesas do Governo e exportações líquidas – que exprime o
valor da produção realizada dentro das fronteiras geográficas das unidades da
mesorregião., percebendo-se fortemente que os repasses superam, em muito, o PIB.
Os gastos sociais demonstram que o investimento em programas sociais em 2007
ultrapassa mais de 160 vezes PIB, ou seja, o PIB equivale a 1,26% da soma dos repasses
feitos para o Estado do RN. Estas políticas de Transferência de renda estão fortemente
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relacionadas à diminuição da proporção de pobres e indigentes verificada nos Mapas: 27,
28, 29, 30, 31 e 32 respectivamente nas páginas 99 a 104.
Gráfico 13: Produto Interno Bruto x Repasses do Bolsa Família, PETI, BPC e Aposentados Rurais
nas Mesorregiões do Estado do RN
Macau
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Notas: Benefício de Prestação Continuada (BPC), Programa Bolsa Família (PBF), Produto Interno Bruto (PIB), Programa de Erradicação do Trabalho
Infantil (PETI)
Fonte: Ministério de Desenvolvimento e Combate à Fome (MDS), Instituto Nacional de Previdência Social (INSS), Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).

182

Neste Gráfico 13, percebe-se que as microrregiões do Estado, têm PIB
baixíssimos. A exceção, mesmo assim pouco expressiva, é feita para a microrregião de
Macaíba, Mossoró e Natal. Daí a importância das políticas no perfil redistributivo, que
criam redes de proteção social para populações mais pobres, através de transferência de
renda complementar.
Diante deste contexto, emerge a visão de que ao se verticalizar a análise será
possível confirmar as estatísticas de melhoria na qualidade de vida refletida pelos
indicadores sociais dos municípios das microrregiões de Pau dos Ferros e Seridó
Ocidental.
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Fonte: Produção do autor com base no Atlas de Geografia Escolar do Rio Grande do Norte, 2001.

Pau dos Ferros
Seridó
Ocidental

Figura 01: Mapa esquemático de localização das Microrregiões de Pau dos Ferros e Seridó Ocidental Potiguar
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Estas duas microrregiões apresentam diferenciadas modificações no seu estado de
pobreza, pois apesar da região do Seridó Ocidental ter um melhor indicador IDH não retirou
tantas pessoas do estado de pobreza como a microrregião de Pau dos Ferros.

Gráfico 14: Repasses dos Aposentados Rurais, BPC e Programa Bolsa Família x PIB para os
municípios da microrregião do Seridó Ocidental e Pau dos Ferros
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Fonte: Ministério de Desenvolvimento e Combate à Fome (MDS), Instituto Nacional de Previdência Social (INSS), Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).

As transferências de programas são muito diferenciadas. O Seridó Ocidental recebe
valores de R$ 53,6 milhões e Pau dos Ferros R$ 87,7 milhões, no ano de 2007. A
microrregião de Pau dos Ferros, acima da região do Seridó Ocidental podendo justificar pela
maior informalidade da economia do Seridó Ocidental (bordados e produção de alimentos) e
por isso, não entra nas estatísticas que formatam essas unidades (Gráfico 14) e também, pela
fragmentação da microrregião de Pau dos Ferros em vários municípios, que gera uma grande
quantidade de repasses municipais.
Neste contexto os municípios do Seridó Ocidental e de Pau dos Ferros apresentam
perfis diferenciados em IDH. O IDH do Seridó Ocidental apresenta 0,709 unidades e Pau dos
Ferros 0,640 mostrando que no que diz respeito à educação, renda e esperança de vida a
microrregião do Seridó Ocidental está mais desenvolvida que Pau dos Ferros.
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Gráfico 15: Repasses dos Aposentados Rurais, BPC e Programa Bolsa Família X PIB para os
municípios da microrregião do Seridó Ocidental
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Fonte: Ministério de Desenvolvimento e Combate à Fome (MDS), Instituto Nacional de Previdência Social (INSS), Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).

No Seridó Ocidental (Gráfico 15) os repasses do ano de 2007 somam a quantia de R$
R$ 53,6 milhões. A soma destas transferências equivale aos repasses constitucionais diretos
dos Aposentados Rurais com R$ 31,4 milhões, Programa Benefício Continuado (BPC) com
R$ 15,0 milhões, Programa Bolsa Família R$ 7,2 milhões e o PETI com R$ 40,4 mil reais.
Este resultado quando comparado com o PIB, significa 20,05% do Produto Interno Bruto
produzido por esta microrregião. Onde o PIB desta microrregião equivale à quantia de R$
267,4 milhões de reais.
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Gráfico 16: Repasses dos Aposentados Rurais, BPC e Programa Bolsa Família x PIB para os
municípios da microrregião de Pau dos Ferros
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Fonte: Ministério de Desenvolvimento e Combate à Fome (MDS), Instituto Nacional de Previdência Social (INSS), Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).

Na microrregião de Pau dos Ferros, as transferências desses programas de governo,
somam R$ 87,7 milhões o que significa valores expressivos, representando 28,85% do PIB
regional em 2005, onde o PIB tem como geração de riquezas nesta microrregião próximo a
R$ 267,4 milhões de reais.
Como demonstram os Gráficos 15 e 16 no Seridó Ocidental destacam-se os
municípios de Caicó (R$ 36.38 milhões) que recebe mais repasses e Ipueira (R$ 607.88 mil)
como o município que recebe menos. Já na microrregião de Pau dos Ferros destacam-se, os
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municípios de Pau dos Ferros (R$ 28.34 milhões) como o que recebe mais repasse e Taboleiro
Grande (R$ 617.00 mil) que recebe menos.
Sobre as microrregiões do Seridó Ocidental e Pau dos Ferros fizemos uma
verticalização nos municípios com maior quantidade de repasses, daí a necessidade de um
estudo de alguns indicadores nos municípios de Caicó e Pau dos Ferros.
A cobertura dos programas Aposentados Rurais, Programa Benefício Continuado
(BPC), Programa Bolsa Família e PETI, em Caicó teve uma cobertura total de 53,99% e Pau
dos Ferros de 110,94%. Com ressalvas para a leitura deste último indicador, que mostra que
mais de um tipo de repasse pode ser feito para uma única família, ou seja, no município de
Pau dos Ferros existem famílias que recebem além de uma aposentadoria rural outro benefício
como o Bolsa Família.
Para entender o contexto destes dois municípios, realizamos o estudo do indicador
demográfico Taxa de Crescimento Populacional. No município de Caicó mostra uma taxa de
1,1% e a de Pau dos Ferros é de 1,6% ao ano. Este último revela um crescimento acima da
média do Estado que é de 1,17%.

Tabela 19: População dos municípios de Caicó e Pau dos Ferros, 2000 a 2007
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População Residente de Caicó, por ano

População Residente em Pau dos Ferros, por ano

Ano
População
Método

Ano
População
Método

2007
62.412

2007
28.103

Estimativa

Estimativa
2006
61.705

2006
27.660

Estimativa

Estimativa
2005

2005
60.987

Estimativa

27.223
Estimativa

2004

2004
59.581

Estimativa

26.352
Estimativa

2003

2003
58.966

Estimativa

25.969
Estimativa

2002

2002
58.339

Estimativa

25.584
Estimativa

2001

2001
57.652

Estimativa

25.086
Estimativa

2000

2000
57.002

Censo

24.758
Censo

Nota: Taxa de crescimento anual estim. (%) (2000-2007) = 1,1

Nota:Taxa de crescimento anual estimada (%) (2000-2007) = 1,6

Fonte: IBGE, Censos e Estimativas

Fonte: IBGE, Censos e Estimativas
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No campo da distribuição etária os dois municípios apresentam, no geral, uma
estrutura piramidal (Gráfico 17), com uma importante proporção de jovens de 10 a 19 anos na
segunda faixa etária bem maior do que a primeira faixa etária de 0 a 9 anos. Este fenômeno
reconhecido na maioria dos municípios do Estado é resultado da diminuição de Taxa de
Fecundidade21, e conseqüentemente da Taxa de Natalidade. No Rio Grande do Norte a Taxa
de Fecundidade é de 2,1 filhos por mulher potiguar (Censo 2000, IBGE). Essa taxa também é
conhecida como de reposição populacional, pois cada mulher tem somente dois filhos que
representam a reposição do casal. Neste contexto de diminuição de nascimentos o importante
é observar que, Pau dos Ferros tem demonstrado um crescimento populacional acima da
média do Estado, podendo atribuir esse resultado a várias hipóteses: uma delas é o fenômeno
demográfico conhecido como - fluxo migratório de retorno - ou seja, aquelas pessoas que se
deslocavam para as grandes capitais à procura de emprego e renda, podem estar voltando para
a cidade de origem, que neste caso seria Pau dos Ferros.
A grande proporção de população jovem de 10 a 19 anos nestes dois municípios
mostra uma demanda de educação e trabalho. As políticas do PETI estão atingindo 493 jovens
e crianças em Caicó e 951 em Pau dos Ferros. Alcançando 3,83% dos jovens de Caícó na
faixa etária de 10 a 19 anos e 15,3% em Pau dos Ferros.
Já o Bolsa Família está alcançando 4.679 famílias em Caicó e 3.079 em Pau dos
Ferros, ou seja, supondo que o programa atenda à uma família com dois filhos, em média,
poder-se-ia dizer que em Caicó 60,1% e em Pau dos Ferros 47,7% das crianças entre 0 e 15
anos estão sendo assistidas pela política pública de assistência vinculada à educação e à
renda.
Observa-se, como algo importante que, na última faixa da pirâmide etária (acima de
80 anos) em Caicó (Gráfico 17) a proporção de idosos do sexo feminino é bem maior que os
idosos do sexo masculino, já a soma de pessoas acima de 60 anos, neste município é de 6.428
onde 4.514 são beneficiadas pelas Aposentadorias Rurais. Ou seja, mais de 70% das pessoas
acima de 60 anos são aposentadas com a Aposentadoria Rural no município de Caicó.
Já em Pau dos Ferros se comparado a Caicó, no que se refere à faixa etária acima de
60 anos e número de aposentados, fica difícil precisar, pois Pau dos Ferros apresenta uma
população de 2.784 pessoas nessa faixa etária, porém o número de aposentados registrados
como moradores do município ultrapassa o contingente populacional acima de 60 anos, ou

21

A Taxa de Fecundidade diz a média de filhos que a mulher tem em sua idade fértil, que é de 15 a 49 anos.
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seja, conclui-se que 4.666 dos aposentados de municípios circunvizinhos foram cadastrados
no sistema da Previdência Social como residentes em Pau dos Ferros.
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Gráfico 17: Pirâmides etárias dos municípios de Caicó e Pau dos Ferros, no ano de 2007
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Fonte: Contagem Populacional 2007. IBGE

Como mostra o Gráfico 17 da pirâmide etária, em Caicó e Pau dos Ferros mostram
uma diminuição na Taxa de Fecundidade, nos últimos sete anos, isto fica bem claro através
dos indicadores referentes ao nascimento de crianças. No Gráfico 18, a linha da Taxa Bruta de
Natalidade segue numa tendência de queda para os dois municípios.
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Gráfico 18: Evolução das Condições de nascimento em Caicó e Pau dos Ferros no período
de 1996 a 2005
Caicó
30

80
70

25

60

%

40

Taxa Bruta de
Natalidade

20

50

15

30

10

20
5

10
0

0
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Ano
% com prematuridade

% de partos cesáreos

% baixo peso - geral

% de mães de 10-19 anos

% de mães de 10-14 anos

Taxa Bruta de Natalidade

60

30

50

25

40

20

30

15

20

10

10

5

0

Taxa Bruta de
Natalidade

%

Pau dos Ferros

0
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

% com prematuridade

% de Ano
partos cesáreos

% baixo peso - geral

% de mães de 10-19 anos

% de mães de 10-14 anos

Taxa Bruta de Natalidade

Fonte: SIM do DATASUS. Ministério da Saúde

Os indicadores de mortalidade são de leitura e contextualização complexa, pois além
da questão cultural, da diminuição dos óbitos de crianças, o acesso ao sistema de saúde bem
como aos métodos de imunização, fazem toda a diferença. Então para apoiar esta análise, nos
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municípios de Caicó e Pau dos Ferros verifica-se a cobertura do Programa de Saúde à Família
(PSF) que em 2006 alcançou 97,2 % da população caicoense e 106,3% da população de Pau
dos Ferros (SIAB - Caderno de Informações de Saúde Secretaria Executiva do Ministério da
Saúde).
Tabela 20 : Indicadores de Mortalidade de Caicó, de 2000 à 2005
Outros Indicadores de Mortalidade Caicó
Total de óbitos
Nº de óbitos por 1.000 habitantes
% óbitos por causas mal definidas
Total de óbitos infantis
Nº de óbitos infantis por causas mal definidas
% de óbitos infantis no total de óbitos *
% de óbitos infantis por causas mal definidas
Mortalidade infantil por 1.000 nascidos-vivos **

2000
313
5,5
36,7
29
6
9,3
20,7
24,7

2001
376
6,5
35,9
32
2
8,5
6,3
28,9

2002
423
7,3
38,3
37
5
8,7
13,5
38,2

2003 2004
369 381
6,3
6,4
37,9 40,7
19
18
1
1
5,1
4,7
5,3
5,6
20,2 20,5

2005
349
5,7
14,0
13
3,7
14,3

* Coeficiente de mortalidade infantil proporcional
**considerando apenas os óbitos e nascimentos coletados pelo SIM/SINASC
Fonte: SIM/SINASC

Outro fato significativo, que repercute nesse indicador, é a distribuição do leite através
do Programa do Leite22 do Governo do Estado do Rio Grande do Norte que repassou, em
2006, para o município de Caicó 2.600 litros de leite de vaca e 418 litros de leite de cabra,
diariamente, para as famílias pobres deste município. Já em Pau dos Ferros o Governo do
Estado repassou 2.360 litros de leite de gado e 100 litros de leite de cabra, por dia, para as
famílias pobres de Pau dos Ferros (EMATER - Instituto de Assistência Técnica e Extensão
Rural do Governo Estado do Rio Grande do Norte/Agosto de 2006).
Tabela 21: Indicadores de Mortalidade de Pau dos Ferros, de 2000 à 2005
Outros Indicadores de Mortalidade Pau dos
Ferros
Total de óbitos
Nº de óbitos por 1.000 habitantes
% óbitos por causas mal definidas
Total de óbitos infantis
Nº de óbitos infantis por causas mal definidas
% de óbitos infantis no total de óbitos *
% de óbitos infantis por causas mal definidas
Mortalidade infantil por 1.000 nascido-vivos **

2000
107
4,3
37,4
11
3
10,3
27,3
21,7

2001
131
5,2
32,8
10
1
7,6
10,0
21,6

2002
132
5,2
18,2
14
1
10,6
7,1
33,8

2003
104
4,0
14,4
7
6,7
17,2

2004
103
3,9
11,7
11
1
10,7
9,1
33,6

2005
118
4,3
3,4
6
5,1
15,7

* Coeficiente de mortalidade infantil proporcional
**considerando apenas os óbitos e nascimentos coletados pelo SIM/SINASC
Fonte: SIM/SINASC

22

Criado com o objetivo de reduzir as carências nutricionais de crianças com faixa etária compreendida entre seis meses e três anos,
gestantes, nutrizes, desnutridos até os seis anos de idade, idosos a partir de 60 anos e portadores de deficiência impossibilitados de trabalhar,
através da distribuição diária de 1 (um) litro de leite por família, o Programa do Leite integra as ações desenvolvidas pelo Governo do Estado
na área social junto às comunidades mais carentes.
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Outro fato significativo que repercute a política de impacto direto é o Programa do
Leite que pode ter relação com a melhoria dos indicadores de mortalidade infantil. O objetivo
é que alcance a faixa etária de zero a três anos e atenda as nutrizes, pois com o atendimento de
leite para estas crianças reduziriam as necessidades nutricionais ficando mais resistentes e
fortes. No entanto, como a leitura, a relação deste indicador é complexa, possui relações
complicadas. Mesmo assim, pode-se dizer que a mortalidade Infantil diminuiu no município
de Caicó saindo de 24,7 para 14,3 (Gráfico 18, p. 183) e em Pau dos Ferros de 21,7 para 15,7
óbitos de idosos nessa faixa etária entre os anos 2000 e 2005 (Gráfico 19).
Já no que tange a educação, vários indicadores poderiam responder a questão da
melhoria da educação nestes municípios: o aumento do número de escolas, a ampliação de
vagas, os programas de incentivo a capacitação do professor, a quantidade de repasses para
educação através do FUNDEB e principalmente a política de condicionalidade do Programa
Bolsa Família.
Nos municípios de Caicó e Pau dos Ferros foram repassadas respectivamente as
quantias de R$ 4.756.629,00 milhões e de R$ 2.381.949,00 milhões pelo FUNDEB no ano de
2007.
O número de benefícios do Programa Bolsa Família foi 4.679 em Caicó e 3.079
benefícios em Pau dos Ferros. Já o PETI ajudou na educação de 493 crianças em Caicó e 951
em Pau dos Ferros no ano 2007.
Estes investimentos são conhecidos como de médio e longo prazo. No entanto o
aumento na freqüência escolar e queda na evasão, e a diminuição do analfabetismo estão
correlacionados com o aumento destas políticas.
No período de 2000 a 2005 em Caicó a Taxa de Aprovação foi de 72,1% passando
para 76,9, já a Taxa de Abandono Escolar caiu de 12,7% para 8,1% e finalmente a Taxa de
Analfabetismo que era de 33,53% caiu para 21,5%.
No mesmo período em Pau dos Ferros a Taxa de Aprovação foi de 77,8% passando
para 78,5%, já a Taxa de Abandono Escolar caiu de 14,5% para 11,5% e finalmente a Taxa de
Analfabetismo quase não se reduz, já que apresentou uma queda de apenas 0,03 pontos
percentuais.
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Sobre os municípios com menor quantidade de repasses elegeram-se os municípios de
Ipueira e Taboleiro Grande. Ipueira localizado na microrregião de Seridó Ocidental e
Taboleiro Grande na microrregião de Pau dos Ferros.
A cobertura dos programas Aposentados Rurais, Programa Benefício Continuado
(BPC), Programa Bolsa Família e PETI, em Ipueira tem uma cobertura de 43% e Taboleiro
Grande de 53,00%.
Na comparação destes dois municípios, onde o indicador demográfico é a Taxa de
Crescimento Populacional apresenta Ipueira como uma Taxa de 1,1% e de Taboleiro Grande é
de -0,2% ao ano. Onde Ipueira demonstra um crescimento acima da média do Estado e
Taboleiro Grande revela um decréscimo da população, efeito característico de uma cidade
com dificuldades econômicas para manter seu contingente populacional.

Tabela 22: População dos municípios de Ipueira e Taboleiro Grande, 2000 a 2007
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População Residente de Ipueira, por ano

População Residente em Tabuleiro Grande, por ano

Ano
População
Método

Ano
População
Método

2007
2.075

2007
1.989

Estimativa

Estimativa
2006
2.051

2006
1.994

Estimativa

Estimativa
2005

2005
2.030

Estimativa

2.000
Estimativa

2004

2004
1.983

Estimativa

2.020
Estimativa

2003

2003
1.962

Estimativa

2.023
Estimativa

2002

2002
1.948

Estimativa

2.025
Estimativa

2001

2001
1.920

Estimativa

2.029
Estimativa

2000

2000
1.902

Censo

2.029
Censo

Taxa de crescimento anual estimada (%) (2000-2007) = 1,1

Taxa de crescimento anual estimada (%) (2000-2007) =

Fonte: IBGE, Censos e Estimativas

Fonte: IBGE, Censos e Estimativas

-0,2
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No que concerne à distribuição etária nos dois municípios, estes apresentam no geral,
uma estrutura piramidal. No entanto em Ipueira e Taboleiro Grande a proporção de crianças
ente 0 e 9 anos mostra, em média, é de quase 20% da população. É também importante
observar que, a proporção de crianças está diminuindo, como em todos os municípios do
Estado, resultado de uma política que forja uma cultura de diminuição da Taxa de
fecundidade.
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Gráfico 19: Pirâmides etárias dos municípios de Ipueira e Taboleiro Grande, no ano de
2007
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Fonte: Contagem Populacional 2007. IBGE

A grande proporção de população jovem de 10 a 19 anos nestes dois municípios
mostra uma demanda de educação e trabalho. As políticas do PETI estão atingindo 29
crianças e jovens em Ipueira e 49 em Taboleiro Grande. Quanto ao Bolsa Família, este
programa é repassado para a mãe ou tutor representante de uma ou mais crianças na família,
devido a isto, expandiu-se a população de benefícios em Ipueira que foi de 108 famílias
podendo alcançar 205 crianças então pode-se aferir que em média 36% da população de
crianças entre 0 e 14 anos receberam o benefício do Bolsa Família no ano de 2007. Já em
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Taboleiro Grande 299 benefícios foram pagos podendo se aferir, que em média 97,4% da
população de crianças entre 0 e 14 anos receberam o benefício do Programa Bolsa Família.
Para as crianças da faixa etária de seis meses a três anos o governo do Estado, através
do Programa do Leite repassa para o município de Jardim de Piranhas 700 litros de leite de
vaca diariamente para as famílias pobres deste município. Já em Taboleiro Grande, o Governo
o Estado repassa 200 litros de leite de gado (Programa o Leite/ Emater - Instituto de
Assistência Técnica e Extensão Rural do Governo Estado do Rio Grande do Norte - Agosto
de 2006).
Apesar desta política de impacto direto e diferente do que ocorre em Caicó e Pau dos
Ferros, o indicador de mortalidade infantil em Jardim de Piranhas não tem relação, pois a sua
mortalidade aumenta no período de 2000 a 2005 saindo de 19,1 para 23,1 óbitos a cada mil
nascidos-vivos. Em Taboleiro Grande não é registrada esta informação.

Tabela 23: Indicadores de Mortalidade de Ipueira no período de 2000 a 2005
Outros Indicadores de Mortalidade Ipueira
Total de óbitos
Nº de óbitos por 1.000 habitantes
% óbitos por causas mal definidas
Total de óbitos infantis
Nº de óbitos infantis por causas mal definidas
% de óbitos infantis no total de óbitos *
% de óbitos infantis por causas mal definidas
Mortalidade infantil por 1.000 nascidos-vivos **

2000
10
5,5
80,0
-

2001
24
12,6
45,8
2
8,3
66,7

2002
10
5,2
40,0
1
10,0
26,3

2003
9
4,6
55,6
-

2004
12
6,1
50,0
-

2005
13
6,6
23,1
1
7,7
30,3

* Coeficiente de mortalidade infantil proporcional
**considerando apenas os óbitos e nascimentos coletados pelo SIM/SINASC
Fonte: SIM/SINASC
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Tabela 24: Indicadores de Mortalidade de Taboleiro Grande no período de 2000 à 2005
Outros Indicadores de Mortalidade de Taboleiro
Grande
Total de óbitos
Nº de óbitos por 1.000 habitantes
% óbitos por causas mal definidas
Total de óbitos infantis
Nº de óbitos infantis por causas mal definidas
% de óbitos infantis no total de óbitos *
% de óbitos infantis por causas mal definidas
Mortalidade infantil por 1.000 nascidos-vivos **

2000
10
4,9
40,0
-

2001
2002
6
9
3,0
4,4
66,7
77,8
1
- 11,1
19,6

2003
11
5,4
54,5
-

2004
11
5,4
9,1
2
1
18,2
50,0
40,0

2005
14
7,0
14,3
-

* Coeficiente de mortalidade infantil proporcional
**considerando apenas os óbitos e nascimentos coletados pelo SIM/SINASC
Fonte: SIM/SINASC

Nestes dois municípios, também diferentemente de Caicó e Pau dos Ferros, não se tem
uma relação direta e positiva entre a cobertura do PSF e a queda da mortalidade infantil.
(SIAB - Caderno de Informações de Saúde Secretaria Executiva do Ministério da Saúde).
Já no que se refere à educação, vários indicadores poderiam responder a questão da
melhoria da educação nestes municípios: o aumento do número de escolas, a ampliação de
vagas, os programas de incentivo a capacitação do professor, a quantidade de repasses para
educação através do FUNDEB e principalmente a política de condicionalidade do Programa
Bolsa Família. No entanto, a realidade dos indicadores educacionais nestes dois municípios
não se correlaciona com o aumento das políticas de incentivo a educação.
Para os municípios de Ipueira e Taboleiro Grande foram repassadas respectivamente
as quantias de R$ 2.539.361,00 milhões e de R$ 462.599,00 mil, do FUNDEB no ano de
2007.
No período de 2000 a 2005 em Ipueira a Taxa de Aprovação Escolar aumentou de
62,3% passando para 64,0% já a Taxa de Abandono Escolar caiu de 17,8% para 9,6% e
finalmente a Taxa de Analfabetismo, contraditoriamente, aumenta de 32,7% para 33,1% no
período de 2000 a 2005. (CENSO 2000 e IDEB 2005)
Em Taboleiro Grande a Taxa de Aprovação Escolar caiu de 66,2% para 58,1%, uma
contradição já que a Taxa de Abandono Escolar caiu de 12,0% para 8,0%. Já a Taxa de
Analfabetismo que era de 34,6% caiu um ponto percentual para 34,5% no período de 2000 a
2005.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A queda da desigualdade ocorre apenas quando cresce a renda dos mais pobres.
Existem dois instrumentos polares capazes de produzir tal feito. O primeiro é o que eleva
igualmente a renda de todos os grupos, ou seja, o crescimento econômico balanceado. O
segundo é o que eleva a fatia da renda total apropriada para os pobres que é a redução no grau
de desigualdade, que dessa forma, aumenta a renda desse grupo, mesmo na ausência de
crescimento. O primeiro instrumento permite que a renda de pobres e de ricos cresça. Com o
segundo, cresce a renda dos mais pobres e declina a dos mais ricos. O ideal é poder contar
com as duas formas: o crescimento incrementa a renda de todos, enquanto as reduções no grau
de desigualdade garantem que a renda dos pobres cresça mais rapidamente que a dos ricos.
A queda recente na desigualdade de renda é importante por várias razões. Entre elas,
destacam-se duas. A primeira está na simples promoção da igualdade de condições de vida.
Na medida em que o ambiente familiar é muito importante para determinar o desempenho de
crianças e jovens na escola ou no mercado de trabalho, uma eqüidade de renda maior melhora
as condições dos mais pobres para competirem com os demais grupos. Além disso, sabemos
que uma queda na desigualdade significa uma redução da distância entre pobres e ricos.
Afinal, se melhorar a distribuição de renda significa necessariamente incrementar as
condições de vida dos menos favorecidos.
Para tanto, é fundamental investigar os determinantes dessa atual queda e, assim,
poder formular políticas e intervenções reforçadas, logo, mais efetivas. Dessa maneira seria
possível não só identificar os fatores que vêm contribuindo para a queda, como também
detectar as lacunas e as deficiências nas políticas públicas. A superação dessas lacunas e
deficiências poderia ajudar a acelerar a queda na desigualdade.
Alguns dos programas de transferência de renda que beneficiaram através de dinheiro
ou comumente o referenciado Programa de Transferência de Renda Direta ao beneficiário,
foram representados no Gráfico 20 (página 190) que mostra o percentual de domicílios que
receberam dinheiro de programas sociais do governo, traçando um perfil da população
atendida pelos programas sociais no país. Os programas citados são: Programa Bolsa Família,
o Benefício Assistencial de Prestação Continuada (BPC) e o Programa de Erradicação do
Trabalho Infantil (PETI) (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Diretoria de
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Pesquisa, Coordenação de Trabalho e Rendimento. Pesquisa Nacional de Amostra de
Domicílios 2004/2006, Rio de Janeiro).

Gráfico 20: Percentual de domicílios que receberam dinheiro de
programa social do governo no mês de referência no total de domicílios
particulares, por Grandes Regiões – 2004/2006

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisa, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional de
Amostra de Domicílios 2004/2006.

Na PNAD de 2004 a 2006 foram estimados, o percentual de domicílios onde, pelo
menos um morador recebia dinheiro de programa social do governo, passou de 15,6% para
18,3% em todo o país. Assim, em 2006, do total estimado de 54,7 milhões de domicílios
particulares no país, em cerca de 10 milhões (18,3%) houve recebimento de dinheiro de
programas sociais, sendo que a maior parte (8,1 milhões de domicílios) recebia rendimento do
programa Bolsa Família. A tendência de crescimento no recebimento de dinheiro é comum
em todas as Regiões com exceção da Região Sul, onde se observou estabilidade desses
percentuais, de 2004 para 2006.
No Brasil o Coeficiente de Gini, que um índice que mede a desigualdade de uma
população, foi de 0,5985 em 1995; 0,5930 em 2001; 0,5711 em 2004 e de 0,599 em 2006 quanto menor o índice, melhor a distribuição de renda (IBGE). A queda fica sendo de 0, 0005
pontos no período de dez anos. A renda proveniente do trabalho foi a que mais influenciou
esse recuo (85%), seguida pelas aposentadorias e pensões de até um salário mínimo (32%).
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Esse recuo corresponde ao resultado nas variações da desigualdade nas diversas fontes
de renda analisadas no estudo. A renda do trabalho, por exemplo, que corresponde a 72,6% da
renda total, reduziu o índice em 0, 023 pontos. As aposentadorias e pensões de até um salário
mínimo, que respondem por 4,6% da renda, diminuíram o Gini em 0, 009 pontos. O Bolsa
Família, responsável por 0,5% da renda nacional, subtraiu 0, 006 pontos do índice. Por outro
lado, as aposentadorias e pensões superiores a um salário mínimo, de onde vêm 16,5% da
renda, aumentaram o indicador em 0, 015 pontos. Outro programa governamental que se
destaca na redução do índice é o Benefício de Prestação Continuada (BPC) para idosos e
portadores de deficiência, que transfere 0,3% da renda total e foi responsável por 7% da queda
da desigualdade. O BPC não contribui tanto quanto o Bolsa Família para reduzir a
desigualdade, embora ele tenha a capacidade — que o Bolsa Família não tem — de elevar as
famílias beneficiadas para cima da linha de extrema pobreza, pois os seus repasses são de um
salário mínimo que, é de R$ 415,00 (Junho/2008) enquanto que, o Programa Bolsa Família
repassa entre R$ 20,00 até no máximo R$ 182,00 reais) - Decreto 6.491, de 26 de junho de
2008.

Gráfico 21: Brasil: Evolução da desigualdade na renda familiar per capita
Coeficiente de Gini – 1995 – 2005

Fonte: Estimativa produzida com base da Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio (PNAD) 1995 a 2005

A redução do índice de concentração da renda do trabalho, o forte caráter distributivo
dos programas de transferência de renda com índices de concentração negativos chamam a
atenção para os programas de redistribuição de renda que geram inúmeros estudos de
impactos e reflexos destas políticas na população e na economia do Brasil e do Rio Grande do
Norte.
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A nossa pesquisa conclui que, a simples elevação da renda causada pelas
transferências, apresenta impactos relevantes sobre a escolarização dos jovens nas famílias
beneficiárias. Do ponto de vista moral, as condicionalidades exigem das famílias algo que já é
determinado legalmente, portanto não se pode acusar o PBF como sendo um intruso na vida
privada, mesmo porque, a lei determina. Do ponto de vista da relação entre custo e benefício,
o fato é que, até o momento, não se sabe exatamente quão necessária ela é e qual é o custo do
seu controle.
Promover a emancipação das famílias beneficiárias é, sem dúvida, importante, mas,
parte do debate sobre portas de saída ignora que modificar tanto a estrutura do mercado de
trabalho quanto o nível educacional da força de trabalho não são tarefas simples ao alcance de
um único programa social; mais do que isso, são modificações que exigem muito tempo para
se concretizar. As transferências, portanto, não se configuram como uma solução temporária.
Se o Brasil pretende levar a sério a idéia de erradicar a pobreza, elas provavelmente terão que
ser mantidas por muitos anos.
O lado positivo dos programas analisados é indiscutível. Seus impactos sobre pobreza
e desigualdade são visíveis. Seu lado negativo não é claro. Primeiro não há indicações de que
as transferências afetem de modo substantivo (e indesejável) a participação no mercado de
trabalho.

Ao contrário, por razões que ainda precisam ser mais bem exploradas, essa

participação em alguns casos, é maior entre os beneficiários.
Logo, não há nenhuma evidência sólida de que as transferências afetem de maneira
relevante às contribuições previdenciárias e, menos ainda, de que esses impactos sejam
expressivos para a previdência social. Havendo descuido, aparentemente sua magnitude será
pequena em termos orçamentários. Por isso, não é trivial julgar se os programas estão ou não
sendo usados para fins clientelistas, mas há que se reconhecer que a transparência e o controle
institucional sobre eles são superiores às políticas de assistência que os antecederam.
No caso específico dos Aposentados Rurais, as transferências recebidas pelas famílias
dos agricultores aposentados equivalem a uma parcela significativa da renda em dinheiro que
essas famílias percebem, representando pelo menos, a metade ou mais da renda familiar. Estes
benefícios valorizam a posição dos idosos nas famílias e permitem que esses ajudem os filhos
e netos, quando estes passam por uma situação de desemprego em função de oscilações
conjunturais, ou mesmo por transformações estruturais na atividade agrícola. Além disso, os
recursos pagos pela Previdência Rural são utilizados pelos beneficiários para preencher
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lacunas deixadas pelo modesto sistema de saúde público ou para melhorar a qualidade da sua
habitação, ao construir uma casa de alvenaria no lugar das precárias moradias prévias.
O recebimento de um benefício de transferência de renda direta tem características de
finalidades diversas, mas o que se pode observar com a pesquisa é que a população dos
municípios do RN tem a tendência de fixar o beneficiado junto aos seus dependentes e em
suas cidades, evitando o inchaço ainda maior das periferias das grandes cidades. Migrar para a
cidade ocorre, em geral, quando existem problemas de geração de renda ou dificuldades para
educação dos filhos. Hoje não se justifica com os inúmeros programas de Assistência Social e
na área da Saúde que protegem estas populações em suas sedes municipais.
Para o Rio Grande do Norte, o sistema de Proteção Social que envolve vários
programas de repasses diretos tem cumprido o pagamento anual de quantias R$ 158,8 milhões
em 2000, R$ 265,0 milhões em 2003 e R$ 528,1 milhões de reais em 2007. No caso das
aposentadorias rurais do Estado, o custo anual em 2007 foi de R$ 735,0 milhões que
atenderam diretamente 5,53% da população com um repasse de um salário mínimo (R$
415,00).
Já o Programa de Benefício Continuado para Deficientes e Idosos (BPC) beneficia, em
2007, a um custo de R$ 280,0 milhões uma população de 2% com repasses de um salário
mínimo (R$ 415,00).
O Programa PETI, entretanto, é o que atinge menor percentual populacional, mas tem
uma eficiência em acompanhamento direto das mais eficazes com o acolhimento de 35.851
crianças ou jovens que recebem R$ 25,00 ou R$ 40,00

mensais além de receberem

acompanhamento nos Centros de Referencia de Assistência Social (CRAS).
E o Programa Bolsa Família repassou no ano de 2007, diretamente aproximadamente
10% da população norteriograndense que equivale a 302,7 mil famílias que receberam R$
243,6 milhões de valores que variam de R$ 20,00 à R$ 182,00.
Numa análise estatística das relações entre a número de pessoas que recebem algum
benefício e o número de pessoas que saem da situação de pobreza e/ou extrema pobreza, se
faz necessário o estudo da correlação e da regressão multivariada destas variáveis.
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Tabela 25: Análise de Correlação e Regressão utilizando ANOVA e Teste F
RESUMO DOS RESULTADOS
Estatística de regressão
R múltiplo
65535
0,440089937
R-Quadrado
R-quadrado ajustado
-0,47272963
Erro padrão
10,32446747
Observações
167
ANOVA
gl
Regressão
Resíduo
Total

Interseção
Cob. PBF
Cob. Após. Rurais
Cob. BPC
Cob. PETI

SQ
4
163
167

Coeficientes
0
0,672363131
0,067018161
0,087462527
0,172133894

MQ

F

-5309,758241 -1327,43956 12,45315621
17374,92445 106,5946285
12065,16621
Erro padrão
#N/D
0,035177176
0,079040786
0,277403747
0,104260224

Stat t
#N/D
19,11361857
0,847893403
0,315289637
-1,65100255

valor-P
#N/D
1,78076E-43
0,397740676
0,752945038
0,100663437

Fonte: Produção do autor no software SPSS

A análise de Regressão das variáveis que são: Percentual de Pessoas que saíram de
baixo da linha de Pobreza entre os anos de 2000 a 2006 (IBGE/MDS) e cobertura dos
Programas Bolsa Família, Aposentadorias Rurais, BPC e PETI nos municípios do Rio Grande
do Norte. Apresentam uma relação linear de ajustamento moderado que é representado pelo
R-Quadrado de 0,44 podendo dizer que é bastante significativa, pois o Teste F deu maior que
3,0 sendo 12,45.
Estas relações foram encontradas no Banco de Dados, mostrando que a cobertura de
alguns programas como é o caso do Bolsa Família se relaciona com maior força (poder), pois
o seu valor de explicação é maior que as dos outros programas. A equação matemática que
representa a modelagem destas variáveis é:

SaídaPobreza 0,67 PBF  0,06 AposRur  0,08BPC  0,17 PETI r 10,32

Onde Saída da Pobreza é o Percentual de Pessoas que saíram da Pobreza no Rio
Grande do Norte, entre 2000 e 2006, que está relacionado 0,67 pontos com a Cobertura do
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Programa Bolsa Família, mais 0,06 pontos de relação com a Cobertura das Aposentadorias
Rurais, mais 0,08 pontos das Coberturas do Benefício de Prestação Continuada (BPC) mais
0,17 pontos dos repasses do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) mais ou
menos 10,32 explicado por outros fatores externos. Avalia-se então que pela modelagem do
Banco de Dados as coberturas dos Programas: Bolsa Família, Aposentadorias Rurais, BPC e o
PETI contribuíram positivamente para a saída de pessoas abaixo da linha de pobreza no
Estado do Rio Grande do Norte. Esta realidade só nos traz a certeza de que, os programas de
transferência de renda, são necessários para a construção de uma sociedade mais justa, para
ter um impacto significativo na redução das desigualdades na sociedade norteriograndense.
Não há dúvida de que os programas de transferência de renda, voltados para qualquer
campo social, representam um mecanismo de diminuição das mazelas mais perversas da
pobreza, que é a fome. Para uma expressiva parcela da população brasileira que vive abaixo
da linha da pobreza, os programas de transferência de renda se expressam diretamente na
melhoria das condições materiais de vida, e indiretamente na melhoria da auto-estima da
mulher e de todos os membros da família beneficiária, promovendo ainda a integração
familiar. As experiências têm mostrado que as melhorias nas condições de saúde e nutrição,
podem ser obtidas por intermédio das políticas sociais adequadas a exemplo dos programas de
transferência de renda, enquanto a inclusão social e econômica não se torna plena.
Dessa forma, os Programas de transferência de renda vêm na esteira dos princípios
fundamentais do povo brasileiro, o de construir uma sociedade livre, justa e solidária, de
erradicar a pobreza e a marginalização reduzindo as desigualdades sociais e regionais. Assim,
o compromisso do governo brasileiro em atingir os objetivos estabelecidos no ano de 2000,
durante a Cúpula do Milênio das Nações Unidas por seus países-membro, reflete, também, os
anseios e desejos da nossa sociedade.
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