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RESUMO 

 

 

O Programa Bolsa Família – PBF, implementado há mais de uma década, posiciona-
se como o principal instrumento de combate à pobreza e à desigualdade no Brasil. 
Mesmo tendo o repasse direto de recursos monetários aos beneficiários e à exigência 
de contrapartidas, como os aspectos mais frequentemente associados à sua 
existência, o PBF não se limita a esses dois eixos estruturadores. As Ações e 
Programas Complementares, terceiro eixo do Programa, apesar de sua importância, 
ainda se mostra uma área não detentora da mesma consideração e notoriedade que 
as demais. Perante essa realidade e buscando evidenciar a atuação do referido 
Programa de Transferência de Renda Condicionada – PTRC, este trabalho se propôs 
a compreender a dinâmica de funcionamento do PBF no município de Currais Novos 
- RN. Para tanto, respaldou-se no referencial de Katzman (1997) e Katzman; Filgueira 
(2006) a partir do enfoque Ativos, Vulnerabilidade e Estrutura de Oportunidades – 
AVEO, além da incorporação da concepção do Estado, mercado de trabalho e 
sociedade como “ordens institucionais” intervenientes do enfoque. Com uma 
abordagem concomitantemente quantitativa e qualitativa, predominando esta última, 
realizou-se pesquisa bibliográfica, documental e de campo. No que concerne ao 
campo, além da observação devidamente registrada, fez-se uso de entrevistas 
semiestruturadas embasadas em roteiros. A análise foi concretizada por intermédio 
da elaboração de grelhas (ÉVORA, 2006) que compuseram um banco de dados e 
pelo emprego da análise de discurso (CHIZZOTTI, 2006). Diante das constatações 
obtidas ao longo dessa dissertação à luz dos objetivos traçados pelo PBF, percebeu-
se que o referido Programa precisa de aperfeiçoamentos em Currais Novos, pois 
existe uma série de problemáticas em torno do seu funcionamento principalmente no 
que concerne ao seu terceiro eixo que ainda carece de um verdadeiro 
desenvolvimento, o que faz com que a emancipação do PBF, como decorrência do 
citado eixo, que já se revela algo difícil de ser alcançada, permanece apenas em nível 
do idealizado nos instrumentos normativos. Ao ampliar o olhar, vislumbra-se que que 
as necessidade de melhorias no PBF como um todo, se expande em nível nacional. 
É certo que essa estratégia governamental de combate à pobreza tem passado por 
evoluções e que representa um símbolo do rumo tomado pela política social no Brasil, 
no entanto, ainda há muito o que ser realizado com vistas a potencializar os seus 
impactos. O PBF, inegavelmente, tem a sua relevância para o público por ele 
contemplado, porém não possui, por si só, potencial suficiente para verdadeiramente 
transformar o cenário que a pobreza delineia ao se concretizar em suas vidas. 
 
 
Palavras-Chave: Programa Bolsa Família. Ações e Programas Complementares. 
Pobreza. Currais Novos – RN. 
  



 
 

ABSTRACT 

 

 

The Program Bolsa Família - PBF, implemented more than a decade ago, it is 
positioned as the main combat instrument to the poverty and to the unequality in Brazil. 
Even having go over again it straightly of monetary resources to the beneficiaries and 
to the demand of counterentry, as the aspects more frequently associated to his 
existence, the PBF it does not content itself with these two structural axles. The Actions 
and Complement Programs, third axle of the Program, in spite of his importance, still 
shows an area not holder of the same consideration and renown that the rest. Towards 
this reality and looking to show up the acting of the above-mentioned Program of 
Transfer of Conditioned Income – PTRC, this work was proposed understanding the 
dynamic of functioning of the PBF in the local authority of Currais Novos - RN. 
Therefore, it was polished in the referential system of Katzman (1997) and Katzman; 
Filgueira (2006) from the approach Assets, Vulnerability and Structure of Opportunities 
– AVSO, besides the incorporation of the conception of the State, labor market and 
society as “institutional orders” intervenient of the approach. With an approach 
concomitantemente quantitative and qualitative, when last this one is predominating, 
was made a bibliographic research, documentary and of field. In what it concerns the 
field, besides the observation properly registered, it was made use of semistructured 
interviews informed on scripts. The analysis was made real through the preparation of 
broilers (ÉVORA, 2006) that composed a database and for the job of the analysis of 
speech (CHIZZOTTI, 2006). Before the observations obtained along this dissertation 
by the light of the objectives drawn by the PBF, it was seen that the above-mentioned 
Program needs improvements in Currais Novos, since there are series of problems 
around his functioning mainly in what concerns his third axle that still lacks for a true 
development, which does with what the emancipation of the PBF, as consequence of 
the quoted axle, that already reveals itself something difficult of being reached, remains 
only in level of the idealized one in the prescriptive instruments. Broaden perspectives, 
it sees that the need of improvements in the PBF as a whole, expands in national level. 
It is certain what this government combat strategy to the poverty has been passing 
over evolutions and what represents a symbol of the course taken for the social politics 
in Brazil, however, there is still to much to be carried out for potentiate his impacts. The 
PBF, undeniably, has his relevance for the public as him contemplated, however it has 
not, by itself, enough potential to really transform the scenery which the poverty 
outlines while coming true in his lives.  
 
 
Keywords: Program Bolsa Família. Actions and Complementary Programs. Poverty. 
Currais Novos – RN. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A política social brasileira tem passado por transformações ao longo da história 

e, o Programa Bolsa Família – PBF, se mostra como resultado dessas mudanças, 

sendo considerado atualmente como a principal estratégia governamental no combate 

à pobreza no país. Há mais de uma década, esse Programa de Transferência de 

Renda – PTRC segue sendo implementado e assumindo uma tendência de expansão 

no seu número de beneficiários. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome - MDS (2015), o PBF contemplou 13.782.217 famílias em 

todo o país, transferindo para elas um total correspondente a R$ 25.379.505.412,00. 

Esses dados mostram o considerável tamanho do Programa, mas também confirmam 

a inconveniente presença da pobreza sobre a vida de muitos brasileiros e a resistência 

desse mal ao tempo e às transformações da sociedade. 

São incessantes os questionamentos formulados por pesquisadores e por toda 

a sociedade em torno dessa inciativa, que visa solucionar uma problemática, que vale 

destacar, possui extrema complexidade. O PBF tem sido ao longo de sua existência 

alvo de diferentes opiniões, propiciando, assim, espaços para indagações a respeito 

de sua atuação. 

Dentre os aspectos em torno da dinâmica de funcionamento do PBF, que são 

passiveis de averiguação, a questão das possibilidades de saída das famílias de uma 

forma duradoura se revela um deles. O estabelecimento de bases para emancipação 

do PBF e rompimento da pobreza por parte dos beneficiários é designada, mesmo 

que superficialmente, pelo MDS, como tarefa do terceiro eixo do referido Programa. 

Apesar do Bolsa Família ser muito mais claramente e frequentemente 

associado aos seus dois primeiros eixos, no caso, a transferência de renda e as 

condicionalidades, o Programa não se resume apenas a isso, tem também um terceiro 

eixo representado pelas Ações e Programas Complementares, constituindo-se tão 

relevante quanto os demais eixos, mas que não desfruta da mesma notoriedade. A 

sensação que se tem ao observar as descrições e declarações feitas pela gestão 

nacional do PBF a respeito de Ações e Programas Complementares é a de que se faz 

necessário avançar tanto no seu entendimento como no desenvolvimento e 

divulgação.  
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Ciente da importância do terceiro eixo, mas também da falta de destaque dentro 

das próprias diretrizes gerais de operacionalização do Bolsa Família e da carência de 

análises a respeito do mesmo quando vislumbramos os estudos realizados sobre o 

mencionado Programa, a presente dissertação teve como objetivo geral compreender 

a dinâmica de funcionamento do PBF em Currais Novos. 

Em consonância com o objetivo geral, foram estabelecidos os seguintes 

objetivos específicos: 

 Verificar a atuação dos dois primeiros eixos que compõem o Programa 

Bolsa Família no município de Currais Novos – RN. 

 Identificar o perfil dos beneficiários do Programa Bolsa Família em Currais 

Novos – RN. 

 Verificar as Ações e os Programas Complementares existentes no 

município de Currais Novos-RN. 

 Conhecer a percepção dos beneficiários do Bolsa Família em Currais 

Novos-RN sobre as Ações e Programas Complementares que, para eles, 

são desenvolvidos e sobre o PBF como um todo. 

Em face dessas pretensões, adotou-se como um dos principais referenciais 

teóricos Katzman (1997) e Katzman; Filgueira (2006), especificamente no que 

concerne às suas ideias voltadas para o enfoque denominado Ativos, Vulnerabilidade 

e Estrutura de oportunidades - AVEO1, fazendo, no entanto, um mais largo uso do 

último termo que compõe o enfoque, ou seja, estruturas de oportunidades. 

O conceito dado ao termo estruturas de oportunidades é enfatizada por 

Katzman (1997, p. 21), que detalhadamente esclarece-o ao destacar que: 

 

Las estructuras de oportunidades se definen como probabilidades de 
acesso a bienes, a servicios, o al desempeño de actividades. Estas 
oportunidades inciden sobre el bienestar de los hogares, ya sea 

                                                           
1 Realizando adequações dos termos defendidos pelos autores ao objeto de estudo da 
presente dissertação, cumpre esclarecer que partiu-se do entendimento de que ativos são 
todos os recursos e meios capazes de criar possibilidades das famílias das famílias saírem 
da condição de pobreza em que se encontram. Estruturas de oportunidades como sendo o 
conjunto de ativos, ou seja, o agregado de meios existentes e disponibilizados as famílias e 
que o acesso a tais estruturas, oportuniza o alcance de melhores condições de vida. Por fim, 
vulnerabilidade, como sendo a situação que se encontram as famílias destituídas de ativos 
suficientes para promovê-las e em dificuldade, inclusive, de acesso as estruturas de 
oportunidades. É válido destacar que os três termos que integram o enfoque são vinculados 
e, portanto, possuem a sua compressão interligada. 
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porque permiten o facilitan a los miembros del hogar el uso de sus 
propios recursos o porque les proveen recursos nuevos.  

 

A noção geral que configura o referido enfoque, considerado neste trabalho, é 

apresentada por Katzman; Filgueira (2006, p. 70 – 71) ao relatarem que: 

 

[...] procura explicar os diferenciais de vulnerabilidade ante a pobreza 
e a exclusão social de distintas categorias de domicílios urbanos. Isto 
se faz de uma perspectiva que privilegia, como fator explicativo, por 
um lado, o grau de ajuste entre os ativos que podem mobilizar os 
domicílios e, por outro, os requisitos de acesso às fontes de renovação 
e acumulação dos ativos necessários para participar plenamente da 
sociedade. Ao conjunto destas fontes de ativos chamamos estrutura 
de oportunidades. Quando os recursos dos domicílios são 
insuficientes para aproveitar oportunidades de acesso ao bem-estar, 
falamos de vulnerabilidade ante a pobreza e/ou ante a exclusão social. 

 

Na visão dos autores, a ausência de estruturas de oportunidades, não acesso 

ou precário acesso a estas, contribuem para manutenção e perpetuação das 

condições de pobreza das famílias.  

É exatamente como estruturas de oportunidades que o terceiro eixo do PBF, 

em certa medida, se prontifica a atuar. As Ações e Programas Complementares, em 

síntese, buscam lançar bases de acesso aos meios que permitam às famílias 

beneficiárias conquistarem melhores condições de vida e se emanciparem. O terceiro 

eixo é, assim, otimistamente concebido para, pelo menos em tese, preencher lacunas 

que inibem e até inviabilizam o rompimento dos beneficiários com a pobreza em que 

se encontram. Público este que pode ser enxergado pela concepção dos autores, 

como destituído de ativos suficientes para promovê-lo e que distantes de estruturas 

de oportunidades veem cada vez mais se elevar o grau de vulnerabilidade em que se 

encontra. 

Para melhor interpretação da realidade pesquisada, adotou-se ainda a visão 

desenvolvida por Katzman (1997) e Katzman; Filgueira (2006) no que concerne aos 

principais atores, ou nas palavras dos mesmos, às “ordens institucionais” 

responsáveis pela promoção de estruturas de oportunidades, e sendo assim, os 

grandes influenciadores no processo de redução das vulnerabilidade que assolam as 

populações. Para tais autores, as ordens institucionais são representadas pelas ações 

oriundas do Estado, do mercado de trabalho e da sociedade, como se pode verificar 

na explanação feita por Katzman (1997, p. 27): 
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[…] las instituciones de la sociedad civil, el Estado y/o el mercado 
pueden generar estructuras de oportunidades que faciliten la 
movilización de los activos de los hogares, o que les provean activos 
para reducir su vulnerabilidad, mejorar sus niveles de vida o permitirles 
el acceso a estructuras de oportunidades más cercanas a los nuevos 
caminos de movilidad e integración. 

 

Apesar da importância dada ao papel a ser exercido pelo Estado e pelo 

mercado, Katzman (1997) e Katzman; Filgueira (2006) não menosprezam e 

reconhecem a função crucial presente nas iniciativas oriundas da sociedade. Esta, 

conforme concepção dos autores, subdivide-se em redes políticas, famílias e redes 

extrafamiliares na comunidade. É pertinente ressaltar o peculiar entendimento 

expresso pelos mencionados pesquisadores sobre as redes políticas. Para eles, estão 

associadas ao clientelismo e, sendo assim, ao acesso a cargos públicos por 

conveniência política em função das redes de relacionamentos pretensiosamente 

estabelecidas entre representantes políticos e cidadãos comuns.  

Mostrou-se necessária a apresentação do sentido que perpassa as redes 

políticas pela ótica de Katzman (1997) e Katzman; Filgueira (2006), bem como dos 

desdobramentos da sociedade enquanto ordem institucional, de um modo geral, por 

esta ter seus termos incorporados de algum modo ao longo da discussão realizada no 

trabalho, o que permitiu ampliar e fortalecer as bases explicativas das descobertas. 

A utilização do enfoque AVEO, atrelada à compreensão das ordens 

institucionais, oriundas dos estudos de Katzman (1997) e Katzman; Filgueira (2006), 

possibilitou enxergar os fatores de diferentes naturezas, que se entrelaçam no 

processo de imobilização socioeconômica de famílias beneficiárias do PBF, 

realçando, assim, os intervenientes que os aprisionam a uma condição tal de 

vulnerabilidade que, o próprio acesso a potenciais veículos emancipatórios torna-se 

uma realidade marcada por dificuldades.  

Além disso, a pesquisa permitiu observar quão escassas são as estruturas de 

oportunidades que se defronta o público do PBF e como as poucas possibilidades que 

normalmente são apresentadas aos beneficiários são, em certo grau, fragilizadas em 

função dos poucos “ativos” adquiridos. Nesse sentido, sanar a situação ultrapassa os 

limites do terceiro eixo do PBF. Seguindo as ideias de Katzman (1997) e Katzman; 

Filgueira (2006), é necessário o entrelaçar de ações e, portanto, maior articulação dos 

diversos setores que integram o Estado, o mercado de trabalho e a sociedade como 
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um todo. O unir esforços se faz imprescindível, pois a notável vulnerabilidade das 

famílias do PBF termina por expressar o quão incipiente é o terceiro eixo enquanto 

construtor de estruturas de oportunidades, sendo, assim, fundamental potencializá-lo. 

Para alcance dos objetivos, o percurso metodológico iniciou-se com a 

realização de pesquisa bibliográfica sobre pobreza e desigualdade no Brasil, 

problemáticas essas que o Bolsa Família se propõe a enfrentar, como também, sobre 

a trajetória e os elementos que compõem a formação do próprio Programa. Essa 

forma de pesquisa se estendeu na busca pela compreensão da realidade do 

município, foco da análise, o que permitiu a realização de uma breve caracterização 

geográfica e socioeconômica de Currais Novos – RN, além da obtenção de um 

desenho da atuação do Bolsa Família na referida localidade. 

Toda essa investigação descrita foi pautada nas mais diversas fontes, como 

livros, teses, dissertações, artigos, legislação, além da coleta de dados e informações 

no site do MDS. Com isso, formou-se uma base teórica que possibilitou conhecimento 

mais acurado sobre os principais aspectos que se encontram em torno do objeto de 

estudo, possibilitando posteriormente uma análise fundamentada. 

Quanto à forma de abordagem do problema, a pesquisa assumiu um caráter 

qualitativo e quantitativo. A possibilidade de uso conjunto de ambas abordagens é 

assegurada por Minayo (1995, apud GONÇALVES, 2005, p. 101) ao relatar que “o 

conjunto de dados qualitativos e quantitativos não se opõe e sim, se complementam, 

pois a realidade abrangida exclui qualquer dicotomia.” 

A relevância apontada do uso conjunto desses meios de investigação é ainda 

reforçada e respaldada por Lobo (2009, p. 82) ao defender a seguinte posição: 

 

Não se acredita pertinente desenvolver estratégias que visualizem 
exclusivamente um só desenho ou uma só técnica de coleta de 
informações. Inclui-se neste caso a necessidade de mesclar-se 
elementos de ordem qualitativa e de ordem quantitativa nas 
estratégias propostas.  

 

Assim, a presente pesquisa revela-se quali-quanti, sendo esse tipo definida nas 

palavras de Tkadi; Dias (2011, p. 34) como sendo “[...] aquelas em que o pesquisador 

lança mão de dados numéricos e descritivos.” 

Esse formato duplo de abordagem, mais que possível, tornou-se necessário 

haja vista que, mesmo não fazendo uso de complexos recursos estatísticos, a 

pesquisa incorpora dados numéricos e isso, por si só, já lhe confere um contorno 
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quantitativo. Como defende Tkaldi; Dias (2011, p. 33), ao seguir essa linha de 

raciocínio, a pesquisa quantitativa “é aquela em que o pesquisador reúne, registra e 

analisa dados numéricos.” 

Sendo assim, o sentido da abordagem quantitativa se justifica pelo o uso 

sistemático de dados coletados juntos ao site do MDS, como também, por meio do 

contato direto com o citado órgão, a fim de desenhar o formato que se encontra o 

Bolsa Família em Currais Novos, dados esses que compreendem o número de 

beneficiários, volume total de recursos transferidos para os beneficiários e para a 

gestão municipal do Programa, bem como dados referentes ao perfil do público 

beneficiado, condições de moradias, dentre outros. 

Apesar do uso conjunto das formas de abordagens, deu-se uma ênfase maior 

à parte qualitativa, viés este mais predominante e forte em função dos objetivos e do 

direcionamento dado à investigação, que fica evidente na fase referente à pesquisa 

de campo. Esta, por sua vez, foi dividida em três momentos: primeiramente, fez-se 

um contato prévio com os envolvidos com algum dos eixos do PBF no município 

estudado. Esse momento mostrou-se indispensável e crucial para avançar nas demais 

etapas da pesquisa, uma vez que possibilitou conhecer como estava estruturado e 

sendo desenvolvido o Programa e, de posse do conhecimento básico da sua dinâmica 

de funcionamento local, pôde-se identificar as pessoas detentoras de informações 

relevantes sobre o que se pretendia averiguar mais detalhadamente. 

Esse contato inicial foi efetivado mediante visitas realizadas à Secretaria 

Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social - SEMTHAS, à gestão local do 

PBF, aos Centros de Referência da Assistência Social – CRAS, ao Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social – CREAS e à Secretaria de Educação. 

Esse momento foi oportuno para a coleta de dados relacionada ao PBF e, por 

conseguinte, fez-se, também, pesquisa documental ao reunir relatórios na SEMTHAS, 

na sede do Acessuas, bem como no CREAS. 

Percebeu-se a necessidade de um acompanhamento mais próximo com o 

órgão que lida diretamente com os beneficiários, objetivando facilitar a coleta de 

dados. Para isso, dedicou-se um momento específico que se estendeu por 15 dias 

para a realização de observação, ocorrendo em um ambiente reservado para gestão 

do Cadastro Único - CadÚnico e PBF. Ademais, tal local, constitui-se no pilar central 

do Programa em nível municipal, sendo o articulador de todos os eixos e ainda o 

espaço com fluxo constante de beneficiários e potenciais beneficiários. 
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Para registro das observações, utilizou-se um diário de campo, o qual já havia 

sido adotado desde a realização das primeiras visitas. Nele, foi possível expor 

informações, impressões e descobertas que vieram a compor um amplo banco de 

dados sobre os mais variados aspectos que norteiam a implementação do Bolsa 

Família e até mesmo das vivências do público por ele contemplado em Currais Novos 

– RN. 

O terceiro momento, por sua vez, foi destinado para a realização das 

entrevistas, sendo estas adotadas como mais um instrumento de coleta de dados com 

substancial importância no processo direto de alcance dos objetivos dessa 

dissertação. Quanto ao tipo, optou-se pela implementação de entrevistas 

semiestruturadas, realizadas em consonância com as diretrizes estabelecidas em 

roteiros previamente elaborados. (Ver apêndice A e B).  

A escolha desse tipo de entrevista resultou da capacidade que esse formato 

possui em atender às peculiaridades da pesquisa, permitindo a flexibilidade tanto na 

condução das perguntas realizadas aos entrevistados e por conseguinte, nas suas 

respostas. O roteiro passa a ter a função de norteador da conversa, o meio 

direcionador para que o diálogo flua livremente sem deixar de tomar os contornos que 

levam à obtenção dos propósitos do estudo. Assim comentam Boni; Quaresma (2005, 

p. 75): 

 

As entrevistas semiestruturadas combinam perguntas abertas e 
fechadas, onde o informante tem a possibilidade de discorrer sobre o 
tema proposto. O pesquisador deve seguir um conjunto de questões 
previamente definidas, mas ele o faz em um contexto muito 
semelhante ao de uma conversa informal. O entrevistador deve ficar 
atento para dirigir, no momento que achar oportuno, a discussão para 
o assunto que o interessa fazendo perguntas adicionais para elucidar 
questões que não ficaram claras ou ajudar a recompor o contexto da 
entrevista, caso o informante tenha ‘fugindo’ ao tema ou tenha 
dificuldades com ele.  

 

Foram realizadas entrevistas individuais com servidores públicos e 

beneficiários do PBF, sendo válido ressaltar que foi assegurada a preservação da 

identidade de todos os entrevistados. 

No caso dos servidores, foram entrevistados todos os que possuíam relação 

direta com a implementação do PBF no município e funcionários que, mesmo não 

sendo responsáveis pelo funcionamento do Programa, possuíam algum tipo de 

interligação com o Programa. Sendo assim, compuseram o quadro de servidores 
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entrevistados: a Secretária responsável pela SEMTHAS, a gestora local do PBF, a 

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, Coordenadora do 

CRAS, Assistente Social do CRAS, Interlocutor do Acessuas, Entrevistador do PBF, 

Coordenadora do CREAS, responsável pelo acompanhamento das condicionalidades 

de educação e a articuladora das secretarias de assistência social, educação, o que 

totalizou uma quantidade de 10 entrevistados. 

Para a composição dessa amostra, tomou-se por base os preceitos da 

amostragem denominada teórica. Embora se tenha elaborado ao longo das visitas 

uma lista com potenciais sujeitos a serem entrevistados, esta não foi definitiva. Em 

função das descobertas feitas com o avançar da pesquisa, fez-se necessário a 

inclusão de novas pessoas no rol de entrevistas, de modo a sanar questionamentos 

que permaneciam carentes de esclarecimento.  

Esse formato de composição da amostra é assegurado por Flick (2009, p. 44-

45): 

 

Na pesquisa em teoria fundamentada as decisões relacionadas a 
amostragem não são tomadas formalmente, nem de antemão, e sim 
durante o processo de pesquisa, observando-se os dados obtidos, 
segundo o processo de análise desses continuamente. [...] a 
amostragem teórica é mais a ideia do que ainda está faltando nos 
dados (e as compreensões que eles tornam possível) que movem as 
decisões [...]. 

 

O roteiro base das entrevistas com os servidores foi elaborado de modo que 

permitisse explorar as diversas áreas de abrangência do PBF. Com isso, contemplou-

se as suas três vigas de estruturação, buscando assim compreender como tem sido 

implementado o Programa em Currais Novos para melhor contextualização. No 

entanto, deu-se maior ênfase ao seu terceiro eixo.  

Com os beneficiários do PBF foram realizadas 14 entrevistas. Esta foi a 

quantidade em que se percebeu que as respostas dos entrevistados apresentavam 

aspectos em comum e, dessa forma, essa fase da pesquisa atingia o seu ponto de 

saturação. A respeito disso, Gaskell (2007 apud VIANA, 2012, p. 76) lembra que “[...] 

o número de entrevistas a serem realizadas dependerá da natureza do tópico a ser 

estudado e do ponto de saturação definido pelo pesquisador.” 

O critério utilizado para a seleção dos entrevistados foi a participação no 

Programa em pelo menos dois anos, por entender como sendo este o tempo 
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necessário para que as famílias beneficiárias tivessem conhecido melhor o Bolsa 

Família e a oportunidade de participar de alguma Ação ou Programa Complementar 

se existentes no município. 

A forma utilizada no processo de amostragem dos beneficiários foi o snowball 

ou bola de neve. Como explica Oliveira (2011, p. 32), trata-se de um tipo de 

amostragem em que “[...] selecionam correspondentes adicionais a partir de 

referências de respondentes iniciais, com base em indicações de nomes”. Conforme 

aponta Viana (2012, p. 75), “essa técnica é frequentemente utilizada em pesquisa cuja 

definição e identificação são difíceis.”  

A bola de neve se revelou ao longo da pesquisa a forma de amostragem mais 

adequada, tendo em vista a dificuldade enfrentada na localização dos beneficiários no 

momento em que a parte referente ao campo estava sendo desenvolvida. Como na 

ocasião os CRAS do município, local de fácil acesso ao público alvo, não estava em 

funcionamento em função da não renovação contratual do seu quadro de funcionários, 

composto basicamente por contratados, tal espaço não pôde ser utilizado como meio 

de contato com os beneficiários. 

A dificuldade no acesso às famílias foi ainda mais elevada por se tratar de um 

período em que não estava ocorrendo recadastramento dos beneficiários na 

SEMTHAS. Diante disso, o público com perfil para a pesquisa também não pôde ser 

encontrado nesse lugar. 

Perante a situação descrita, as entrevistas foram realizadas nas residências 

dos beneficiários como resultado de indicações. Esse mecanismo não só contribuiu 

para o acesso aos beneficiários como também para reduzir, embora não tenha sanado 

totalmente, o medo de perder o benefício que público alvo demostrou ter, e a 

minimização desse temor facilitou o processo de aceitação de concessão das 

entrevistas. 

No roteiro dessas entrevistas abriu-se espaço para a investigação das múltiplas 

formas de intervenção do Bolsa Família na vida das famílias beneficiárias, 

privilegiando, sobretudo, questões que abordassem os conhecimentos dos 

entrevistados a respeito da existência de Ações e Programas Complementares, da 

visão desses em relação a essas iniciativas e a percepção a respeito da possibilidade 

de emancipação por esse terceiro eixo. 

Assim, desenvolveu-se o roteiro em um formato que possibilitasse ao 

beneficiário expressar suas impressões sobre o Programa, ciente de que muitos são 
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os fatores que influenciam a percepção dos indivíduos sobre os serviços oferecidos 

pelo setor público, influências essas que podem explicar determinados 

posicionamentos. Desse modo, considerou-se a realidade descrita por Dinsdale; 

Marson (2000, p. 28) que: 

 

Entre os diversos elementos que pesam sobre as percepções dos 
usuários a respeito dos serviços estão a cultura, as regras e o sistema 
de gestão da organização, bem como o conhecimento, as habilidades 
e a atitude de cada funcionário com a qualidade do serviço. A cultura, 
os princípios e os valores específicos do setor público também são 
importantes. Ampliando a questão poder-se-ia dizer que cada usuário 
traz expectativas diferentes para a experiência com o serviço. As 
expectativas são informadas por meio das experiências passadas dos 
usuários, bem como pela informação e a propaganda fornecidas pelas 
organizações de serviços. É claro, a avaliação dos usuários dos 
serviços também é influenciada pela própria experiência com ele. [...]. 
Outro elemento que pode influenciar as percepções dos serviços do 
setor público é a confiança dos cidadãos no governo, nos políticos e 
nos sistemas políticos. 

 

Quanto à análise do material coletado, fez-se uso conjunto de duas técnicas, 

nesse caso, a elaboração de grelhas (ÉVORA, 2006) e a análise de discurso 

(CHIZZOTTI, 2006). Tomou-se essa escolha com o objetivo de alcançar melhor 

compreensão dos dados mediante as características dos roteiros, formados por 

questões mais abertas em determinados momentos e questões mais fechadas em 

outros, a depender das informações que se buscava obter. 

Sendo assim, as grelhas assumiram o papel de elemento organizador e 

sistematizador dos resultados das entrevistas, compondo um banco de dados. Isso 

possibilitou uma visão geral do que se tinha alcançado. Sua função foi primordial 

principalmente no que diz respeito às questões mais direcionadas 

No tocante às questões com contornos mais amplos, a análise de discurso 

assumiu a responsabilidade de atuar no sentido de expor as reflexões realizadas pelos 

entrevistados e fornecer as bases para viabilizar as devidas interpretações, o que 

contribuiu para o desencadear de uma análise consistente e completa. 

Todo esse percurso metodológico conduziu a pesquisa ao alcance de suas 

intenções, portanto, tornando-se possível esclarecer indagações sobre o objeto de 

estudo e contribuir para a sua compreensão. 

Diante do exposto, faz-se necessário ressaltar que a dissertação encontra-se 

estruturada em três capítulos. O primeiro deles voltou-se para o conhecimento a 
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respeito da pobreza, desigualdade e a trajetória dos Programas de Transferência de 

Renda no Brasil. Este capítulo foi composto por três itens. 

O item inicial faz uma sucinta explanação a respeito da pobreza, exclusão e 

inclusão social. Essa apresentação é importante para situar a problemática que o PBF 

foi concebido a enfrentar. Na oportunidade, viu-se que o referido Programa, além de 

lidar com a gravidade da problemática em termos práticos, está inserido em um 

universo conceitual em construção, o que se mostra um desafio. O PBF encontra-se 

envolvido com termos carentes de uma real definição e isso tem interferência 

diretamente nas suas concepções e nos seus resultados. Logo, revela-se 

indispensável um olhar mais atento sobre as avaliações feitas, principalmente pelo 

governo federal a respeito do Programa. Análises mais criteriosas e cautelosas são 

necessárias em função da concepção que o PBF possui sobre o mal com o qual duela. 

Na sequência, o segundo item se dedica exclusivamente à explanação da 

desigualdade de renda no Brasil, afinal, a pobreza no Brasil não é vista isoladamente, 

mas, na grande maioria das vezes, é atrelada ou até mesmo justificada pela 

desigualdade. 

O terceiro item do primeiro capítulo buscou contemplar uma breve explanação 

a respeito do percurso tomado pela política social brasileira, destacando os 

acontecimentos que influenciaram para o formato que tal política possui atualmente. 

A ênfase maior foi dada à história dos Programas de Transferência de Renda, 

destaque esse primordial para uma compreensão mais ampla e completa do PBF. 

Já o segundo capítulo versa sobre o Programa Bolsa Família e subdivide-se 

em quatro itens. A explanação referente a toda trajetória do Programa desde sua 

origem até a atualidade e, portanto, toda sua descrição histórica, assim como o 

detalhamento de sua estrutura e linhas de pobreza adotadas, compôs o primeiro item. 

O segundo, por sua vez, ressaltou o CadÚnico enquanto porta de entrada ao PBF, 

descreveu os tipos de benefícios financeiros repassados pelo referido Programa, 

assim como as condicionalidades e os motivos que conduzem ao cancelamento dos 

beneficiários. 

Na sequência, o terceiro item abordou o formato descentralizado de gestão do 

Programa, destacando-se o caráter operacional das atividades sob responsabilidade 

das instâncias locais. Ainda, fez-se a exposição do Índice de Gestão Descentralizada 

- IGD, que, em linhas gerais, é posto como indicador de aferição da qualidade da 

gestão do PBF nos municípios e nos seus respectivos Estados, além da pertinente 
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informação a respeito do papel exercido pela Caixa Econômica Federal - CAIXA, 

constituindo-se como agente operador do PTRC em observação, frisou-se a sua fonte 

de financiamento e meios de fiscalização, ressaltando a relevância da Instância de 

Controle Social e necessidade de sua efetiva atuação. 

O quarto item diz respeito exclusivamente à realização de uma abordagem 

mais minuciosa sobre o terceiro eixo do Bolsa Família, ressaltando os Programas 

Complementares sugeridos pelo governo federal. Esse item revelou-se essencial 

tendo em vista os objetivos do presente trabalho. A apresentação dos Programas 

Complementares expôs a discussão existente em torno das denominadas portas de 

saída ao PBF. 

O terceiro e último capítulo compreendeu uma análise referente à atuação do 

PBF em Currais Novos, a qual se estendeu por quatro itens. Para melhor 

conhecimento da realidade de Currais Novos, o primeiro item se concentrou na 

apresentação desse município, detendo-se mais precisamente aos principais 

aspectos geográficos e socioeconômicos. 

Já o segundo item tratou diretamente da realidade do PBF no município 

referente às transferências, às condicionalidades, ao perfil dos beneficiários, ao IGD 

– M e ao controle social.  

O terceiro, por sua vez, empenhou-se exclusivamente em conhecer as Ações 

e Programas Complementares ao PBF em Currais Novos, com intuito de expor as 

oportunidades do terceiro eixo. Por fim, o quarto item apresentou a percepção dos 

beneficiários. 
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2. POBREZA, DESIGUALDADE E PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE 

RENDA NO BRASIL 

 

 

2.1 Uma breve explanação sobre pobreza, exclusão e inclusão 

 

 

Muitos são os problemas que permeiam a realidade brasileira. Problemas 

esses oriundos das mais diferentes ordens e que muitas vezes se inter-relacionam e 

transformam-se em proliferadores de uma infinidade de consequências sobre a vida 

de toda sociedade, configurando-se como fortes empecilhos ao qualitativo e desejado 

avanço social. 

Dentro desse cenário, marcado por dificuldades e da nítida necessidade de 

busca por alternativas que as minimizem, a pobreza não por acaso, ocupa com maior 

ênfase e notoriedade, principalmente nos últimos anos, local privilegiado nos debates. 

Inquestionavelmente, a pobreza representa um grave problema social e 

constitui-se como raiz de uma diversidade de males que se dissemina continuamente. 

É importante frisar que a pobreza não se revela um agravante recente quando temos 

a esfera internacional como observatório, nem quando se volta o olhar para o país2. 

Ela é marca impregnada na trajetória brasileira. Como enfatizado por Rego; Pinzani 

(2013, p. 176): “nunca é demais lembrar que nossa pobreza não é um fato contingente, 

mas deita raízes profundas na nossa história e na forma de conduzir politicamente as 

decisões estatais.” 

Assim, a pobreza tem resistido mesmo com a evolução do tempo e representa 

uma das faces do sistema econômico que rege e move a grande maioria das 

sociedades. 

Vive-se momentos em que o capitalismo, mola propulsora mundial, exacerba a 

proliferação de mazelas sociais, como fome, pobreza, desigualdade social, 

                                                           
2 Uma periodização sobre os marcos da pobreza urbana no Brasil e suas diversas 
denominações e interpretações que foram sendo desenvolvidas e alteradas com passar do 
tempo, pode ser encontrada em VALLADARES, Licia. Representações da pobreza no Brasil 
Urbano: da vadiagem à exclusão social. Revista do CCHLA/UFRN. v. 10, n. ½, p. 129-142, 
jan./dez. 1996.  
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desemprego, problemáticas essas que tem ocupado as agendas dos países, inclusive 

do Brasil, por um tempo considerável.  

Se a pobreza é extremamente complexa em termos reais, ou seja, quando vista 

pelo prisma da crueldade com que se concretiza na vivência humana, assim também 

se faz em nível teórico. São constantes as discussões ideológicas entre os 

pesquisadores da referida temática. É vasto e diversificado o universo de debates 

sobre pobreza, debates esses que perpassam a sua origem, suas causas, 

nomenclaturas, periodização, suas características, mensuração, além de vários 

outros aspectos. Isso, obviamente, resulta em múltiplas visões a respeito de uma 

mesma problemática. 

Ciente disso, faz-se oportuno frisar que não se mostra pretensão desse estudo 

o aprofundamento nas inúmeras peculiaridades que circunda a pobreza, mas tão 

somente expor sucintamente alguns dos principais elementos, de modo a propiciar 

sua apresentação, ressaltando apenas o que é necessário para melhor entendimento 

do objeto de estudo da presente pesquisa. Afinal, essa investigação, mesmo que 

breve, sobre pobreza, é indispensável para melhor compreensão da concepção e dos 

objetivos do PBF, foco da investigação a ser detalhado posteriormente, isso porque a 

pobreza é posta como o principal alvo de combate do referido Programa 

governamental. 

Feito esse esclarecimento, é válido mencionar que, em síntese, muitas 

divergências de entendimentos sobre a pobreza se concentram e têm como fonte 

básica primordial o impasse conceitual. 

O fato é que não há um único conceito científico definitivo, inquestionável e, 

portanto, totalmente aceito. Há sim, uma multiplicidade de definições, cada qual 

respaldada em concepções próprias. 

Tão antiga quanto a existência da pobreza é a discussão em torno de sua 

definição. Diante das muitas contribuições exercidas pela academia nessa árdua 

missão, tem-se passado por evoluções e, com isso, aperfeiçoamento na sua 

compressão. Como lembra Sales (2015, p. 93), “a pobreza já foi apresentada e 

conceituada das mais diversas formas, a depender do momento histórico vivido.” 

Se referir à pobreza é adentrar em um universo conceitual indefinido. Por isso, 

um olhar atento e criterioso, tanto em nível teórico como prático, revela-se crucial. Não 

se pode esquecer de que são inúmeros os conceitos formulados. Estes, por sua vez, 
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convergem essencialmente para dois sentidos. Conforme asseguram Azevedo; 

Burlandy (2010, p. 207): 

 

A literatura acadêmica oferece um vasto campo teórico de concepções 
de pobreza, fornecendo, desta forma, um arsenal de saberes e de 
conceitos que enfatizam o critério da renda para delimitar a pobreza, 
e outras que priorizam uma visão multidimensional da mesma.  

 

O sentido multidimensional disseminado nos últimos tempos é explicado por 

Codes (2008, p. 7) ao descrever que a pobreza, nesta perspectiva, é encarada como 

“[...] situações em que as necessidades humanas não são suficientemente satisfeitas 

e em que diferentes fatores estão interligados.” 

Sen (2000, p. 109), conhecedor dessa recente característica em termos de 

definição, demonstrando possuir um entendimento ampliado sobre pobreza e 

buscando por melhor explicá-la, defende seu ponto de vista ao argumentar que:  

 
[...] a pobreza deve ser vista como privação de capacidades básicas 
em vez de meramente como baixo nível de renda, que é o critério 
tradicional de identificação da pobreza. A perspectiva de pobreza 
como privação de capacidades não envolve nenhuma negação da 
ideia sensata de que a renda baixa é claramente uma das causas 
principais da pobreza, pois a falta de renda pode ser uma razão 
primordial da privação de capacidades de uma pessoa. 

 

Com uma visão atual e também multidimensional sobre pobreza, mas indo 

ainda mais além, apontando elementos configuradores da problemática em discussão, 

Silva (2013, p. 26) posiciona-se de forma expressiva e abrangente, sendo nesta 

concepção de pobreza que se baseia a presente dissertação. A autora assegura que:  

 

[...] pobreza é mais que insuficiência de renda. A determinação 
fundamental da pobreza é de natureza estrutural, decorrente, 
sobretudo, da exploração do trabalho; geradora da desigualdade na 
distribuição da riqueza socialmente produzida, limitando ou impedindo 
o acesso a serviços sociais básicos; à informação; ao trabalho de 
renda estável, inclusive contribuindo para a não participação política. 

 

Dessa forma, a pobreza termina se revelando como um fenômeno resultante 

de diversos fatores encadeados, dentre os quais, tem-se a contribuição da ausência 

de renda, algo que não se pode negar, mas que não é o único determinante, sendo 

assim, apenas parte integrante de um contexto maior, o que expõe sua complexidade. 
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Sem a pretensão exaustiva de confronto em torno das definições sobre 

pobreza, cumpre apenas ressaltar que os conceitos, sejam eles pautados tão somente 

na renda ou alicerçados na amplitude da multidimensionalidade, nenhum está imune 

a críticas.  

Em linhas gerais, de um lado, os critérios de renda se mostram limitados, mas 

o meio capaz de viabilizar a mensuração e demonstração da pobreza, de outro, a 

noção da multidimensionalidade apesar de mais abrangente e completa diante da 

árdua tarefa de expressar o que é a pobreza, se defronta com o obstáculo da 

mensuração de diversos aspectos que não só a renda. 

Apesar da consciência de quão limitado é o conceito pautado tão somente na 

aferição de renda, ou seja, do caráter monetário dado à pobreza, essa ainda 

permanece sendo predominantemente a forma de entendimento do governo 

brasileiro. Fato esse verificado nos programas governamentais da atualidade, que 

mesmo sendo comumente pautados exclusivamente na renda média per capita 

enquanto fator delimitador de elegibilidade, não utilizam uma única faixa de renda para 

os diversos programas existentes.  

Em suas diretrizes de formulação, apresentação e algumas vezes, estruturação 

dos programas utilizados para combater a pobreza no país, inclusive o PBF como se 

verá adiante ao detalhamos suas caraterísticas, muitas vezes percebe-se a existência 

do reconhecimento da multidimensionalidade do problema a ser debelado, todavia, 

em termos práticos, permanecem a adotar o antigo critério de identificação dos pobres 

e a interferência concreta dos pressupostos da multidimensionalidade permanece 

sutilmente no plano das ideias. 

Como resultado das formulações de distintas conceituações presentes na 

literatura, verifica-se a existência de diferentes tipos3 e linhas de pobreza4. É na 

                                                           
3 Os diferentes tipos de pobreza comumente mencionados pelos pesquisadores da temática 
são: absoluta, relativa e subjetiva. Para uma simplificada, porém clara explicação de cada tipo 
ver: KAGEYAMA, Angela; HOFFMANN, Rodolfo. Pobreza no Brasil: uma perspectiva 
multidimensional. Economia e Sociedade. Campinas, v. 15, n. 1 (26), p. 79 - 112, jan./jun. 
2006. 
4 Geralmente utiliza-se linhas de pobreza e de extrema pobreza. Essas normalmente são 
elaboradas de acordo com os seguintes tipos: absolutas ou objetivas, relativas, subjetivas e 
administrativas. Um maior aprofundamento sobre o estudo das linhas de pobreza pode ser 
obtido através de: SOARES; Sergei Suarez Dillon. Metodologias para estabelecer a linha de 
pobreza: objetivas, subjetivas, relativas, multidimensionais. Rio de Janeiro: IPEA, 2009. 
(Texto para Discussão, n. 1.381) 
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determinação destas últimas que se percebe mais claramente a materialização do 

embate conceitual. 

Como em termos práticos, no Brasil têm prevalecido as concepções 

embasadas no sentido absoluto, nos deteremos apenas a explicação desse tipo de 

pobreza. Nas palavras de Rocha (2003, p. 11) “a pobreza absoluta está estreitamente 

vinculada a questões de sobrevivência física, portanto, ao não atendimento das 

necessidades vinculadas ao mínimo vital.”  

Seguindo esse entendimento a respeito da pobreza, percebe-se normalmente 

a utilização de linhas como parâmetros para identificar e quantificar o referido mal 

social. Assim, a elaboração de linhas se mostra como sendo o meio de expressar a 

pobreza. Esta passa a ter duas classificações: tem-se a linha de pobreza e a extrema 

pobreza, que também é denominada de indigência.  

Diante disso, é interessante destacar que a linha de indigência situa-se abaixo 

da linha de pobreza e, portanto, expressa uma condição de maior vulnerabilidade que 

esta última. Esse fato pode ser comprovado e melhor compreendido a partir da 

explicação dada por Salama (2010, p. 11), que ao descrever o processo de formulação 

de ambas as linhas, ao mesmo tempo revela o que é pobreza e extrema pobreza. 

 

A construção de uma linha de pobreza é simples em seu princípio. A 
partir de enquetes estabelece-se qual é a composição de uma cesta 
de bens de consumo que permita adquirir certo nível de calorias. 
Convertida em preço, essa cesta indica o nível de renda de estrita 
reprodução que define a pobreza extrema (indigência). Multiplicada 
por um coeficiente, chamado de coeficiente de Engel, para que se 
possa ter em conta as necessidades de moradia, transporte, etc., 
obtém-se uma renda que corresponde a linha de pobreza. 

 

A verdade é que, apesar das evoluções conceituais e dos demais elementos 

que estão entrelaçados, é distante a obtenção de um consenso em torno dessa 

problemática social, sendo importante mencionar que isso, certamente, dificulta o 

desenvolvimento de estratégias mais bem direcionadas e eficientes no seu combate. 

E, enquanto isso, a pobreza, tão facilmente percebida, mas tão difícil de ser 

adequadamente definida e mensurada, segue afetando e deixando marcas na vida de 

inúmeras pessoas. 

Perante esse fato, deve-se atentar para as implicações disso decorrentes, 

afinal, o conceito utilizado para caracterizar tamanho mal social será o critério que, 

além de expressar a dimensão da pobreza, servirá como norte para formulação de 
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políticas públicas de combate e, desse modo, respingará consequentemente no 

acompanhamento e avaliação destas. 

Para acirrar ainda mais o debate teórico em que a pobreza encontra-se 

inserida, tem-se o aguçar do fenômeno da exclusão social. Ao nos referirmos à 

pobreza, somos conduzidos para a constatação do reavivar dessa outra discussão 

que mostra-se intimamente interligada, cujo as bases conceituais e interpretativas 

também não são simples nem recentes, e estão distantes de apresentar indícios de 

concordância.  

Essa inter-relação do sentido de pobreza e exclusão, bem como a percepção 

do surgimento da problemática, já é mencionada nos estudos de Valladares (1996, p. 

132), que explicita: “um novo vocabulário começa a se afirmar: fala-se agora em 

sociedade excludente, processo de exclusão social, dinâmica dos excluídos, sujeitos 

sociais excluídos [...].” 

Essa realidade é reiterada por Oliveira (1997, não paginado) ao evidenciar que 

estamos “como que assistindo à gestação de uma nova dicotomia: ao lado das 

clássicas cisões entre exploradores e explorados, ou opressores e oprimidos, estamos 

vivenciando o aparecimento de uma nova cisão, aquela que opõe incluídos e 

excluídos.” 

O reacender da chama teórica em torno desse outro conceito, nos últimos anos, 

acontece em um momento cujo olhar governamental para o âmbito social foi ampliado, 

algo que é resultado de todo um contexto formado por mudanças ao longo do tempo 

e, sendo assim, em um período em que as principais políticas sociais têm, em maior 

ou menor grau, feito uso do termo inclusão, como o principal instrumento para 

reversão sustentada do quadro de pobreza do país. 

A inclusão tornou-se a bandeira recorrentemente hasteada pelos 

representantes políticos frente à real problemática que a pobreza representa no país. 

A utilização dessa expressão subentende, isso quando não é claramente defendido, 

como muitas vezes é, a existência do oposto, ou seja, da exclusão. Assim, a 

imprecisão conceitual a respeito da pobreza e também da exclusão se entrelaça com 

a inclusão.  

Isso porque a inclusão produtiva passou a ser um termo frequentemente 

utilizado pelo governo federal sem maiores cautelas, todavia, a mencionada 

expressão, semelhantemente ao que ocorre com a pobreza, ainda carece de 

definições consistentes.  
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O relato dessa realidade é particularmente relevante para a presente pesquisa, 

visto que, trata de um Programa de Transferência de Renda - PTR, cujo terceiro eixo 

de sua estruturação, no qual se dar maior ênfase, tem o foco voltado para a 

denominada inclusão produtiva dos seus beneficiários e, portanto, lida diretamente 

com esse gargalo conceitual. 

Souza (2013, p. 290), ao fazer menção à inclusão produtiva atualmente em 

pauta, relata: 

 

Uma primeira constatação é que não há uma definição conceitual. 
Trata-se de incluir produtivamente quem? Onde? Como? Por quem? 
Se na agenda acadêmica o uso do termo é polêmico, novo nome para 
a velha e desigual relação capital x trabalho; na agenda 
governamental passa a ser assumido de forma mais frequente, 
inicialmente pelo MDS, para designar projetos de geração de trabalho 
e renda [...]. 

 

Diante disso, é preciso destacar o reconhecimento governamental a respeito 

dessa imprecisão conceitual, já que a Secretaria de Articulação para Inclusão 

Produtiva - SAIP (2010, não paginado) expõe que “não há um conceito estabelecido: 

estabelecemos uma noção olhando para a prática corrente dos setores 

(governamentais) de trabalho, assistência social, desenvolvimento agrário, entre 

outros.” 

Assim, ainda em conformidade com a SAIP (2010, não paginado), a inclusão 

produtiva é compreendida como sendo o “processo que conduz à formação de 

cidadãos integrados ao mundo pelo trabalho. Tem como perspectiva proporcionar 

autonomia para vida digna sustentável”. Essa tem sido a definição utilizada pelo MDS. 

 Nota-se que a explicação dada ao termo e, portanto, sua utilização, volta-se 

essencialmente para o mercado de trabalho. O sentido de inclusão produtiva 

encontra-se intrinsecamente associado à perspectiva de possibilitar, via atividades 

geradoras de emprego e renda, a inserção das pessoas e, com isso, dar-lhes 

condições de emancipação financeira.  

 O MDS, pelo seu posicionamento expresso na estruturação dos programas 

sociais, remete inclusão e exclusão à inserção ou não dos indivíduos ao mercado de 

trabalho. Algo muitas vezes comum, visto que segue a lógica de explicação mais 

imediata. A respeito disso, Oliveira (1997, não paginado), ao provocar reflexão sobre 

a real existência de “excluídos”, menciona: 



36 
 

 

[...] falar em ‘incluídos’ e ‘excluídos’ é adotar uma perspectiva dualista. 
A discussão que pode então ser levantada diz respeito ao valor 
heurístico desse tipo de perspectiva, que implica dizer que uns estão 
‘dentro’ e outros estão ‘fora’. Mas dentro e fora de que? A resposta 
mais evidente, que primeiro ocorre se refere ao processo econômico. 

 

Ciente da centralidade do mercado de trabalho nesse processo, deve-se ter em 

mente que a noção de inclusão e exclusão não se restringe apenas a ele, existe outras 

bases analíticas, inclusive com relação à cidadania. Base esta que vai além da esfera 

econômica, embora seja, por vezes, considerada como uma consequência dessa 

inclusão no mercado de trabalho. 

Entendendo e considerado nesse trabalho o foco da “inclusão” na dinâmica 

econômica como explicação para a denominada inclusão produtiva, o que se deve 

atentar é para a real existência desses tão comentados “excluídos”. Isso porque, ao 

considerar a lógica antidualista expressa por Oliveira (1997, não paginado), na qual 

se pauta o seu raciocínio, os sentidos dos termos “exclusão” e, por conseguinte, 

“inclusão”, revelam-se questionáveis. Segundo o autor, 

 

É tendo em vista essa bem conectada visão antidualista, na qual a 
gênese e a funcionalidade do fenômeno terminam por se dar as mãos, 
que nossas questões adquirem sentido: como será possível falar em 
excluídos, ‘apartados’, pessoas que estão ‘fora’ etc., se elas estão, por 
vias transversas, ‘integradas’ ao sistema econômico? Dito de outra 
forma: qual o sentido de falar em duas ordens de realidade, dos 
‘incluídos’ e dos ‘excluídos’, se ambas são produzidas por um mesmo 
processo econômico, que de um lado produz riqueza e, do outro, 
miséria? E, mais que isso, se a miséria assim produzida se torna, ao 
que tudo indica, funcional para a acumulação de riquezas no pólo 
oposto? 

 

De fato, deve-se referir à busca por inclusão produtiva como habitualmente tem 

sido feito, ou se não seria, na grande maioria dos casos, na busca pelo alcance da 

melhoria da qualidade dessa inserção. Não já estariam os considerados “excluídos’, 

“incluídos” ainda que de um modo precário e desumano? Certamente, esta é uma 

reflexão necessária e pertinente. 

A grande certeza que se tem é que essencialmente existem e persistem as 

opiniões conflitantes sobre pobreza, exclusão e inclusão. Trata-se nitidamente de 

conceitos em construção, sem prazo previsível de conclusão. Desse modo, as 

políticas sociais formuladas com a intenção de debelar a pobreza se defrontam com 
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esse emaranhado de ideias em nível de definição e com todas as suas reais 

consequências. 

Além disso, tais intervenções governamentais encontram em seu percurso um 

outro agravante característico de nosso país: a desigualdade de renda, que 

frequentemente é associada à pobreza existente.  

 

 

2.2 Desigualdade: a persistente marca da realidade brasileira 

 

 

Além da expressiva presença da pobreza no território brasileiro, tem-se aliada 

a ela outro grande mal histórico: a desigualdade. No Brasil, a pobreza é fortemente 

associada à severa e persistente desigualdade social, chegando a ser considerada 

como principal causa da pobreza alarmante. Como objetivamente afirmado por Rocha 

(2013, p. XIII), “a pobreza no Brasil é reconhecidamente uma questão distributiva”. 

Corroborando com este pensamento, Henriques (2003, p. 68) com convicção 

alerta: “[...] é fundamental reconhecer a desigualdade como principal fator de 

explicação do excessivo nível de pobreza no país.” 

A confirmação dessa triste característica é facilmente identificada na célebre 

afirmação feita por Barros; Henriques; Mendonça (2000, p. 123), segundo os quais, 

“[...] o Brasil não é um país pobre, mas um país com muitos pobres.” Além desse 

agravante é válido lembrar que trata-se também de um problema de ordem estrutural.  

Lamentavelmente, o Brasil é internacionalmente reconhecido pela 

desigualdade exacerbada. Não é preciso recorrer e debruçar sobre as análises de 

uma infinidade de estudos realizados sobre a referida temática para se certificar desse 

fato. Essa é uma realidade que compõe a fotografia do país.  

A gravidade dessa perversa desigualdade imperante ganha forma nas 

constatações feitas por Campos (2004, apud POCHMANN, 2015, p. 32) ao evidenciar 

que, 

 

[...] somente 5 mil clãs de famílias apropriam-se de 45% de toda a 
riqueza e renda nacional, embora o país tenha atualmente mais de 50 
milhões de famílias. Se considerar a parcela da população que se 
concentra no decil mais rico, verifica-se que 75% de toda a riqueza 
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contabilizada são por ela absorvidos. Em outras palavras, resta para 
90% da população brasileira somente 25% da riqueza nacional.  

 

Os números revelam o que a realidade cotidianamente demonstra. Vive-se em 

um país no qual poucos detêm muitos recursos e a esmagadora maioria da população 

sobrevive com quase nada. E isso tem seus impactos negativos para o país como um 

todo. Impactos esses que se proliferam e refletem na qualidade de vida da população. 

Tamanha injustiça distributiva se configura em um forte obstáculo para o alcance de 

um verdadeiro progresso em nível nacional. 

Inquestionavelmente, essa é uma realidade preocupante, pois a presença da 

desigualdade tem persistido por incontáveis gerações. Em uma breve retrospectiva 

feita por Pochmann (2015, p. 42), pode-se observar a desigualdade desfilando por 

vários momentos de nossa história. De acordo com o autor,  

 

[...] o Brasil tornou referência expressiva na estabilidade secular do 
padrão excludente de repartição de renda e riqueza. A despeito de ter 
ultrapassado a condição de colônia portuguesa, o regime imperial e 
ter ingressado na fase republicana, com a substituição da dinâmica 
econômica fundada no ciclo primário-exportador pela urbanização e 
industrialização, o país permanece praticamente incólume a 
apropriação de cerca de 4/5 de toda a riqueza e renda nacional por 
apenas uma restrita elite branca e escolarizada formada por 10% de 
toda população brasileira.  

 

Essa singular característica brasileira é alimentada sobremaneira pelo sistema 

capitalista em plena execução. Esse sistema, apesar dos momentos de crises, segue 

hegemônico com todos os seus efeitos decorrentes. A desigualdade que ele 

desencadeia é uma de suas faces. Sem maiores esforços, pode-se perceber a 

destruição que o referido sistema causa em termos sociais. Os problemas sociais são 

consequências muitas vezes consideradas como natural e, portanto, como se o 

desigual fosse a regra. 

Entretanto, essa visão na qual a desigualdade passa a ser considerada como 

comum não deve prevalecer. A presença concreta da desigualdade tem as suas 

explicações e não pode ser enxergada como irreversível, levando a pensar que nada 

pode ser feito. É bem verdade que, considerando o sistema econômico, muito 

dificilmente pode-se imaginar o fim de tamanho mal quando se é consciente de que o 

mesmo é parte da lógica capitalista. Porém, essa certeza não deve desencadear 
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imobilização e o conformismo com o injusto, afinal, medidas podem ser tomadas tendo 

como objetivo a sua mitigação. Henriques (2003, p. 65) faz o alerta ao declarar: 

 

‘Naturalizada’, a desigualdade não se apresenta aos olhos de nossa 
sociedade como um artifício. No entanto, trata-se de um artifício, de 
uma máquina, de um produto de cultura que resulta de um acordo 
social excludente, que não reconhece a cidadania para todos, onde a 
cidadania dos incluídos é distinta da dos excluídos e, em decorrência, 
também são distintos os direitos, as oportunidades e os horizontes. 

 

Deve-se atentar para uma peculiar decorrência da desigualdade de renda que 

é a desigual condição de oportunidade. Esse aspecto específico revela-se 

substancialmente relevante e digno de ser detalhado, pois, evidentemente, os 

indivíduos afetados pela desigualdade terminam se deparando com limitadas 

possibilidades de reversão do quadro em que se encontram, ou seja, se veem presos 

em um ciclo geracional no qual a desigualdade se reproduz. Suas possibilidades de 

melhoria de vida tornam-se cada vez mais restritas, pois os baixos rendimentos os 

deixam em condições de desvantagem, dificultando até mesmo a busca por uma 

melhor qualidade de vida.  

Essa realidade remete ao conceito de estruturas de oportunidades presente 

nos escritos de Katzman (1997) e Katzman; Filgueira (2006), quando se percebe a 

desigualdade de renda atuando como um sério obstáculo ao acesso a tais estruturas. 

Afinal, considerando o precário sistema do serviço público que normalmente se 

defronta a maioria dos brasileiros, ou seja, com a ineficiência do Estado enquanto 

provedor do acesso de qualidade à saúde, educação, habitação, dentre outros 

direitos, o nível de renda angariada pelas famílias passa a ser um grande determinante 

para o acúmulo ou não de “ativos”, para usar o termo dos autores. 

Sendo assim, a quantidade e qualidade de ativos adquiridos pelos indivíduos 

ao longo da existência influenciam diretamente no alcance de estruturas de 

oportunidades. E, desse modo, cientes da desigualdade brasileira que é 

acompanhada por um quadro marcante de pobreza, quanto maior a desigualdade, 

maior a desvantagem de acesso a tais estruturas, pois, certamente, os ocupantes do 

topo da pirâmide social estão em condições muito superiores no que concerne à 

possibilidade de alcance de meios que possam contribuir para sua ascensão 

socioeconômica, como uma boa formação educacional que lhes confere boas 
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condições para pleitear vagas no mercado de trabalho, por exemplo, que os que se 

encontram na base. 

Nesse sentido, contata-se a existência de uma inter-relação entre desigualdade 

de renda e desigual condição de acesso a estrutura de oportunidade. Sendo esse um 

processo encadeado e que, portanto, atinge a vida dos indivíduos em totalidade. Uma 

minoria da população possui maiores possibilidades de acesso a meios que podem 

cada vez mais contribuir para a manutenção de boas condições de vida que já 

desfrutam, enquanto grande parte dos brasileiros veem se elevar a quantidade de 

obstáculos que limitam até mesmo o seu acesso a estruturas que possam contribuir 

para o romper com as dificuldades que se encontram  

A extensão dos efeitos da nossa típica desigualdade vai muito além da 

preocupante distância comparada de rendimentos entre indivíduos. A grande 

crueldade não reside apenas no fato de se ter uma minoria detentora de significativa 

parte da renda gerada, o que por si só já seria uma realidade preocupante, mas aliado 

a isso, ter uma parcela elevada da população com posse de uma quantidade de 

recursos incipiente em termos reais para fazer frente às suas necessidades básicas. 

Condição está que priva de ter acesso a bases que possibilitem o alcance de 

melhorias futuras.  

Assim, em função de suas trajetórias de vida, tais indivíduos veem se elevar o 

grau de dificuldade de galgarem algum degrau na escalada da ascensão social. Os 

empecilhos se avolumam, inclusive no pleitear de uma vaga em um mercado de 

trabalho cada vez mais exigente e competitivo. 

Não é demais realçar que os níveis de dificuldade tendem a ser mais elevados 

para o citado público do que para aquela pequena parcela sob domínio da qual se 

encontra concentrada a riqueza. Os indivíduos vivem em condições desiguais, tem 

oportunidades desiguais e a concorrência entre si mostra deslealdade. 

Desse modo, podemos notar que o problema da desigualdade não reside 

apenas na relatividade em termos de comparação com os detentores de grandes 

fortunas, mas também na aferição de muito pouco por alguns, nos efeitos disso e, 

portanto, nas grandes probabilidades de manutenção e perpetuação dessa situação. 

É preciso reconhecer que apesar da situação da desigualdade no Brasil, 

recentemente, houve melhorias nos indicadores. Ainda que pequenas, distantes do 

ideal e até mesmo superficiais quando se conhece a gravidade do problema, não há 
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como negar as alterações positivas divulgadas pelos órgãos que acompanham os 

indicadores de desigualdade e ressaltadas pelos pesquisadores do tema. 

A redução da desigualdade no país, apesar de não apagar a legítima marca no 

cenário internacional, refletiu no ranking formado por todas as nações. Como 

mencionado por Lavinas (2013, p. 99), “deixamos de ser o terceiro no ranking da 

desigualdade mundial para ocuparmos a 15ª posição segundo as Nações Unidas, 

posição essa que certamente não nos poupa da vizinhança com patamares de 

iniquidade extrema.”  

As leves melhorias captadas pelo principal indicador de mensuração, o Índice 

de Gini, mas ao mesmo tempo manutenção de um país altamente desigual, são 

ratificados por Barbosa; Amorim (2013, p. 46) ao descreverem: 

 

Pode-se dizer, em primeiro lugar, que o Brasil ainda é o Brasil. A queda 
do índice de Gini, concentrada no período 2003-2009, não foi 
suficiente para impedir que a desigualdade se mantenha como um dos 
traços mais marcantes da sociedade brasileira. As disparidades de 
renda seguem elevadas, apresentado características específicas nas 
áreas urbanas e rurais.  

 

Além dessa constatação, verifica-se, a partir do índice de Gini, a existência de 

críticas feitas por estudiosos da temática sobre a metodologia de cálculo para 

mensuração da desigualdade. Ainda conforme Barbosa; Amorim (2013, p. 35), “os 

indicadores geralmente calculados para a média do país – o que é em si, uma 

abstração – tendem a focar exclusivamente a renda, na verdade uma fatia dela, a 

renda do trabalho [...]”. A respeito disso, Lavinas (2013, p. 99) acrescenta: “[...] nossa 

medida de desigualdade é altamente imperfeita por usar, de praxe, não a renda 

disponível, mas a renda declarada (majoritariamente rendimentos do trabalho) pós-

transferências.”  

Esses apontamentos são relevantes e devem ser considerados, pois influem 

diretamente nos resultados que possam vir a ser obtidos e consequentemente 

divulgados. Os critérios metodológicos utilizados na composição dos indicadores 

podem alterar a face do problema e assim comprometer o alcance de resultados que 

expressem o mais aproximado possível a realidade. E isso tem os seus rebatimentos 

que ocorrem de forma encadeada. 

Diante disso, percebemos que talvez não na mesma proporção do que 

acontece com a medição da pobreza, e sendo assim não tão acentuado, mas existe 
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contestações ao uso do mais importante indicador que mensura o nível de 

desigualdade, bem como o despontar, de sugestões na modificação do entendimento 

que se tem sobre a mesma, que diante de suas múltiplas peculiaridades, as 

concepções vigentes passam a serem consideradas como limitadas.  

Essa visão é desenvolvida por Pochmann (2015, p. 38) que em seus escritos 

alerta: “em síntese, a noção de desigualdade no Brasil precisa ser ampliada para 

permitir alçar outro patamar analítico, para além do critério da diferenciação individual 

do rendimento.” Enquanto modificações não surgem, as mensurações e avaliações 

da desigualdade seguem sendo feitas como tradicionalmente.  

Se esse debate, apesar de ser verificável, ainda é consideravelmente tímido, a 

discussão em torno das possíveis causas da queda da desigualdade registrada nos 

últimos anos é intensa e acirrada. Pesquisadores se debruçam na tentativa de explicar 

o referido acontecimento. São vários os apontamentos e, nessa direção, Lavinas 

(2013, p. 100) observa: 

 

Como amplamente mostrado por inúmeras pesquisas e artigos, duas 
institucionalidades fortes explicam grande parte dos avanços obtidos 
na redução da desigualdade e da pobreza na década passada: de um 
lado, ganhos reais expressivos do salário-mínimo nacional e 
consequente elevação do salário médio (maior sincronização entre 
produtividade e salários), graças a um novo ciclo de crescimento 
econômico, que engendrou mais empregos, notadamente formais; de 
outro, a existência do sistema de seguridade social, cujo desenho e 
escopo assegurou maior cobertura e uniformidade no acesso a 
benefícios, independentemente das características de contribuintes ou 
não-contribuintes.  

 

Percebe-se que os principais motivos elencados são consequência de um 

conjunto de fatores. Por trás dos pilares que explicam a queda da desigualdade tem-

se muitos outros elementos que perpassam a ordem econômica, política e social, mas, 

dentre eles, pode-se afirmar que a conjuntura econômica favorável exerceu uma 

função crucial. A partir dela muitas outras ações puderam ser tomadas, vindo a 

contribuir com o processo que culminou na tão comentada redução. 

É válido ressaltar que se verifica volumosa literatura na qual consta atribuições 

do declínio da desigualdade a programas de transferência de renda, todavia essas 

análises são questionadas. 

Como bem exposto por Rocha (2013, p. 4): 
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Embora a melhoria distributiva que vem ocorrendo seja 
frequentemente associada às transferências assistenciais, isso não é 
correto. [...] foi o funcionamento do mercado de trabalho o 
determinante principal da queda da desigualdade de renda no Brasil 
desde 1997.  

 

A magnitude dessa tão discutida queda na diferença de renda entre brasileiros 

pode ser observada mais precisamente quando se analisa as alterações no Índice de 

Gini em alguns anos específicos. Conforme Pochmann (2015), o referido indicador no 

ano de 1991 correspondia a 0,62, em 2000 passa para 0,61 e em 2010 atinge a marca 

de 0,57. Valendo lembrar que quanto mais próximo de zero for o índice de Gini, menor 

o nível de desigualdade.  

Esses dados confirmam a já mencionada queda no discutido problema social 

como também demostra claramente o pequeno grau da melhoria conquistado em um 

espaço de tempo considerável, revelando assim que, além de pequena, a redução da 

desigualdade tem se dado muito lentamente. 

A continuidade dessa recente trajetória declinante não demostra muitas 

perspectivas de continuidade rumo a maiores avanços. Fundamentos que são base 

de possíveis transformações sustentadas na desigualdade do país carecem de 

maiores atenções. Grandes ações se fazem necessárias para que de fato efeitos um 

pouco mais significativos possam ser sentidos e o país possa de modo mais 

consistente caminhar no sentido de alteração da perversidade de uma de suas faces. 

Como admitem Barbosa; Amorim (2013, p. 41) 

 

[...] a quedas recentes obtidas no índice de Gini merecem aplauso e 
apoio, mas devem ser olhadas com cautela. Dado que a distribuição 
da propriedade não foi alterada; que a estrutura tributária brasileira é 
regressiva; que os programas de transferência de renda do governo 
federal são de pouco monta quando comparados ao PIB ou ao 
orçamento do Tesouro Nacional, ainda que se mostrem relevantes do 
ponto de vista do orçamento das famílias atendidas; que o mercado 
de trabalho continua apresentado taxas de não contribuição à 
previdência superiores a 50%; e que o nível educacional médio do 
trabalhador é baixo, apesar dos avanços alcançados; não é possível 
imaginar que o Brasil viveu uma redução sensível da desigualdade ou 
que a queda da mesma possa ser acelerada, nos próximos anos, sem 
tocar nestas questões fundamentais.  

 

Há atualmente no país um quadro bastante conturbado, resultado de 

agravantes das mais diferentes ordens que perpassam tanto a esfera política, como 
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econômica e social. O cenário é incerto não apenas para os destinos da desigualdade, 

mas para todas as áreas que envolvem a vida em sociedade no país.  

Vive-se o auge de um período difícil no Brasil, são grandes as tensões e, 

certamente, os respingos disso, que se fazem sentir no presente, se estenderão pelo 

tempo, deixando consequências que no momento ainda não são previstas. 

Essa situação delicada já é percebida por Pochamann (2015, p. 6 - 7) ao 

comentar alguns acontecimentos que podem interferir nos níveis de desigualdade. 

Como relata o autor, 

 

Neste ano temos um fato novo que é um ponto de inflexão na trajetória 
que vem dos anos 2000, em relação à queda da desigualdade. Nós 
possivelmente deveremos ter um retrocesso. Já estamos observando 
um aumento do desemprego e uma queda na massa de salários, 
diante inclusive dos lucros apresentados pelos bancos: deveremos ter 
quase 10% do PIB transferido para o sistema bancário em função das 
altas taxas de juros. Esse quadro põe um ponto de interrogação numa 
trajetória de redução da desigualdade.  

 

Se a desigualdade vai continuar decrescendo, o que não parece uma 

possibilidade com grandes probabilidades de vir a ocorrer, ou se vai se agigantar 

expondo em totalidade a sua verdadeira face, o fato é que o Estado permanecerá 

tendo a grande e complexa missão de combatê-la, afinal, o problema nunca deixou 

de existir. O que pode sofrer alteração em função do cenário que ainda se 

desconhece, será a intensidade da intervenção, ou seja, seu posicionamento e 

medidas tomadas frente ao problema. E isso, obviamente, depende de muitos fatores, 

mas sobretudo dos interesses e objetivos governamentais. 

Enquanto os novos caminhos ainda não se fazem previsíveis, as ações já em 

andamento com intuito de minimizar esse mal seguem sendo executadas e são por 

nós conhecidas. Evidencia-se que nos últimos tempos, em que a discussão sobre 

combate à desigualdade e à pobreza do país conquistaram maior notoriedade na 

arena política, as transferências de renda têm assumido papel de destaque nesse 

processo, apesar de que as principais justificativas para melhorias dos indicadores 

não se concentrem em tal mecanismo. 

O Bolsa Família, Programa de Transferência de Renda com maior notoriedade, 

passa a ser considerado como um instrumento estratégico de política social no Brasil 

com a intenção de incluir os ditos excluídos e, assim, atacar agressivamente as fortes 

e extensas raízes da pobreza e desigualdade. 
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Diante disso, nada mais oportuno do que melhor conhecer os principais pontos 

do percurso da história desse tipo de Programa no Brasil, ressaltando e situando as 

peculiaridades da nossa política social no tempo, afinal, as caraterísticas da formação 

do PBF, real foco de estudo, é resultado de influências desse processo evolutivo.  

 

 

2.3 Transferência de renda como principal mecanismo de política social no 

combate à pobreza e à desigualdade no Brasil 

 

 

Independente do período histórico que se vivencie, faz-se necessário o 

conhecimento acerca das políticas que são elaboradas para uma nação. Essa 

necessidade emerge com vigor quando essas políticas são de cunho social. Isso 

porque, direta ou indiretamente, elas repercutem com substancial intensidade e 

produzem inúmeros impactos na vida de toda sociedade.  

A relevância do estudo e acompanhamento dessas políticas assumem uma 

maior dimensão quando se considera a responsabilidade que se concentra 

atualmente na figura do Estado e na postura que por ele deve ser assumida frente à 

gravidade da problemática que representa a pobreza e a desigualdade. 

Como se sabe, embora a pobreza e todas as suas decorrências seja um 

problema resistente e antigo nosso, nem sempre foi enxergado e enfrentado como tal. 

Ao longo dos anos, a importância dada ao combate deste mal, as formas de 

tratamento direcionadas, os mecanismos desenvolvidos para tanto, foram se 

alterando de acordo com as especificidades de cada momento. Questões estas se 

revelam diretamente relacionadas com o posicionamento assumido pelo Estado no 

âmbito social, que por sua vez, é resultado de toda uma interação entre aspectos 

econômicos, políticos, culturais e sociais, vigentes em cada período.  

Souza (2007) destaca os atuais temas que tem despertado a atenção da 

maioria dos estudos sobre políticas sociais no Brasil e ocupado espaço privilegiado 

na agenda política como sendo, dentre tantos, saúde, educação, segurança pública, 

pobreza e desigualdade.  
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No caso recente da realidade brasileira, tem-se caminhado no sentido de uma 

elevação de modo gigantesco na quantidade de políticas públicas, nos seus mais 

diversos setores, mas sobretudo de políticas com caráter social.  

Grandes são as discussões e, por conseguinte, investigações em torno das 

políticas sociais em execução. Estas têm divergido opiniões, principalmente quando 

se trata das atuais políticas redistributivas5, através de transferência direta de renda. 

A configuração do Sistema de Proteção Social que se tem hoje no Brasil é fruto 

de toda uma evolução. Essa trajetória, que não será detalhada, mas que se mostra 

pertinente ressaltá-la, é descrita por pesquisadores da área ao recordarem o percurso 

assumido pela Assistência Social. 

Apesar da diversidade de visões que são desenvolvidas em torno da temática 

e das diferentes formações dos estudiosos que buscam desvendá-la, o que 

naturalmente converge para distintas interpretações, de acordo com Soares (2010, p. 

128), “há certa unanimidade entre estudiosos acerca da periodização da história da 

seguridade social brasileira.” 

Sintetizando toda a trajetória que possui sua riqueza de detalhes, pode-se 

visualizar quatro grandes marcos da Proteção Social no Brasil. Estes se dão 

primeiramente com advento da década de 1930, em seguida tem-se uma outra fase, 

o período da ditadura militar iniciada em meados dos anos 1960 e se estendendo a 

meados da década de oitenta. Um terceiro marco se dá em 1988 e, por fim, têm-se 

novas configurações na área a partir dos anos 1990. (SILVA, YAZBEK; GIOVANNI, 

2014; FERREIRA, 2010)  

Não sem claras razões, um importante passo desse processo é, sem dúvida, 

dado na década de 1930. Como afirmado por Silva (2013, p. 28), “os anos 1930 

marcaram o início do que mais tarde poderia ser considerado um Sistema de Proteção 

Social no Brasil.” Esse fato e confirmado por Weissheimer (2006, p. 27), ao mesmo 

tempo em que já revela as características que delinearam o surgimento da nossa 

Política Social, ao comentar que “uma história da implementação de políticas sociais 

de distribuição de renda no Brasil teria que retroceder, pelo menos, à década de 1930, 

                                                           
5 Esse é um dos tipos de política pública frequentemente ressaltado na literatura. Em 
classificação feita por Frey (2000), além das políticas redistributivas, o autor menciona outros 
três tipos, sendo eles: políticas distributivas, regulatórias e políticas constitutivas. Para 
conhecimento de cada uma delas ver: FREY, Klaus. Políticas Públicas: um debate conceitual 
e reflexões referentes à prática da análise de políticas públicas no Brasil. Planejamento e 
Políticas Públicas. n. 21, p. 211 – 259, jun. 2000. 
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com a criação dos primeiros programas e leis voltados aos trabalhadores e aos 

setores mais pobres da população.” 

É interessante destacar que, apesar de todo o seu reflexo na área social, a 

década de 1930 não foi um marco exclusivamente para a política social nos país, mas 

também econômico e político.  

Convém citar que, apesar dos incontestáveis acontecimentos da década no 

país, suas interferências não se constituíram em um momento histórico apenas para 

o Brasil. Foi um momento de transformações na ordem mundial, principalmente no 

que concerne ao cenário econômico e reordenamento das políticas e concepções 

dessa área. Sendo assim, os rebatimentos da conjuntura internacional, somados com 

elementos configuradores do cenário interno, fizeram de 1930 um ano de referência 

na história brasileira. 

Sobre os elementos que esboçaram os primeiros traços da Proteção Social no 

Brasil, não há como não perceber o seu caráter essencialmente voltado para aspectos 

mercadológicos. As ações criadas na esfera da Proteção eram, em sua grande 

maioria, claramente voltadas para aqueles que se encontravam legalmente inseridos 

no mercado de trabalho. E isso, inevitavelmente, leva a uma reflexão das implicações 

dessa noção limitada, tanto de concepção como de formas de atuação em uma área 

que carecia de intervenção abrangente, afinal, muitos que precisavam ser alcançados 

pelas ações do Estado permaneciam desprotegidos, o que constata quão limitado era 

o sentido de Proteção Social nesse período. 

Essa característica predominante do aparato social no momento em que estava 

sendo montado, mas que não se restringe a esse e, assim, se estende por muitas 

décadas seguintes, é lembrada por Silva; Yazbek; Giovanni (2014, p. 28) ao 

destacarem que  

 

O padrão de cidadania desenvolvido tinha por base o mercado de 
trabalho, rigidamente controlado pelo Estado. Ser cidadão significava 
ter carteira assinada e pertencer a um sindicato, ou seja, forjou-se uma 
Cidadania Regulada (Santos, 1987), restrita ao meio urbano, numa 
sociedade marcada pela fragilidade de disputa entre interesses 
competitivos.  

 

Diante disso, nota-se para além da limitação das ações desenvolvidas, a 

existência de uma visão e interpretação estreita do que de fato é ser cidadão. Isso 
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logicamente implicou em efeitos desastrosos no meio daqueles que se encontravam 

à margem de atividades pertencentes ao mercado formal de trabalho. 

Não há como negar os avanços e os efeitos benéficos das normatizações 

trabalhistas criadas na época, isso é fato, mas também não se pode deixar de 

mencionar que a área social, que necessitava de interferência Estatal, não se 

restringia ao setor trabalhista. Afinal, o sentido de ser cidadão é muito mais do que ser 

um profissional inserido no mercado de trabalho, o que faz refletir sobre a real situação 

em que viviam e permaneceram aqueles que não se enquadrarem na categoria de 

trabalhadores assalariados e, por conseguinte, não eram tidos como cidadãos. 

Ainda com relação ao sentido dado à cidadania, atrelada ao mercado de 

trabalho, é válido destacar que, apesar de limitado, esse entendimento perdurou um 

expressivo período de tempo. Isso é percebido por Ferreira (2010, p. 39) ao comentar 

 

Mesmo levando em conta que em cada governo e em cada contexto 
histórico as políticas de proteção social foram sofrendo mudanças e 
apresentando algumas características distintas, os analistas 
entendem que os principais elementos estruturantes da política social 
brasileira que marcaram a sua origem, permaneceram os mesmo até 
1964.  

 

Apesar das especificidades de cada período, é importante resumir que a 

Política Social até o surgimento da Constituição Federal de 1988 era pautada no 

mercado de trabalho e as demais ações tinham um caráter assistencialista, 

impregnadas ao sentido do favor e não do direito legalmente assegurado. Isso muda 

após a redemocratização. Esse foi um período em que os rumos do país foram 

redesenhados, as rotas redefinidas e, por conseguinte, as normas do percurso 

alteradas.  

A expressão maior dessa fase, o símbolo concreto que de fato materializa os 

muitos anseios que foram aflorados durante a experiência com o regime militar, foi a 

Constituição Federal promulgada em 1988 e em vigor até os dias de hoje. 

Inquestionavelmente a Constituição Federal de 1988 – CF/1988, amplamente 

conhecida como Constituição Cidadã, representa um marco, tendo em vista que suas 

implicações não se restringem a uma única área. Ela reformulou o modo de vida da 

sociedade brasileira. 

Pode-se enxergar a história do Brasil antes e pós CF/1988. O reconhecimento 

da importância desta não significa que ela funcione tal qual estabelecido, que seja 
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perfeita e, com isso, isenta de questionamentos. Aliás, do que nela se encontra 

estabelecido, há muito o que se aperfeiçoar, há muito o que ser cumprido, muitos dos 

seus textos ainda carecem de vida, carecem de efetivação real, mas o fato de termos 

direitos e deveres, que demonstra não apenas responsabilidades inerentes aos 

indivíduos, mas principalmente ao Estado, não é algo que deve ser desprezado. 

Considerando o contexto pelo qual passou o Brasil nos anos que antecederam 

à CF/1988 não há como negar que esta veio simbolizar um significativo avanço. 

Representou um importante passo na tentativa de estabelecer de forma duradoura a 

democracia e todos os seus benefícios diante de uma trajetória de diversas 

interrupções. 

A dimensão do que representou a Constituição para a Proteção Social é 

expressa no relato de Pereira (2007 apud FERREIRA, 2010, p. 44-45): “o que 

aconteceu foi revolucionário, pois foi transformado em direito o que historicamente era 

tratado como favor e se reconheceu os beneficiários da assistência como sujeitos de 

direito.” Corroborando com o exposto, Jaccoud (2009, p. 9) afirma: “a Constituição é 

marco central para analisar a evolução recente da proteção social no Brasil.” 

A noção de direito que passa a ser dada à área da proteção social, por isso só 

já expressa o grau de importância da CF/1988 para o alargamento da área e lhe 

confere uma nova configuração. É dado um novo caráter às políticas do campo da 

assistência social, e como já anteriormente posto, representa um símbolo evolutivo. 

O que predominantemente estava concentrado na esfera do paternalismo, ganha um 

outro escopo, torna-se direito oficialmente respaldado. 

Outra característica preponderante desse momento diz respeito ao caminhar 

no sentido da universalização dos direitos sociais. A CF/1988 traz consigo a noção de 

igualdade e, portanto, ampliação dos direitos para todos os cidadãos. E quanto a isso, 

é interessante frisar que finalmente tem-se uma nova concepção do ser cidadão.  

A universalização enquanto quesito primordial presente na Carta Magna é 

confirmada por Bichir (2010, p. 116), que, ao se referir à evolução da Proteção Social, 

reitera que houve para esta uma “expansão no sentido da universalização após a 

redemocratização.”  

Dentre o vasto universo de transformações e novidades oriundas da CF/1988 

na área social, destaca-se a sua estruturação, ou seja, o formato designado para a 

mesma como elemento central, que pode ser facilmente identificado com a análise da 

própria Lei Maior, presente em seu Título VIII que trata da Ordem Social. 
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Fica claro que a Assistência Social passou a integrar o que se denominou 

Seguridade Social. De acordo com Art. 194, da Constituição, (BRASIL, 1988), “a 

seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos 

poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, 

à previdência e à assistência social.”  

Diante disso, pode-se perceber que a Seguridade Social é constituída por uma 

tríade, e esse esboço deu um novo formato à Assistência Social no Brasil. Esta 

ganhou uma nova imagem e as bases para um caminhar no sentido do avançar e do 

evoluir e, assim, passou-se a seguir a partir de 1988 um percurso que tem sido 

construído gradativamente em conformidade com a dinâmica econômica política e 

social do país. 

Quanto a isso, é importante enfatizar que muitos dos princípios norteadores 

das políticas sociais da atualidade foram irradiados desse período de 

redemocratização. Os seus reflexos são visíveis no contorno que passou a ser dado 

nas políticas sociais que foram desenvolvidas a partir de então.  

Ainda retratando as inovações decorrentes da Constituição com significativas 

repercussões na formulação e no modo de execução das políticas de cunho social, 

Silva (2013, p. 29) enriquece de detalhes a discussão ao relembrar diretrizes que 

foram originadas no momento em questão, ao reforçar que 

 

No contexto da nova Constituição é também estabelecido um novo 
reordenamento institucional para as políticas sociais, representado 
pela descentralização e a participação social mediante a possibilidade 
do controle social das Políticas Sociais por parte da sociedade.  

 

A descentralização tem, de fato, as suas repercussões sobre as políticas 

sociais em âmbito local. Entretanto, nem todas são benéficas, pois a mesma acentua 

o nível de responsabilidades dos municípios, que muitas vezes não possui poder 

decisório em sua amplitude para direcionar os recursos que lhe são repassados6. 

Recursos esses que, apesar da descentralização fiscal ocorrida em 1988, ainda se 

concentram com expressividade na União. 

                                                           
6 Para melhor conhecer essa especificidade da descentralização brasileira, na qual os 
municípios têm altas responsabilidades, mas limitações no que concerne a autonomia de 
decisão de políticas sociais, ver ARRETCHE, Marta; VAZQUEZ, Daniel; GOMES, Sandra. As 
relações verticais na federação: explorando o problema da descentralização e da autonomia. 
In: ARRETCHE, Marta. Democracia, federalismo e centralização no Brasil. Rio de Janeiro: 
Editora FGV, Editora Fiocruz, 2012. 
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A grande maioria dos municípios, por consequência de seu porte e dinâmica, 

ficam dependentes de transferências federais ao mesmo tempo em que têm uma 

demanda significativa da sociedade de serviços que sozinhos não conseguem suprir. 

Isso, por sua vez, repercute diretamente no modelo de política social desenvolvido em 

nível municipal e na qualidade de vida dos munícipes. Revela com isso, o fato de que 

a descentralização não possui apenas benefícios, mas tem suas consequências 

negativas, considerando que a descentralização conquistada possui especificidades, 

além da constatação de sua interferência em uma realidade múltipla, marcada por 

uma variedade de capacidades políticas, financeiras e administrativas dos municípios 

brasileiros. 

Como já mencionado, outro elemento norteador das políticas sociais pós 

CF/1988 foi exatamente o respaldo legal dado à participação social no país. Esse é 

um elemento de expressão democrática, sem dúvidas, uma conquista ímpar. O direito 

à voz ativa é dado à população. A possibilidade de conhecimento, interferência e 

acompanhamento das ações governamentais torna-se real. O poder de influência e, 

dessa maneira, de efetiva atuação enquanto cidadãos, que inclusive são os principias 

alvos das políticas desenvolvidas, passa a ser reconhecido como necessário para 

melhoria das condições de vida em sociedade. 

O direito à participação social, por si só, já traz implicações para planejamento 

e a operacionalização das políticas sociais. Um novo modo de se pensar e executar 

as políticas deve ser desenvolvido, considerando a presença de um ator principal: a 

sociedade civil. O controle social decorrente da concreta participação social pode 

elevar a responsabilidades de atuação mais adequada dessas políticas. 

De acordo com o exposto, fica evidente que a descentralização e participação 

social que, é válido reforçar, ainda são elementos recentes introduzidos na realidade 

do país, vão delineando e caracterizando a trajetória seguida pelas políticas sociais 

no Brasil.  

Ainda discorrendo sobre os momentos da Proteção Social, cumpre ressaltar 

que a partir da década de 1990 os preceitos neoliberais foram sentidos na condução 

da ainda incipiente política social pautada no reconhecimento e ampliação de direitos 

sociais recém-amparados pela Constituição. Na visão de Silva; Yazbek; Giovanni 

(2014, p. 29)  
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[...] esse processo de ampliação de direitos sociais rumo à 
universalização, que se construiu no âmbito do avanço da 
democratização da sociedade brasileira, passou a ser fortemente 
combatido e interrompido durante toda a década de 1990, quando o 
Governo Brasileiro passou a adotar, tardiamente, o chamado projeto 
de desenvolvimento econômico, sob orientação da ideologia 
neoliberal, na busca de inserção do Brasil na chamada 
competitividade da economia globalizada.  

 

Em concordância com essa interpretação na qual se visualiza uma mudança 

de curso dada as políticas sociais pós década de 1990, em contraste com os 

pressupostos estabelecidos na Constituição Ferreira (2010, p. 49) reafirma que, 

 

O processo de regulamentação e consolidação das medidas 
constitucionais no campo da proteção social foi atropelado pela 
avalanche das políticas neoliberais, reorientando as políticas sociais 
no sentido inverso ao que havia sido consagrado como conquista 
histórica na Constituição.  

 

Dentre os aspectos alvos de profundos, incessantes e divergentes debates 

encontra-se a questão da universalização e focalização das políticas sociais. Questão 

essa que tem dividido a opinião dos pesquisadores. Para alguns, se, por um lado, a 

CF/1988 aponta para a direção de universalização dos direitos, por outro lado, a 

incorporação do ideário neoliberal conduz tais políticas no sentido da focalização. 

Esse entendimento não é injustificado nem lhe falta respaldo, decorre do fato 

de que, considerando que em essência o neoliberalismo difunde a restrição de 

intervenção Estatal ao mínimo necessário, as políticas pautadas fortemente no social 

devem ser reduzidas e atuar apenas de forma restrita e, sendo assim, apenas de 

maneira compensatória, desenvolvendo então políticas sociais não com propósitos de 

estendê-las a todos indistintamente, mas apenas concentrá-las em uma parcela 

específica da população. 

No entanto, outros pesquisadores não fazem muita distinção entre esses dois 

elementos configuradores do formato das políticas sociais, optando por observá-los 

sem considerá-los como fatores excludentes, mesmo cientes dessa polêmica 

divergência e, portanto, sem refutar sua real existência e possíveis efeitos nocivos 

oriundos da focalização. Como destaca Rocha (2013, p. XI), “são ainda frequentes 

debates no meio acadêmico em que políticas focalizadas são colocadas em oposição 

às universais, como se fossem mutuamente exclusivas.” 
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Partindo do entendimento de que a focalização e a universalização são 

formatos que se complementam e ainda defendendo a perspectiva de ações e 

programas focalizados em determinado público, Bichir (2010, p. 122) ressalta 

aspectos presentes na argumentação dos pensamentos desenvolvidos por autores 

que debatem essa questão de um modo contrário ao seu, ao citar:  

 

Alguns críticos das políticas focalizadas de combate à pobreza 
argumentam que estas tenderiam a tratar somente uma parte do 
problema, deixando de lado medidas mais abrangentes e inclusivas — 
representadas por políticas universais —, e, no limite, tenderiam 
estigmatizar a população mais vulnerável. Outros autores acreditam 
que a focalização individual dos programas pode contribuir para 
desgastar laços comunitários ou mesmo gerar estigmatização e 
dependência — especialmente no caso de programas pouco 
articulados com outras políticas sociais e sem portas de saída. 

 

Bichir (2010, p. 122) continua a defender sua concepção sobre a relação entre 

focalização e universalização das políticas sociais ao declarar 

 

Sob o meu ponto de vista, boas estratégias de focalização são 
importantes para que os mais pobres sejam de fato atingidos tanto 
pelos programas de transferência de renda como pelas políticas 
sociais tradicionais. [...]. Nessa perspectiva, a focalização é também 
uma estratégia para a universalização. 

 

Sem se deter exaustivamente a essa questão, nem adentrar na seara do 

julgamento em torno da focalização, nem negar a sua real existência, faz-se 

necessário observar que o caráter focalizado representa uma das grandes 

características das políticas defendidas pela corrente neoliberal e, logicamente, isso 

possui implicações de ordem prática na vida em sociedade. 

O que de fato é inquestionável é a presença de elementos intervenientes 

oriundos da década de 90 no campo social. As características preponderantes do 

período exerceram forte influência no processo ininterrupto de evolução das políticas 

sociais. Processo esse que esteve e se encontra em construção e, portanto, suscetível 

a absorver interferências e, portanto, passível de transformações. 

É exatamente com contornos e no ápice de implementação de princípios 

neoliberais no Brasil que surgem e ganham destaque na esfera da Proteção Social do 

referido país os Programas de Transferência de Renda voltados para a população 
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considerada pobre, com claros vieses da referida teoria e de acordo com interesses 

de seus defensores. 

Apesar de constatável a existências desse tipo de Programa no Brasil já na 

década de 1970, o destaque maior e proliferação são percebidos com grande 

notoriedade a partir da comentada década de 1990.  

Conforme descrito por Rocha (2013, p. 1), “[...] um programa de transferência 

de renda focalizado nos mais pobres já existia no Brasil desde a década de 1970 [...].” 

Esse Programa ao qual a autora se refere, trata-se do denominado Renda Mensal 

Vitalícia – RMV, que posteriormente se transformaria no Benefício de Prestação 

Continuada – BPC7.  Ainda em consonância com Rocha (2013, p. 1): 

 

Esse pioneiro programa brasileiro de transferência de renda teve, 
porém, até os anos 1990, pouca visibilidade em função da cobertura 
relativamente limitada da sua população-alvo, isto é, idosos e 
portadores de deficiência com renda monetária insuficiente para 
garantirem seus meios de sobrevivência. Somente a partir da 
Constituição de 1988, e em particular, a partir da regulamentação da 
Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, de 1993, esse programa 
de transferência foi objeto de mudanças no seu desenho institucional 
e, em consequência, ganhou importância crescente.  

 

A partir da década de 1990, a pobreza conjuntamente com a desigualdade de 

renda, que já era um antigo problema presente na realidade brasileira, faz-se ainda 

mais notável e passa a conquistar um lugar de destaque na agenda governamental, 

lugar esse no qual a problemática tem se mantido, mesmo com o avançar dos anos.  

É nesse contexto que os Programas de Transferência de Renda passam a ser 

proliferados e considerados como possíveis e potenciais alternativas para 

enfrentamento da pobreza. A importância dada a esse tipo de Programa torna-se 

perceptível quando se considera a quantidade e aumento de iniciativas dessa 

natureza. Programas que conquistaram atualmente ainda mais destaque no âmbito 

da Proteção Social, passando a serem vistos como o grande eixo estruturador da 

referida área. 

Os programas de transferências de renda passaram a ser enxergados e, mais 

que isso, adotados como principal estratégia de combate à pobreza no país. Rocha 

                                                           
7 O BPC constitui-se em um benefício direcionado aos idosos que tenham a partir de 65 anos 
de idade e aos deficientes, quando constatado que esses não possuem condições financeiras 
para prover o básico para sua existência. 
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(2013, p. XIV) percebe e enfatiza essa realidade ao afirmar: “hoje as transferências 

assistenciais constituem o cerne da política antipobreza no Brasil.” Percepção esta 

partilhada por muitos que analisam a dinâmica da nossa Proteção Social em sua 

evolução. 

Essa importância foi conquistada por meio de toda uma trajetória. A rede de 

Proteção Social que se tem hoje, a qual é composta por uma multiplicidade de 

programas, teve em seu momento de origem outros tantos programas, os quais 

passaram por transformações, foram aperfeiçoados e outros nem existem mais.  

Ciente disso, Silva (2013) identifica e detalha o desenvolvimento dos 

Programas de Transferências de Renda no Brasil em seis principais momentos. De 

acordo com a autora, o início da trajetória acontece com o Projeto de Lei criado pelo 

Senador Eduardo Suplicy em 1991, visando assegurar o desenvolvimento de um 

Programa de Garantia de Renda Mínima – PGRM para todos os brasileiros maiores 

de 25 anos. 

O segundo momento, que data de 1991 a 1993, ocorre quando José Marcio 

Camargo sugere a criação de transferências de renda para famílias com crianças de 

5 a 16 anos e que estivessem frequentando a escola pública. Na sequência, em 1995, 

tem-se o terceiro momento, quando há de fato a implementação de iniciativas no 

âmbito da transferência de renda, as quais são consideradas pioneiras as 

experiências dos municípios de Campinas – SP, Ribeirão Preto – SP, Santos – SP e 

Brasília8.  

O quarto momento, por sua vez, ocorre ainda durante a gestão de Fernando 

Henrique Cardoso - FHC, quando em 2001 se verifica a expansão de programas já 

em funcionamento como o BPC e o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – 

PETI, atrelado à criação de outros, como Bolsa Escola, Vale Gás e Bolsa 

Alimentação.9  

Em 2003 tem-se o início do quinto momento, quando o governo Lula estabelece 

o Fome Zero como estratégia de combate à pobreza e cria o Bolsa Família como 

principal instrumento dessa estratégia, ainda, nesse período, quando se verifica a 

                                                           
8 Há autores que ao descrever a história das transferências de renda cita como exemplo de 
cidades pioneiras na implementação desse tipo de política social, apenas as cidades de 
Campinas – SP e Brasília. Ver: ROCHA, Sônia. Transferências de renda no Brasil: o fim da 
pobreza?. Rio de Janeiro. Elsevier, 2013.  
9 Uma breve descrição desses programas será feita adiante, tendo em vista a sua relação na 
origem e história do PBF, o qual representa objeto de análise do presente trabalho. 
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criação do MDS, além da ampliação do orçamento destinado aos Programas de 

Transferências de Renda. 

Por fim, a autora já observa o despontar de um sexto momento na gestão de 

Dilma Rousseff, a partir de 2011, quando se percebe uma maior ênfase dada ao PBF, 

bem como sua ampliação com maior destaque ao propósito para o qual foi criado, 

sendo também o momento em que se institui o Plano Brasil Sem Miséria – BSM. 

Observando essa esclarecedora descrição histórica dos Programas de 

Transferência de Renda no Brasil, percebe-se uma evolução em que se tem a marca 

que se segue ao longo dos anos das formulações iniciais, bem como 

aperfeiçoamentos e mudanças. 

O surgimento dos PTRC, com abrangência nacional, ocorrem no momento em 

que as maiores preocupações e prioridades do Estado não se voltavam para área 

social. Isso aconteceu durante a gestão do governo FHC (SILVA; YAZBEK; 

GIOVANNI, 2013). No seu primeiro mandato, que data o período que compreende os 

anos de 1995 a 1998, as ações voltadas para as políticas sociais eram insignificantes. 

Esse quadro muda a partir do segundo mandato, quando se assiste à criação de 

iniciativas voltadas para transferência de renda, porém, mesmo assim, o social não 

conquista espaço relevante na agenda governamental, ainda que a situação dessa 

área fosse problemática10.  

Na ocasião, todo o esforço governamental concentrava-se na incessante busca 

pela manutenção da recém e não facilmente conquistada estabilidade econômica. O 

temor de um possível retorno de uma indomável inflação que assustou os brasileiros 

durante muitos anos, nos quais assistiu-se e principalmente sentiu-se os efeitos das 

tentativas frustradas de diversos planos de estabilização desenvolvidos, fez com que 

a economia do país passasse a ocupar o centro de interesses do Estado e tornar-se 

a pauta da vez.11 

Assim, registra-se a interferência estatal, principalmente, no que concerne ao 

econômico, mais precisamente, às políticas fiscais, monetárias e cambiais. Além 

disso, percebe-se ainda nesse período a difusão expressiva das práticas neoliberais. 

                                                           
10 Para conhecimento detalhado dos contornos tomados pela política social durante a gestão 
de FHC, ver: DRAIBE, Sônia. A política social no período FHC e o sistema de proteção social. 
Tempo Social. USP, p. 63 – 101, nov. 2003. 
11 Toda a história da economia brasileira nesse período e as medidas econômicas 
implementadas pelo governo FHC podem ser encontradas em: GIAMBIAGI, Fábio. et al. 
Economia brasileira contemporânea: 1945 – 2010. 2 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.  
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Essa conjuntara econômica, com rebatimentos no setor social do período, tão 

conhecida por todos, é retratada por Castro (2009, p. 124): 

 

[...] o conjunto de restrições macroeconômicas impostas à sociedade 
brasileira, por conta da estratégia de estabilização monetária adotada 
a partir de 1994, representou constrangimentos ao crescimento 
econômico mais vigoroso e à ampliação da política social e seu gasto.  

 

Com o término do segundo mandato de FHC e a chegada de Luiz Inácio Lula 

da Silva à Presidência da República, algumas mudanças de rotas são detectadas no 

que tange ao papel do Estado sobre a Proteção Social. Todavia, é importante 

esclarecer que em outras áreas permanece em execução muitas das práticas 

presentes no governo que o antecede. 

Durante o governo Lula a Proteção Social e, o que passou a ser considerado 

como um dos seus pilares centrais: as transferências monetárias é posta como um 

alvo primordial de atenção do Governo Federal conquistando maior dimensão. Esse 

fato é ratificado por Lício (2013, p. 312), que relembra uma história recente e 

facilmente comprovada ao destacar: “a eleição do presidente Lula, em 2002, reforçou 

a agenda de combate à pobreza e fortaleceu a opção pelos programas de 

transferência de renda.” 

Como assegura Silva; Yazbek; Giovanni (2014, p. 105) “esse momento é 

marcado por mudanças quantitativas, mas, sobretudo, qualitativas na direção da 

construção de uma Política Pública de Transferência de Renda, de abrangência 

nacional [...].”  

É importante ressaltar que essa mudança de postura estatal, referente às 

políticas sociais, não consiste apenas em uma consequência de alteração de ideologia 

predominante do novo presidente com relação ao seu antecessor, mas também de 

um cenário relativamente favorável, que foi conquistado como fruto de amargas, mas 

necessárias para obtenção dos objetivos traçados, medidas tomadas durante o 

governo anterior. 

A partir de 2003, verifica-se a existência de uma atuação governamental mais 

direcionada para os anseios da população. A pobreza, a fome, a miséria, impregnadas 

no Brasil, tornam-se assuntos recorrentes. A inflação não era mais um problema e, 

sendo assim, novos passos poderiam ser dados. Tem-se então o avançar dos 

existentes Programas de Transferências de Renda incipientes, bem como o 
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surgimento de novos. É nesse contexto que é criado o PBF, sendo resultado do 

processo de ampliação e aperfeiçoamento de programas sociais já existentes12. 

Lula então encerra o seu mandato deixando como marca a atuação na área 

social. Dilma Rousseff, sua sucessora, dá continuidade às políticas sociais 

implementadas por ele, ampliando, inclusive o PBF e ainda criando outras estratégias 

de combate à extrema pobreza, com o BSM13. 

Dentro desse cenário marcado por contínuas transformações, nota-se que o 

PBF, apesar de ter toda a influência e herança de características dos momentos 

passados pela história dos Programcoas de Transferência de Renda, tem se 

consolidado no seu formato atual e já tem atravessado mais de um momento. Em 

coerência com a cronologia anteriormente citada, o referido Programa tem marcado 

não apenas o quinto momento, que data o seu início, mas tem se prolongado e 

resistido ao tempo, chegando ao sexto momento, seguindo-se atuante sem expressar 

vestígios de possível término, mesmo perante constantes especulações advindas da 

própria sociedade. 

Hoje, a Política Social, de um modo geral, tem caminhado e inovações têm sido 

acrescentadas. A Política Nacional de Assistência Social – PNAS e o Sistema Único 

de Assistência Social – SUAS têm se mostrado como exemplos concretos disso. 

Essas são expressões da nova política de assistência social no período pós 

Constituição.  

E o PBF, enquanto pilar da Proteção Social, está integrado nesse contexto. 

Apesar de ter seu formato, estruturação e operacionalização que lhes são próprios, 

diferenciados de outros mecanismos da assistência social, o que o torna um quanto 

independente, entende-se que, mesmo com essas especificidades, ele faz parte do 

todo que a política social representa no Brasil. Assim, O PBF, embora possua suas 

peculiaridades, encontra-se inserido em algo maior.  

                                                           
12 Todo o percurso histórico de surgimento do PBF, inclusive os programas que foram 
incorporados pelo mesmo e o cenário em que esse processo se deu será detalhado 
posteriormente neste trabalho. 
13 O Brasil Sem Miséria é um plano lançado com o propósito claro de exterminar a extrema 
pobreza no país. Iniciado 2011 por meio do Decreto presidencial n. 7.492 o plano estabeleceu 
o ano de 2014 como prazo para cumprimento do seu objetivo principal. Atualmente as ações 
do plano seguem sendo executadas. Dentre os muitos programas que o compõe, o PBF foi 
incluso no seu primeiro eixo que diz respeito ao acesso a renda, os seus outros dois eixos 
são voltados para o acesso a serviços públicos e inclusão produtiva. 
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Como reforça Jesus (2011, p. 33): “[...] ao tratar desses programas, é 

importantes destacá-los não de forma isolada, mas como parte de um todo no contexto 

das políticas sociais, focalizando a concepção do Sistema Brasileiro de Proteção 

Social.”  

Apesar de se considerar o enquadramento do PBF no âmbito da Proteção 

Social, é importante lembrar da existência de autores que discordam dessa linha de 

pensamento. Isso não ocorre sem fundamentação e, dentre esses autores, destaca-

se Ferreira (2010, p. 126), argumentando que 

 

Do ponto de vista institucional, apesar do PBF estar vinculado ao 
Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), sua gestão é feita de 
forma independente, através de uma estrutura e dinâmica própria 
criada para este fim:  a Secretaria Nacional de Renda da Cidadania 
(SENARC). A gestão da Política Nacional de Assistência Social 
(PNAS) por sua vez, é operada por outra unidade: a Secretaria 
Nacional de Assistência Social (SNAS), cujo objetivo é a consolidação 
do direito à assistência social, de acordo com a LOAS e na perspectiva 
de construção do SUAS. Nela se localiza o Fundo Nacional de 
Assistência Social (FNAS). Desse fundo provém inclusive os recursos 
destinado ao custeio do BPC. Cabe registrar que embora a SENARC 
seja definida legalmente como a responsável pela implementação da 
Política Nacional de Renda da Cidadania, esta se reduz ao PBF, já 
que o BPC é gerido, acompanhado e avaliado pela SNAS, que é de 
fato o lugar onde este deve estar. Esta dualidade da gestão também 
expressa a visão que prevalece na condução do PBF, feita à revelia 
do processo de consolidação do SUAS, desvinculado do FNAS, 
caminhando e se fortalecendo em raia própria.   

 

Mesmo reconhecendo que o PBF tem uma dinâmica que lhe é própria, enxerga-

se esse Programa de uma forma integrada por se constituir em mecanismo voltado 

claramente para o setor social, por ser direcionado ao público que também é alvo das 

outras estratégias desenvolvidas pela assistência social, enfim, por ser, de um modo 

geral, instrumento na área de Proteção Social do Brasil. 

É esse o cenário que temos da Proteção Social hoje no Brasil. Uma Assistência 

Social que foi ampliada a partir da CF/1988 quando passa a ser pautada na noção de 

direito14 e reconhecida como tal, e que vem sendo modificada e ganhando novos 

                                                           
14 Cumpre esclarecer que o PBF não se constitui direito. Ele é respaldado por instrumentos 
normativos, mas ainda não assumiu condição de direito. Sendo assim a sua vigência 
encontra-se dependente essencialmente da vontade política e das dotações orçamentárias. 
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contornos com passar dos anos. Política Social em que o grande destaque tem sido 

conferido, como visto, ao Bolsa Família.  

Esse tão comentado Programa, vale lembrar, encontra-se atualmente inserido 

em uma realidade de Estado democrático de direito. A respeito dos elementos 

norteadores dessa concepção de Estado, Rego e Pinzani (2013, p. 164) reforçam: “o 

Estado democrático de direito se funda e deve ser fonte permanente de justiça 

distributiva.” 

O PBF, por sua vez, fruto desse tipo de Estado, surge justamente com o claro 

propósito de enfrentar a velha e enraizada problemática brasileira: a pobreza. Sua 

extinção é posta como um dos valores fundamentais expressos na CF/1988. 

Conforme exposto no seu Art. 3, inciso III (BRASIL, 1988), são “objetivos 

fundamentais erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades.” 

Sendo assim, faz-se indispensável a apresentação desse Programa que há 

mais de uma década tem sido implementado pelo governo federal e constituído alvo 

de intermináveis críticas, mas também de aclamações. 
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3. O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 

 

 

3.1. Fundamentos históricos do PBF 

 

 

O Bolsa Família é considerado um programa social com expressiva 

notoriedade. Sua visibilidade conquistada ultrapassou fronteiras ao longo do tempo e 

alcançou a esfera internacional, destacando-se, atualmente, como a maior estratégia 

de combate à pobreza no Brasil. Em função disso e de suas particularidades, o 

programa tem atraído a atenção e curiosidade não só de pesquisadores, mas também 

de seus beneficiários e da população em geral. 

Diante disso, são significativos os estudos desenvolvidos em torno do PBF, os 

quais abrangem os mais diferentes aspectos e fornecem visões diferenciadas sobre o 

Programa e frequentemente revelam profundas discordâncias. Na verdade, a falta de 

consenso sobre a atuação do Bolsa Família é uma das suas características 

predominantes, e isso não ocorre sem motivos fortes e concretos.  

O PBF, por sua própria natureza, constitui-se em uma forma de intervenção 

Estatal polêmica, afinal, trata-se de uma iniciativa de redistribuição de renda. Além 

disso, apresenta muitas especificidades em seu formato, o que o torna passível de 

críticas bem estruturadas. Apesar de se perceber transformações no seu modo de 

operacionalização, muitas lacunas presentes ainda não foram preenchidas e, com 

isso, o Programa segue sendo aplaudido por uns e criticado por outros. Perante essa 

realidade, torna-se essencial melhor conhecê-lo e, para isso, recorre-se ao seu 

contexto histórico.  

Como bem observamos ao analisarmos brevemente a trajetória da Política 

Social em nosso país, a constatação de existência de Programas de Transferência de 

Renda em território brasileiro, não decorre da criação do PBF e, portanto, é uma 

realidade que remota há décadas. Todavia, é oportuno salientar que os Programas de 

Transferência de Renda Condicionada – PTRC, que é o tipo de Programa que melhor 

se enquadra o PBF, pautados na exigência do cumprimento de condicionalidades 

pelos beneficiários, é algo recente. 
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Esse tipo de Programa se tornou predominante em nosso meio a partir de 

meados da década de 1990, período no qual no deteremos com maior ênfase para 

podermos descrever mais fielmente a origem do PBF. Os primeiros PTRC que foram 

criados serviram como base para o surgimento do Bolsa Família. Eis assim uma das 

primeiras características do PBF: a herança do passado. Assim, para compreensão 

do atual formato do PBF, é preciso considerar os Programas que se mostraram como 

antecessores imediatos a ele.  

Embora o Bolsa Família tenha sido oficialmente criado em 2003, os elementos 

que o configurariam, passam a ser formulados antes desse período e surgem 

pioneiramente no âmbito municipal. Usando o termo de Silva (2013), esse “terceiro 

momento” da trajetória dos Programas de Transferência de Renda no Brasil é de 

crucial importância no entendimento da criação do PBF, recordado por Soares; Sátyro 

(2009, p. 29-30), que explicam:  

 

Tudo começou em 1995. Naquele ano, três experiências locais de 
renda mínima apareceram simultaneamente no Brasil. Foram estas o 
Programa de Garantia de Renda Familiar Mínima, em Campinas, que 
teve início em março de 1995; a Bolsa Familiar para Educação, no 
Distrito Federal, com início em maio de 1995; e o Programa de 
Garantia de Renda Familiar Mínima, de Ribeirão Preto, iniciado em 
dezembro de 1995 [...]. Os três exigiam das famílias contrapartidas 

educacionais.   
 

Essas primeiras iniciativas serviram como verdadeiros referenciais para os 

municípios de todo o país e com isso assiste-se a uma onda de propagação de PTRC 

baseados nessas primeiras experiências. É interessante perceber que, por se tratar 

de Programas cujo o componente educacional constituía em seu principal elemento 

estruturador, frequentemente são todos representados pela denominação de Bolsa 

Escola.  

A disseminação desses Programas sob condução municipal, cabe lembrar, se 

deu em um contexto no qual a descentralização estava em pauta e, por conseguinte, 

o papel das cidades em evidência. Porém, as tentativas, em função das próprias 

características dos municípios brasileiros, não foram bem sucedidas. Isso é 

confirmado por Rocha (2013, p. 47) ao lembrar: “na esteira da popularidade do 

programa Bolsa Escola junto à sua clientela potencial, interessada no recebimento do 

benefício em dinheiro, houve proliferação de iniciativas locais, sem reais condições de 

operar com sucesso.” 
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Embora a réplica desses Programas por todos os municípios do país não tenha 

se tornado uma conquista, tiveram a sua importância enquanto modelo para os 

Programas a serem desenvolvidos, dessa vez, por iniciativa e responsabilidade do 

Governo Federal. 

O primeiro PTRC, com alcance nacional, é criado um ano após o surgimento 

dessas experiências pioneiras. Visando enfrentar uma cruel realidade fortemente 

presente no país, o PETI, a exemplo de seus antecessores, permanece com o foco 

na educação, posicionando-se como estratégia de retirada das crianças das 

condições de trabalho forçado em que se encontravam. Assim, o PETI surgiu como 

uma alternativa de substituição do trabalho infantil pela educação e, portanto, como 

uma via para possíveis transformações de vidas. 

Pode-se identificar que a preocupação central no ato de criação do PETI estava 

claramente atrelada à presença de crianças em atividades desenvolvidas na área 

rural. Todavia, sabe-se que essa lamentável tipo de prática não se restringe somente 

a esse espaço territorial. O trabalho infantil faz-se presente no meio urbano, mesmo 

com outra face, mas com perversidades e consequências semelhantes. 

Uma breve apresentação do PETI é encontrada nas análises de Soares; Sátyro 

(2010, p. 30). Ao se referirem ao mencionado Programa, os autores destacam que: 

 

Este era altamente focalizado nas crianças de 7 a 15 anos que 
trabalhavam, ou estavam sob risco de trabalhar, em atividades 
perigosas, insalubres ou degradantes [...] . O benefício era uma bolsa 
de R$ 25,00 para crianças em áreas rurais. Posteriormente foi 
expandido para áreas urbanas, com um benefício de R$ 40,00 por 
criança. [...]. As contrapartidas do Peti eram que as crianças menores 
de 16 anos não trabalhassem e tivessem 75% de frequência escolar 
no ano. 

 

É válido ressaltar que, embora a ideia central do PETI mantenha-se com o 

passar do tempo, constata-se mudanças nos seus fundamentos e modo de 

operacionalização, com novas regras, após o redesenho pelo qual passou o referido 

Programa.15  

                                                           
15 Informações detalhadas sobre o redesenho pelo qual passou o PETI e o atual momento 
dos SCFV podem ser obtidas na seguinte cartilha: MDS. Perguntas e respostas: o 
redesenho do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI. 2014. Disponível em: 
<http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/secretaria-nacional-de-assistencia-social-snas/carti 
lhas/cartilha-do-peti-perguntas-e-respostas/perguntas-e-respostas-o-redesenho-do-program 
a-de-erradicacao-do-trabalho-infantil-peti>. Acesso em 04 Ago 2015. 
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Apesar de o PETI encontrar-se já há alguns anos em execução e, obviamente, 

com aquisição de certa experiência na gestão de PTRC, é apenas com o despontar 

do século XXI, e ainda na vigência do segundo mandato de FCH, que se presencia a 

instituição do segundo PTRC nacional com a federalização do Bolsa Escola. Este, 

com abrangência nacional, surge ancorado pela Lei 10.219 de 11 de abril de 2001. 

Como se pode imaginar, o Bolsa Escola Federal traz consigo muitas das 

características presentes nas primeiras iniciativas já mencionadas. Em linhas gerais, 

tratava-se de um Programa sob responsabilidade do Ministério da Educação – MEC, 

e como próprio nome sugere, o ensino era o pilar principal do Bolsa Escola. Esse 

PTRC garantia o repasse de R$15,00 para crianças entre 6 e 15 anos com o limite de 

3 beneficiários por família, desde que estivessem matriculados em uma instituição de 

ensino e obtivessem frequência mensal mínima de 85%. O Programa tinha ainda 

como critério classificatório para inserção dos beneficiários o nível renda per capita de 

cada unidade familiar, que se baseava no salário mínimo. 

A partir da execução do Bolsa Escola presencia-se o surgimento mais rápido 

de outros PTRC federais. Visando combater um outro problema, desta vez no âmbito 

da saúde, surge também, no ano de 2001, o Programa intitulado Bolsa Alimentação. 

Respaldado pela Medida Provisória nº 2.206, o referido Programa, em consonância 

com Silva; Yazbek; Giovanni (2014, p. 126), foi “[...] desenhado para reduzir 

deficiências nutricionais e a mortalidade infantil entre as famílias brasileiras mais 

pobres.” 

Em função de suas caraterísticas e objetivos, o Bolsa Alimentação era 

gerenciado pelo Ministério da Saúde - MS. Direcionado para gestantes, nutrizes e 

crianças de até 6 anos de idade, a Bolsa, com valor exatamente igual ao do Bolsa 

Escola, transferia R$ 15,00 mensais com limite de até R$ 45,00 por família que tinham 

dentre os compromissos, de acordo com o perfil de cada beneficiário, realizar pré-

natais e manter atualizada a vacinação das crianças. 

A respeito das condicionalidades impostas pelo Bolsa Alimentação, Pequeno 

(2008, p. 112) ratifica as ações anteriormente citadas e acrescenta outras atividades: 

 

A permanência dos beneficiários no programa era de seis meses, 
podendo ser renovada mediante o cumprimento das 
condicionalidades que o programa colocava para as famílias, como 
forma preventiva, tais como: participação em ações básicas de saúde 
como o pré-natal, vacinação, incentivo a amamentação e práticas de 
atividades educativas de saúde. 
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A quantidade de Programas caracterizados pela transferência monetária não 

se encerra com o Bolsa Alimentação. A tendência permanece e em 2002 é lançado o 

Auxílio Gás. Esse consistia em um apoio financeiro para compra do botijão de gás, no 

valor de R$ 7,50 mensais, sendo repassado apenas a cada dois meses. O referido 

Programa encontrava-se sob a coordenação do Ministério de Minas e Energia – MME 

e, diferentemente do PETI, Bolsa Escola e Bolsa Alimentação, não vinculava o 

recebimento do benefício a nenhum tipo de contrapartida da população.   

O motivo de sua existência é comentado mais uma vez por Silva; Yazbek; 

Giovanni (2014, p. 132). Segundo os autores, “a justificativa da criação desse 

benefício foi compensar os efeitos da liberação do comércio de derivados de petróleo 

e a retirada de subsídio ao gás de cozinha.” Nota-se que o Auxílio Gás surge como 

sendo uma tentativa de mitigar os efeitos de uma outra ação governamental, ação 

esta que penalizaria principalmente os indivíduos considerados mais pobres. E, com 

o Auxílio Gás, se encerra a lista de PTRC criados durante a gestão de FCH. 

É pertinente a observação sobre as ações pontuais do Estado brasileiro nesse 

período, ainda que inegavelmente tenham representado um avanço no âmbito das 

políticas sociais, não se mostraram detentoras de notoriedade, afinal não foi alvo 

principal de interesse do Governo Federal.  

Além disso, percebe-se que mesmo nesse período já se falando em rede de 

proteção social, não se enxerga o desenvolvimento de estratégias bem articuladas 

para essa área. Na verdade, a implementação desses PTRC expressa a existência 

de um conjunto de iniciativas desconexas que refletem a postura assumida pelo 

Estado.  

Com o Brasil sob a liderança de Luiz Inácio Lula da Silva, a Proteção Social e 

os PTRC ganham maior dimensão. Não é nenhum segredo o posicionamento do 

referido presidente perante a área social. Ele inicia o seu mandato não só dando 

continuidade aos programas de transferência já existentes como criando um novo. 

O Programa Nacional de Acesso à Alimentação, também conhecido por Cartão 

Alimentação nasce por meio da Medida Provisória n. 108, publicada em fevereiro de 

2003, posteriormente convertida na Lei nº. 10.689 de 13 de junho de 2003 e, 

semelhantemente ao Bolsa Alimentação, sua preocupação central residia na garantia 

de segurança alimentar e nutricional. Esse objetivo do Cartão Alimentação não surge 
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do acaso, é parte dos propósitos presentes nas falas do presidente ao longo de toda 

a sua campanha eleitoral. 

Lula assume a presidência com exaustivo discurso de combate à pobreza 

enfatizando fortemente o enfrentamento de uma das suas faces mais perversas: a 

fome. Diante disso, tem-se o Cartão Alimentação como parte de uma estratégia maior, 

composta por várias ações e Programas, a qual foi denominada Fome Zero16.  

Soares; Sátyro (2010, p. 30) fazem uma breve síntese do que foi o Cartão 

Alimentação ao afirmarem que “tratava-se de uma transferência de R$ 50,00 para 

famílias cuja renda per capita não alcançava meio salário mínimo. Os recursos 

deveriam ser usados exclusivamente na compra de alimentos.” 

O Cartão Alimentação concluiu a formação do cenário que antecedeu à criação 

do PBF. Vivia-se um momento em que se tinha uma quantidade considerável de PTRC 

federais em franca atuação. Porém, era nítida, e porque não dizer problemática, a falta 

de organização desses Programas, pois tinham diferentes objetivos, eram 

coordenados por distintos Ministérios, mas em essência tinha um público-alvo 

semelhante, uma vez que que visavam atacar e evitar problemas presentes no 

cotidiano das famílias pobres brasileiras. 

A falta de articulação em nível de gestão do PETI, Bolsa Escola, Bolsa 

Alimentação e Cartão Alimentação, comumente chamados de programas 

remanescentes, gerou muitos problemas que desencadearam consequências para 

aqueles que em tese deveriam ser ajudados. 

Como exposto por Soares; Sátyro (2010, p. 31), “a situação dos programas de 

transferência de renda condicionada em 2003 era simples: o caos.” Diante disso, 

medidas concretas, que buscassem colocar ordem no emaranhado de fundamentos, 

características e regras que se formaram em torno dos PTRC, faziam-se necessárias 

e urgentes. É nesse meio conturbado que finalmente surge o PBF. 

Nesse sentido, o Bolsa Família, criado em 2003, mostra-se como resultado da 

unificação dos Programas remanescentes. Quanto a esse aspecto, há de fazer a 

ressalva de que a união dos PTRC não incluiu inicialmente o PETI, que foi incorporado 

ao PBF somente alguns anos depois.  

                                                           
16 Para ver a lista completa dos programas que integravam o Fome Zero, consultar: SILVA, 
Maria Ozanira da Silva e Silva; YAZBEK, Maria Carmelita; GIOVANNI, Geraldo di. A política 
Social Brasileira no Século XXI: a prevalência dos programas de transferência de renda. 7. 
ed. São Paulo: Cortez, 2014. 
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Sobre o que significa o surgimento do PBF, Cotta; Paiva (2010) relatam: 

 

A instituição do Programa Bolsa Família (PBF), em outubro de 2003, 
representa uma ruptura com o paradigma de proteção social então 
vigente. O PBF unifica o público alvo, os critérios de elegibilidade e a 
estrutura de gestão dos programas de transferência de renda então 
existentes.  

 

A respeito dessa unificação que culminou na materialização do PBF, com 

profundas marcas e contornos oriundos dos Programas que lhe antecederam, mas 

também com o aperfeiçoamento de normas que passaram a nortear sua execução, 

Conh (2012, p. 20) faz uma analogia pertinente desse processo ao explicar, que 

“ocorre aqui uma imagem clássica, talvez a que melhor traduza o tamanho da tarefa 

que o governo então se propunha a exercitar, a partir de outubro de 2003: a de 

reconstruir o navio em alto-mar.” 

De fato, os Programas estavam em pleno funcionamento e a reorganização, 

ainda que preservando muitos de seus alicerces, originou mudanças concretizadas 

na figura do PBF.  

Assim, em 20 de outubro de 2003, o PBF oficialmente é instituído pela Medida 

Provisória nº. 132, que se transforma na Lei 10.836 sancionada em 09 de janeiro de 

2004, sendo, inicialmente, regulamentada pelo Decreto 5. 209 de 17 de setembro de 

2004. O Programa tem sido ao longo dos anos atualizado em função das revogações 

advindas de outros inúmeros decretos. Essas alterações expressam a existência de 

várias mudanças ocasionadas nas normas do programa. 

Como explicitado, apesar de assegurado por todo um sólido aparato legal, o 

PBF não se constituiu em um direito garantido ao seu público-alvo. Sua 

implementação encontra-se taxativamente associada a dotações orçamentárias. E 

esse fato é claramente posto já na medida provisória que o criou. Por não representar 

um direito e, por conseguinte, não se tornar um dever do Estado, a sua continuidade 

ou interrupção está diretamente relacionada ao posicionamento e decisões tomadas 

pelo representante do Governo Federal e da base política que lhe dá sustentação. 

Desse modo, a existência do PBF está muito suscetível a bruscas interferências 

advindas da transitoriedade governamental.  

Apesar dessa peculiaridade, Bichir (2010, p. 129) adverte que “[...] fica cada 

vez mais claro que dificilmente um candidato poderá acabar de vez com o programa, 

sob o risco de decretar sua morte eleitoral.”  Essa discussão sobre possível extinção 
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do PBF tem sido recorrente, percebendo-se sua expressiva acentuação em períodos 

eleitorais.  

De fato, a maioria dos posicionamentos dos concorrentes potenciais a 

presidência, pelo menos em nível de discurso, não se voltam contra a permanência 

do Programa. O que não implica necessariamente em concordância absoluta com sua 

implementação, sendo a defesa tomada apenas como estratégia com fins de evitar 

uma precoce “morte eleitoral. Porém, isso não implica que ao assumir o poder as 

ações tomadas passem a contradizer o que em campanha foi defendido, visto que por 

não se constituir direito o alicerce do PBF é frágil. Afinal, não há como negar que 

atualmente torna-se bastante complicado um candidato se eleger tendo como 

proposta o fim do PBF em função da popularidade alcançada, principalmente entre os 

seus milhões de beneficiários.  

Esse espaço ocupado pelo PBF na mente de significativa parcela da população 

brasileira faz com que, apesar de sua notória vulnerabilidade existencial, passe a ser 

visto como algo aproximado de um direito. Como defendido por Cohn (2012, p. 25), 

“[...] hoje, diante de sua penetração e seu enraizamento na sociedade, ele se configura 

como um quase direito.” 

Mesmo não sendo direito, o PBF surge com propósitos claros, alvos definidos 

e pretendendo assegurar garantias básicas para existência, dos que, de acordo com 

Rego; Pinzani (2013), são “destituídos de voz”, os “invisíveis” de nossa sociedade. 

Sendo assim é pertinente destacar os objetivos que embasam e norteiam a existência 

do referido Programa.  

 

 

3.2 Objetivos, linhas de elegibilidade e estrutura do PBF 

 

 

O PBF foi criado com audaciosas pretensões. Como retratado no Decreto 5. 

209 (BRASIL, 2004), são objetivos fundamentais do PBF: 

 

I – promover o acesso à rede de serviços públicos, em especial de 
saúde, educação e assistência social; 
II – combater a fome e promover a segurança alimentar e nutricional; 
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III – estimular a emancipação sustentada das famílias que vivem em 
situação de pobreza e extrema pobreza; 
IV- combater a pobreza, e 
V – promover a intersetorialidade, a complementaridade e a sinergia 
das ações sociais do Poder Público. 

 

Não há como não observar o tamanho dos desafios designados ao PBF. Há de 

se registrar e dar suficiente ênfase ao fato de que, ao se colocar como instrumento de 

enfrentamento da pobreza, o então Programa assume o compromisso de buscar a 

autonomização de uma forma consistente das famílias beneficiárias. Autonomização 

esta aliada também à garantia de serviços básicos.  

Por essas caraterísticas, percebe-se a presença de uma noção 

consideravelmente ampliada do sentido de pobreza nas bases que fundamentam o 

PBF. Visão esta que não se consolida em termos práticos quando se toma 

conhecimento dos critérios utilizados pelo Programa para selecionar os beneficiários.  

Isso parece um aspecto contraditório do PBF. Ainda que percebamos 

elementos em sua estrutura que assumem a multidimensionalidade da pobreza, bem 

como, complexidade de seu combate, tem-se ao mesmo tempo a constatação de 

utilização de formas restritas de identificação dessa pobreza e, por conseguinte, de 

sua avaliação, o que resultam numa implícita negação do entendimento anterior. 

Trata-se da antiga problemática conceitual e seus desdobramentos, a qual não 

deve passar despercebida. A menos que se chegue ao alcance de uma formulação 

mais completa e possível de adequada mensuração, o conceito será sempre um 

entrave nos estudos sobre pobreza.  

Esse é um dos pontos centrais do PBF que merece reflexão. O Programa 

subdivide o seu público em pobres e extremamente pobres. Estes são identificados e 

mensurados de acordo com o cálculo da renda média per capita familiar. E, sendo 

assim, confirma-se a tendência de se classificar a pobreza a partir do seu sentido 

absoluto. 

Obviamente que se tem toda uma justificativa para a escolha desse critério, 

haja vista a real dificuldade de se viabilizar a mensuração da pobreza pautada em 

outros critérios que não esse, porém, o que se questiona é a noção de extermínio da 

pobreza e promoção dessas famílias tomando por base tão somente a ultrapassagem 

das linhas de elegibilidade. Ou seja, como assegurar que famílias ex-beneficiárias 

saíram da condição de pobreza simplesmente porque sua renda per capita 
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ultrapassou o limite de R$ 170,00 ou de extrema pobreza ao se situar acima de R$ 

85,00, atuais linhas adotadas pelo PBF. 

O mero e, muitas vezes, insignificante aumento na renda dessas famílias faz 

com quem elas deixem de ser pobres ou extremamente pobres, fazendo com que não 

mais carreguem o peso que essas expressões representam em suas vidas?  

Essa questão é enfatizada também por Conh (2012, p. 181): “[...] pequenas 

alterações ‘para cima’ de renda per capita não alteram a situação de pobreza dessas 

famílias.” Isso é fato e, ao entender a atuação do programa com essa percepção, não 

significa, porém, refutar suas contribuições para os beneficiários. Ao contrário, tem-se 

consciência de que os recursos repassados a cada unidade familiar funcionam como 

auxílio no suprimento de carências básicas, mas sabendo que, de modo isolado, o 

benefício por si só não transparece ser detentor de potencial suficiente para 

transformar as vidas das pessoas. 

 Esse pressuposto é um fato constatável. A título de exemplo, os estudos de 

Rego; Pinzani (2013, p. 113) formam uma base sólida à argumentação anterior, pois, 

ao acompanhar durante um período de tempo considerável algumas famílias 

beneficiárias localizadas em alguns dos Estados citados como os mais pobres do país, 

os autores ressaltam que: 

 

No retorno aos mesmos lugares e as mesmas mulheres entrevistadas 
em 2006, a fim de perceber as mudanças ocorrida nas várias 
dimensões da sua vida, encontramos a mesma situação de pobreza 
na qual sempre viveram, cujas exterioridades mais evidentes se 
patenteiam na precariedade das habitações, na pobreza do vestuário 
das pessoas e no profundo sofrimento de vergonha e humilhação. 

 

Ainda no que diz respeito ao parâmetro delimitador, em que se baseia o PBF 

para a concessão dos benefícios, é interessante frisar que não é estático. As linhas 

de elegibilidade têm passado por constantes mudanças.  

No ano de criação do Programa eram considerados pobres e extremamente 

pobres aqueles que auferiam uma renda per capita familiar mensal de até R$ 100,00 

e R$ 50,00, respectivamente. Esses valores são corrigidos pela primeira vez no ano 

de 2006, quando por meio do Decreto nº. 5. 749, passam para R$ 120,00 e R$ 60,00. 

A segunda alteração ocorre em 2009 por ocasião do Decreto nº. 6. 824 e novos 

valores passam a vigorar, desta vez, assumem os seguintes valores: R$ 137,00 e R$ 

69,00. Dando sequência à extensa lista de revogação de decretos, tem-se também 
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em 2009 a terceira alteração nas linhas que passam para R$ 140,00 e R$ 70,00, em 

conformidade com Decreto nº 6. 917. 

O penúltimo reajuste, na ordem de 10%, foi realizado em 30 de abril de 2014 

por ocasião do Decreto presidencial nº. 8.232 que instituiu os valores que perduraram 

até recentemente, sendo eles R$ 154,00 e R$ 77,00. A explicação dada pelo MDS 

para essa alteração, se baseava na busca pelo acompanhamento dos critérios de 

mensuração da pobreza estabelecidos pela Organização das Nações Unidas – ONU, 

que considera o cálculo de US$ 1,25 ao dia por pessoa.  

Essas linhas só mudaram há pouco tempo, mais precisamente no dia 29 de 

junho de 2016, o presidente em exercício Michel Temer autorizou por meio de decreto 

novas alterações tanto nas linhas elegibilidade como nos benefícios do PBF17, que 

passaram a vigorar a partir de julho. As linhas de pobreza e extrema pobreza foram 

reajustadas passando com isso para R$ 85,00 e R$ 170,00 respectivamente. 

No entanto, vale lembrar que estas não são definitivas e podem, como tem-se 

visualizado, muito rapidamente sofrer mudanças com o decorrer dos anos. Contudo, 

não se deve deixar obscuro o fato da não existência de critérios prévios estabelecidos 

para efetivação desses reajustes. Como confirmado por Rocha (2013, p. 138), “[...] 

não existem regras para reajuste de valores [...] dos parâmetros de renda que 

determinam a elegibilidade dos domicílios ao programa.” 

Ciente dessa falta de sintonia entre as ideias e o funcionamento no que 

concerne aos aspectos conceituais da pobreza, a partir dos objetivos do PBF, 

percebe-se, em seu arranjo, áreas que vão além da transferência monetária.  

Ademais, pela sua própria natureza, o Bolsa Família é um Programa de repasse 

direto de renda preferivelmente às mulheres, todavia não se limita apenas a isso. 

Muito embora a sua característica mais perceptível, conhecida, comentada e 

lembrada seja frequentemente o recurso monetário, o PBF possui outras formas de 

atuação na vida dos beneficiários. 

                                                           
17 Todos os tipos de benefícios do PBF, assim como os seus valores serão vistos adiante, no 
segundo item deste capítulo. A respeito das recentes alterações feitas nos valores do PBF, é 
pertinente informar que em 1 de maio, pouco antes de ser afastada do cargo em função do 
seu processo de impeachment, a presidente Dilma Rousseff anunciou um reajuste de 9% nos 
valores dos benefícios e nas linhas de elegibilidade do Programa, que passariam a vigorar a 
partir de junho, no entanto, essas determinações não foram atendidas por Michel Temer já no 
comando da administração do país. Somente dias depois da data em que deveria ser 
efetivado do reajuste proposto por Dilma Rousseff, o presidente em exercício se compromete 
com mudança nos valores na ordem de 12,5%.  
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Estamos fazendo menção aos eixos que compõem o Programa. Seu formato é 

desenvolvido de acordo com três eixos que são pilares sobre os quais se ergue toda 

a estrutura do PBF e, ao visualizá-la, é quando notamos mais fortemente a existência 

de consciência dos seus formuladores, pelo menos em nível teórico, de quão 

multifacetado é o problema que Programa se responsabiliza a enfrentar.  

Os outros dois eixos, que juntamente com a transferência de renda desenham 

o PBF são as Condicionalidades e as Ações e Programas Complementares. Esse 

último, apesar de sua importância, é ainda menos retratado nas diretrizes gerais do 

PBF. Talvez um dos motivos para tanto, resida na falta de obrigatoriedade, algo que 

ocorre com muita ênfase e intensidade sobre as contrapartidas e no acompanhamento 

que é feito a fim de garantir sua efetivação. Além disso, a implementação de 

Programas Complementares mostra-se uma atividade que exige mais atenção dos 

gestores públicos, contrariamente ao que acontece com as condicionalidades que, por 

sua vez, demandam menores esforços tanto do Governo Federal como dos governos 

municipais, visto que são serviços que normalmente já são ofertados, pois 

representam direitos de todos os cidadãos e a interferência do PBF acontece apenas 

no sentido de incentivar, ainda que de um modo forçado, a participação das famílias 

beneficiárias.  

Esse caráter de direito presente no segundo eixo do PBF é real, afinal, as 

condicionalidades são desenvolvidas em torno da Educação, Saúde e Assistência 

Social e, portanto, algo que o Estado, independente do Programa, deve assegurar a 

toda sociedade.  

 Embora o eixo composto pelas Ações e Programas Complementares não seja 

alvo de maiores atenções por parte da coordenação do PBF, posto que não se 

percebe a existência de consistentes exigências para devida implementação dessa 

terceira viga do Bolsa Família, pode-se notar o despontar de um certo grau de 

destaque em decorrência do Plano Brasil Sem Miséria. Certamente, a maior 

consequência da relação firmada entre essa estratégia e o PBF foi, sem dúvidas, o 

quesito das transferências. Porém, admite-se um avanço no que concerne aos 

Programas Complementares, afinal muitos deles são inseridos no Plano como 

integrantes do seu terceiro eixo, denominado de inclusão produtiva. Assim, deve-se 

considerar que o despertar governamental para essas iniciativas ocasiona um pouco 

de visibilidade no cenário nacional. 



73 
 

 Não se pode deixar de mencionar que o BSM se prontificou a exterminar a 

extrema pobreza do Brasil até o fim de 2014 e atualmente já se percebe a difusão feita 

em nível federal de implementação bem sucedida, cabendo, mais uma vez, a ressalva 

do problema conceitual, pois o BSM define extrema pobreza de modo exatamente 

igual ao PBF. Assim, mesmo diante da comemoração de possíveis êxitos do Plano, 

deve-se alertar para a sua fragilidade de concepção, isso porque, como entendido 

neste trabalho, a pobreza é um problema estrutural e não facilmente solucionável com 

um aumento de renda. 

 Aumento de renda esse substancialmente enfatizado no PBF, que, aliás, é 

coordenado pelo MDS18 por meio da Secretaria Nacional de Renda e Cidadania - 

SENARC, cujo modelo de gestão será mais bem detalhado ainda neste trabalho. Para 

melhor conhecimento desse Programa, é fundamental o detalhamento de suas 

características e o seu modo de operacionalização, visto que, em sua crescente 

consolidação e ampliação, passa a ser comparado com grandes políticas, como 

asseguram Sores; Sátyro (2010), no tocante ao número de beneficiários, é superado 

apenas pelo Sistema Único de Saúde – SUS, pela educação pública e pela 

Previdência Social. 

É preciso trilhar um percurso para adequada interpretação do PBF. Percurso 

esse que de início já apresenta regras claras sobre a entrada de beneficiários, a 

quantia a ser mensalmente repassada e, consequentemente, sobre as indissociáveis 

contrapartidas a serem cumpridas, que têm em seu descumprimento uma das causas 

de desligamento de famílias, mas não a única.  

 

 

3.3. A porta de entrada do Bolsa Família e os diferentes benefícios  

 

 

                                                           
18 Com o afastamento da presidente Dilma Rousseff em maio de 2016 por consequência do 
processo de impeachment em curso, o vice Michel Temer assumiu a presidência ocasionando 
mudanças no formato de gestão. Diante disso, o MDS também foi alvo de transformações, 
deixando de ser denominado Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome para 
Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário - MDSA. No entanto, como a presente 
pesquisa foi realizada durante o governo Dilma, optou por manter o uso do MDS enquanto 
sigla, por de fato ter sido este o órgão responsável pelo PBF na ocasião.  
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Para que as famílias venham a se tornar beneficiárias do PBF, não é necessário 

somente que estas tenham seus rendimentos mensais enquadrados nos limites 

estabelecido pelas linhas de pobreza determinadas pelo Programa, nem que haja 

recursos, elementos esses já mencionados. Além desses critérios primordiais, é 

imprescindível que haja a declaração de dados socioeconômicos por parte dos 

potenciais beneficiários e registro dessas informações no sistema designado para este 

fim.  

 Essa discussão refere-se à indispensabilidade de inclusão das famílias em 

situação de pobreza e extrema pobreza no CadÚnico, que se constitui na porta de 

entrada para os beneficiários. Diante disso, para que haja concessão do benefício, é 

preciso que as famílias sejam elegíveis de acordo com as regras do PBF, estejam 

cadastradas e exista orçamento que possibilite a transferência.  

 O CadÚnico foi criado em 2001, antes da transformação dos PTRC existentes 

em apenas um único Programa e, nesse caso, antes do surgimento do PBF. Contudo, 

sua utilização de forma mais acentuada passa a ser percebida em consequência da 

implementação deste último Programa. De acordo com a regulamentação atual 

presente no texto estabelecido pelo Decreto nº 6. 135 de 26 de junho de 2007, o 

CadÚnico representa a ferramenta para a gestão dos Programas Sociais do Governo 

Federal voltados para população considerada de baixa renda, que, devidamente 

cadastrada, passa a ter um Número de Identificação Social – NIS.19 

Conforme descrito por Soares (2010, p. 191):  

 

No Brasil, o Cadastro Único para Programas Sociais – CadÚnico foi 
implementado em 2001 com o objetivo de se constituir em uma base 
de dados nacional com informações socioeconômicas da população 
pobre, fornecendo subsídios à elaboração e implementação de 
diversos programas sociais. Hoje, sem dúvida, seu maior usuário é o 
Programa Bolsa Família, mas existem diversas iniciativas locais e 
algumas federias para estender o uso desse instrumento.   

 

                                                           
19 O CadÚnico não se constitui apenas na porta de entrada para o PBF, ele é um instrumento 
amplo que contempla muitos outros para Programas Sociais. A título de exemplo, o CadÚnico 
pode oportunizar o acesso a Tarifa Social de Energia Elétrica, Programa Minha Casa Minha 
Vida, Carteira do Idoso, Programa Cisternas, Água para todos, Bolsa Estiagem, Isenção de 
pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos entre outros Para ter acesso a lista 
completa desses programas, ver: MDS. Programas que atendem aos inscritos. Disponível em: 
<http://mds.gov.br/assuntos/cadastro-unico/o-que-e-e-para-que-serve/programas-e-beneficios>. Acesso 
em 15 dez. 2015.  
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 Embora a supremacia do uso do CadÚnico esteja concentrada no PBF, torna-

se pertinente ressaltar que nem todos as famílias inscritas nesse verdadeiro 

instrumento de coleta de informações representam público-alvo do atual maior PTRC 

do país. Isso advém do fato do CadÚnico utilizar linhas de pobrezas diferentes do 

PBF. Podem compor essa base de dados famílias que aufiram renda per capita 

mensal de até meio salário mínimo ou mesmo que possuam um rendimento de até 

três salários mínimos por mês. 

Em razão disso, verifica-se que o CadÚnico tem uma amplitude maior que o 

PBF, incluindo famílias que se enquadram numa faixa de renda superior as 

alcançadas por este.  

Para além das contribuições e utilidades do CadÚnico na gestão do PBF, 

Camargo et al. (2013, p 160) comentam que 

 

O cadastro possibilita a constituição de um mapa detalhado e 
atualizado da pobreza brasileira, com informações sobre as principais 
características socioeconômicas das famílias e de cada um de seus 
integrantes, bem como aspectos relacionados ao acesso a serviços 
públicos.  

 

Ciente dessa espécie de panorama sobre os números referentes à pobreza que 

o CadÚnico pode conceder, dados publicados recentemente, pelo MDS (2015), tendo 

como referência o mês de junho do referido ano, revelam a existência de 27. 506.752 

famílias de todo o Brasil inscritas no CadÚnico o que compreende 82. 398.757 

indivíduos. Deste total de famílias devidamente cadastradas, torna-se instigante 

mencionar que 17.473.511 delas são elegíveis ao PBF, e que 13.036.672 possuem 

uma renda per capital mensal de até R$ 77,0020.  

Esses dados confirmam o predomínio da extrema pobreza no país se 

comparado com a pobreza, isso claro, vale lembrar, considerando os conceitos 

adotados pelo Programa. Isso é preocupante, pois revela ainda mais a gravidade do 

problema existente, afinal, a extrema pobreza é uma condição ainda mais cruel que a 

pobreza. 

No que tange à relação do CadÚnico com o PBF, deve-se destacar a 

importância do município, que tem função primordial na identificação e cadastramento 

dessas famílias, mediante aplicação de formulários, cujas informações são inseridas 

                                                           
20 Linha de extrema pobreza no período em que foi pesquisado os referidos dados.  
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no sistema eletrônico. A importância da gestão local nesse processo é considerável, 

pois não se trata apenas de um ato mecânico, uma vez que é nas ações dos 

entrevistadores que se concentra a responsabilidade de declarar fielmente as 

informações fornecidas pelos candidatos a beneficiários. Afinal, são essas 

informações registradas que podem ou não estar colocando as famílias em condições 

de receber os benefícios do Programa.  

Esse papel do município na composição dos dados do CadÚnico representa 

um fruto do formato descentralizado em que o PBF foi concebido. Como explicam 

Camargo et al. (2013, p. 158): 

 

A gestão do sistema operacional do CadÚnico sempre esteve sob 
responsabilidade da Caixa Econômica Federal (Agente Operador). Já 
a inclusão das informações no sistema (coleta das informações e 
processos de atualização) sempre ocorreu de forma descentralizada 
sendo executada pelos municípios. A gestão e coordenação 
estratégica sempre estiveram atreladas ao ministério que estivesse, 
na ocasião, a cargo da política de Assistência Social – desde 2004 sob 
responsabilidade do MDS. 

 

São fundamentos de descentralização que perpassam não apenas a 

operacionalização do CadÚnico, mas marcam a gestão do PBF como um todo e de 

uma forma bastante peculiar. Isso será objeto de discussão do próximo item desse 

trabalho. 

Ainda com relação ao CadÚnico, visando a manutenção da qualidade das 

informações, que podem mudar com o tempo, a atualização do Cadastro de cada 

família, deve acontecer a cada dois anos. A importância da atualização cadastral é 

inquestionável, principalmente no que se refere às informações dos indivíduos que 

são beneficiários do PBF.  

Ao longo dos anos têm ocorrido mudanças no sentido da busca pelo 

aperfeiçoamento do sistema e técnica de coletas de dados que compõe o CadÚnico, 

fato este transcrito por Camargo et al. (2013, p. 159) ao informar inovações 

presenciadas em um momento particular, destaca: 

 

[...] entre 2008 e 2010, esteve em desenvolvimento a versão 7 (v7) do 
sistema CadÚnico, uma versão on-line que permite a entrada 
qualificada dos dados no nível municipal e maior consistência dos 
dados no nível nacional. Além do novo sistema, o novo formulário para 
cadastramento foi desenvolvido a partir de discussões com o Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), o Instituto Brasileiro de 
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Geografia e Estatística (IBGE) e órgãos que utilizam as informações 
do CadÚnico. 

 

Ocorreram evoluções e não há como não evidenciar. No entanto, esses 

avanços não devem se limitar apenas ao aprimoramento dos sistemas de informação 

utilizados para funcionamento do CadÚnico, mas é necessário que se estendam 

também para o setor de pessoal, pois esse público lida diretamente com as famílias e 

com os sistemas e, portanto, representam agentes principais nesse processo, cuja 

responsabilidade é indiscutível.  

É certo que tem-se disponibilizado todo um suporte de informações, no entanto, 

os avanços realizados ainda não significam o alcance do ideal. Não implicam na 

ausência de erros. Ainda é comum a constatação de falhas, seja no sentido de 

inclusões indevidas de famílias no PBF, sem realmente possuir o perfil para 

beneficiárias, ou mesmo, de exclusões daquelas que verdadeiramente se enquadram 

nos critérios estabelecidos. 

Com relação a este último aspecto, é importante relatar que embora o 

CadÚnico represente, de fato, um mecanismo que oportuniza um certo nível de 

conhecimento a respeito de condições socioeconômica da vida da população mais 

carente, a fotografia por ele feita não é completa a ponto de revelar fielmente a 

realidade para o qual está direcionado. Nem todos que vivem entre os limites das 

linhas de pobreza estabelecidas foram registrados. Há muito da pobreza fora dos 

registros oficiais. Ainda há pobres desconhecidos. Ainda há elegíveis que não 

chegaram até o CadÚnico, e por esse motivo não podem sequer se candidatar ao 

recebimento do recurso monetário repassado via PBF, que aliás, não se limita a um 

único valor. 

O PBF não possui apenas um tipo de benefício, e isso expressa mais um 

resultado da unificação que por ele foi realizada.  Verifica-se a existência de vários 

tipos de benefícios, que podem ser agrupados em dois principais tipos, sendo 

denominados de benefício básico e benefício variável.  

Em conformidade com Decreto nº. 5. 209, o benefício básico é destinado tão 

somente para as famílias que se encontram em condição de extrema pobreza. 

Atualmente o valor desse benefício corresponde a exatamente R$ 85,00 mensais por 

família. O repasse dessa quantia, que não está vinculada ao perfil da unidade familiar, 
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mas apenas ao nível de renda, não exige de seus receptores nenhuma espécie de 

contrapartida.  

Quanto ao benefício variável, este contempla uma subdivisão que abrange 

quatro tipos de benefícios. Trata-se do Benefício Variável de 0 a 15 anos, Benefício 

Variável à Gestante, Benefício Variável Nutriz e Benefício Variável Vinculado ao 

Adolescente. Todos eles voltam-se tanto para as famílias pobres como extremamente 

pobres, mas desde que estas possuam de acordo com a ordem de benefícios 

descritas acima, respectivamente, crianças de 0 a 15 anos, mulheres grávidas, 

crianças entre 0 e 6 meses e adolescentes de 16 até 17 anos. Assim, esses tipos de 

benefícios dependem da composição do grupo familiar, como os próprios nomes 

sugerem. 

De acordo com o MDS (2016), o valores vigentes dos três primeiros tipos de 

benefícios variáveis, descritos anteriormente, correspondem a R$ 39,00, podendo 

atingir o limite de cinco por família. Já o Benefício Variável Vinculado ao Adolescente, 

transfere a quantia de R$ 46,00, podendo contemplar até dois adolescentes por 

unidade familiar. 

Tem-se ainda um tipo de benefício mais específico: o intitulado Benefício para 

Superação da Extrema Pobreza. Como informado pelo MDS (2015,) refere-se a um 

benefício 

 

Transferido as famílias do Programa Bolsa Família que continuem em 
situação de extrema pobreza (renda mensal por pessoa de até R$ 77), 
mesmo após o recebimento dos outros benefícios. Ele é calculado 
para garantir que as famílias ultrapassem o limite de renda da extrema 
pobreza. 

 

É necessário informar que as quantias monetárias transferidas por cada tipo de 

benefício nem sempre foram as que vigoram no presente momento. 

Semelhantemente ao que aconteceu e permanece ocorrendo com os valores das 

linhas de elegibilidade, os valores dos benefícios também têm sido alvo de alterações 

com o passar dos anos. 

Esses reajustes são altamente necessários, pois, com o tempo, tem-se a perda 

do poder de compra em função da inflação. Apesar do registro de várias elevações 

nos valores dos benefícios do PBF, estes ainda são consideravelmente baixos. Esse 

fato faz com que as transferências não tenham grande potencial de interferência na 

realidade dos beneficiários, que é marcada por múltiplas dificuldades e carências. 
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Assim, quando observado caso a caso, analisando a quantidade monetária repassada 

isoladamente a cada família, depara-se com valores pífios frente a problemas de alta 

gravidade e consequências. 

Apesar dos irrisórios valores dos benefícios, quando vistos não somente pelo 

prisma de uma unidade familiar em particular, mas sendo contemplados em totalidade, 

ou seja, abarcando a soma de todas as transferências, tem-se um montante de 

recursos que revelam uma outra configuração. O total repassado a todas as famílias 

mostra-se uma quantia de recursos considerável, podendo contribuir para acentuação 

do dinamismo econômico em nível local. 

Com essa capacidade, ao contrário do que se pode imaginar, as transferências 

do PBF não têm um custo exorbitante para o Governo Federal. Atualmente os 

repasses representam, de acordo com o MDS (2015) algo em torno de 0,5% do PIB 

brasileiro. 

 Não somente o pequeno valor de cada benefício do PBF é fonte de inquietação 

e alvo de críticas fundamentadas, as condicionalidades também são um dos pontos 

que tem originado inúmeras e incessantes controvérsias na literatura.  

 

 

3.4 As condicionalidade do PBF e o cancelamento dos beneficiários  

 

 

Para melhor compreender a discussão existente em torno das 

condicionalidades é imprescindível primeiramente certificar-se do que de fato são as 

mesmas. Como define o MDS (2015), 

 

As condicionalidades são os compromissos assumidos tanto pelas 
famílias beneficiárias do Bolsa Família pelo poder público para ampliar 
o acesso dessas famílias a seus direitos sociais básicos. Por um lado, 
as famílias devem assumir e cumprir esses compromissos para 
continuar recebendo o benefício. Por outro, as condicionalidades 
responsabilizam o poder público pela oferta dos serviços públicos de 
saúde, educação e assistência social.  

 

 Mediante esse conceito expresso pelo MDS, que tenta enfatizar a existência de 

divisão de responsabilidades, as quais, em tese, não se concentrariam apenas sobre 
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os beneficiários, mas se estenderiam também para o poder público, é interessante 

observar que, ao contrário do demonstrado, a exigência de contrapartidas em 

decorrência do PBF apresenta-se muito mais como um compromisso a ser seguido 

pelas famílias do que uma inovação nas obrigações do governo. Isso porque, como já 

se sabe, independente do PBF, as contrapartidas são estabelecidas tendo por base 

serviços que são deveres do Estado perante a sociedade. Nesse sentido, não há um 

esforço adicional por parte do poder público em consequência das condicionalidades. 

 Com relação aos beneficiários, as condicionalidades cobram das famílias o uso 

de serviços que para elas, são direitos. No âmbito da educação, como declarado pelo 

MDS (2015), as crianças de 6 a 15 anos devem não apenas estarem matriculadas em 

uma instituição de ensino, como devem atingir uma frequência mínima de 85%, 

enquanto para os jovens de 16 e 17 anos a frequência mínima a ser cumprida 

corresponde a 75%. Sobre as exigências voltadas para a saúde, como explicado ainda 

pelo MDS (2015): 

 

[...] as famílias beneficiárias assumem o compromisso de acompanhar 
o cartão de vacinação e o crescimento e o desenvolvimento das 
crianças menores de 7 anos. As mulheres na faixa de 14 a 44 anos 
também devem fazer o acompanhamento e, se gestantes ou nutrizes 
(lactantes), devem realizar o pré-natal e o acompanhamento da sua 
saúde e do bebê. 

 

No que tange especificamente às condicionalidades da Assistência Social, 

nota-se que estas não possuem a mesma notoriedade que as exigências da Saúde e 

Educação. A ênfase maior concentra-se nessas últimas. Não é dada a devida e 

merecida atenção pela própria coordenação do PBF à Assistência Social enquanto 

condicionalidade, verificando-se um certo descaso. Embora a Assistência Social 

esteja claramente posta nos instrumentos normativos do Programa como componente 

do tripé que forma as condicionalidades, suas ações não são estruturadas, planejadas 

e consistentes enquanto um compromisso a ser respeitado, como acontece com as 

demais áreas, apesar de igualmente importante.  

Não são muitos os registros que tratam e esclarecem o que de fato são as 

condicionalidades enquadradas na Assistência Social. Apesar dessa relativa 

escassez de informações, observa-se que essas voltavam-se exclusivamente para 

crianças de até 15 anos que pertenciam ao PETI. Tais beneficiários deviam cumprir 

uma frequência mínima de 85% ao participarem do Programa. Em função das 
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transformações pelas quais passou o PETI, essa exigência não é mais percebida, 

permanecendo apenas o compromisso de atualização cadastral que as famílias 

precisam manter junto aos responsáveis pela realização de atividades dessa natureza 

que geralmente são integrantes da Assistência Social. 

Em termos de obrigatoriedade e, portanto, de aplicação do real sentido do que 

é condicionalidade, a participação da Assistência Social termina revelando-se 

subutilizada nas suas potencialidades diante dos espaços de atuação na vida dos 

beneficiários do PBF. 

A gestão das condicionalidades do PBF é realizada pelo MDS em parceria com 

MEC e MS os quais trabalham com prazos previamente definidos. Normalmente o 

registro das condicionalidades da saúde é feito semestralmente e as informações 

relativas à educação são inseridas a cada dois meses.  

Sobre esse monitoramento das contrapartidas é oportuno salientar que os 

municípios exercem importante contribuição e, mais uma vez, verifica-se traços da 

descentralização que permeia o Programa. Para realização do devido 

acompanhamento das contrapartidas, os gestores locais e citados Ministérios 

dispõem do Sistema de Condicionalidades (SICON).  

 O referido sistema operacional mostra-se como uma consequência das 

modificações que foram sendo realizadas no PBF desde sua criação. Ainda que as 

condicionalidades tenham sido estabelecidas no ato em que o Programa foi instituído, 

a devida atenção e providencias para fiscalização regular de seu cumprimento só 

decorre alguns anos depois. Isso é declarado por Soares; Sátyro (2010, p. 37): “até 

setembro de 2006, não havia cobrança efetiva, mas desde outubro de 2006 o MDS, o 

MEC e o Ministério da Saúde iniciaram a implementação de um sistema de verificação 

crescentemente sofisticado e eficaz.”  

Mesmo diante dessas reais melhorias, ressalte-se que, em termos de 

qualidade, ainda há o que se avançar para possibilitar registro mais efetivo das 

condicionalidades. A cobertura da grande maioria das famílias beneficiárias é uma 

conquista, entretanto, ainda há caminhos a serem percorridos para se obter o 

acompanhamento pleno. 

Conhecedores das muitas críticas geralmente direcionadas às 

condicionalidades, Curralero et al. (2010, p. 152), posicionando-se em defesa das 

contrapartidas, expressam uma visão altamente otimista e expõem objetivos 

extremamente ambiciosos para tais mecanismos. Para os autores, 
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Nos programas de transferência de renda, as condicionalidades são 
utilizadas para induzir comportamentos que contribuem para 
promoção social das famílias. O aumento da escolarização e o 
cumprimento de agendas de saúde, ao promoverem o aumento do 
capital humano das populações mais pobres, possibilitariam novas 
perspectivas de inserção socioeconômica. No âmbito dos PTRC, as 
condicionalidades miram um objetivo de longo prazo, o qual visa à 
ruptura do ciclo intergeracional da pobreza, por meio da elevação do 
capital humano das populações mais pobres e excluídas. 

 

Para além das posturas favoráveis ou contrárias às condicionalidades, é certo 

que, de um modo mais preciso, a educação de qualidade é um elemento chave no 

processo de mudança das condições de vida dos indivíduos, sendo, de fato, o 

instrumento com potencial de promovê-los e conduzi-los a outros patamares na escala 

da existência, ainda que este seja um processo lento, a possibilidade existe. No 

entanto, a simples constatação de frequência escolar, como acontece com as 

condicionalidades da educação desenvolvidas pelo PBF, não se mostra como 

elemento capaz de assegurar a aquisição de um verdadeiro aprendizado pelos 

beneficiários, o que poderia no futuro retirar-lhes dessa condição e desencadear todo 

um efeito multiplicador positivo, contribuindo decisivamente para seu rompimento com 

a pobreza. 

A mera presença dos beneficiários em sala de aula, por si só, não traz nenhuma 

garantia. A obtenção da frequência mínima pela grande maioria dos beneficiários 

constitui-se em apenas dados quantitativos, o que não significa dizer que o processo 

de ensino-aprendizagem tem se dado com qualidade e se esses alunos estão tendo 

acesso a escolas com uma boa estrutura física e equipamentos que contribuam em 

sua formação ou que estão ainda sendo acompanhados por professores qualificados, 

enfim, acesso a um conjunto de fatores que facilitam e contribuem para o 

desenvolvimento e crescimento intelectual. 

Essa problemática acerca da simples presença e da real qualidade do ensino 

veiculado é muito bem percebida por Rocha (2013, p. 141), quando reafirma o 

entendimento exposto anteriormente ao declarar: 

 

O controle das condicionalidades equaciona o atendimento aos 
requisitos do programa, mas não pode, naturalmente, sanar a questão 
crucial quanto à qualidade dos serviços de educação e saúde. Assim, 
no caso da educação, embora a presença da criança na escola seja 
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condição necessária para que possa haver aprendizado, não é 
condição suficiente. 

 

Existe uma enorme distância entre frequentar o ambiente escolar e a certeza 

de aprendizado, que pode está gerando bons frutos, mas não necessariamente, pois 

existem outros fatores intervenientes que devem ser considerados, sobretudo as 

condições do mercado de trabalho cuja tendência tem sido marcada pela redução dos 

postos, que será explicado ainda neste trabalho. 

A questão da qualidade é crucial e, é notória a problemática que perpassa a 

implementação de serviços públicos no Brasil. Sabe-se que, apesar de alguns 

avanços, o sistema público de educação no país é precário e a situação da saúde é 

lamentável. Os dois grandes pilares das condicionalidades do PBF possuem 

problemas estruturais e estes afetam diretamente a vida da população, tanto a curto 

como a longo prazo. 

Essa realidade é incontestável, entretanto, a coordenação do PBF utiliza das 

condicionalidades, principalmente as praticadas no campo da educação, para 

argumentar em defesa do Programa, bem como para tentar rebater críticas. Quanto a 

isso, deve-se atentar para a observação consistente feita por Soares (2010, p. 49) 

que, ao fazer menção ao uso de condicionalidades associadas ao PTR, ressalta que 

“não existe uma relação estrita de causalidade entre a acumulação de capital humano 

pelas crianças da família, a partir da completude dos ciclos educacionais e de 

imunização, e a saída dessas famílias da condição de pobreza.”  

Diante disso, é necessário refletir sobre os reais destinos ocupacionais dos ex-

beneficiários, se de fato eles conseguiram trilhar degraus mais elevados na escada 

educacional e se isso tem contribuído para sua ascensão social. Será que 

conseguiram se libertar das marcas de uma pobreza que na maioria dos casos 

ultrapassa gerações? A que ponto o conhecimento adquirido enquanto estiveram na 

condição de beneficiário contribuiu para transformação econômica e social de suas 

vidas? Como vivem os não mais elegíveis? 

Esses questionamentos não são objeto de investigação desse estudo, nem 

cabe aqui respondê-los, mas é preciso mencionar a existência dessas inquietações 

que, ao serem analisadas em profundidade, podem estar revelando um cenário não 

tão otimista sobre consequências do PBF, como é frequentemente enfatizado pelo 

Ministério responsável pelo Programa. 
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Sem o adequado cumprimento das tão polêmicas condicionalidades do PBF, 

as famílias podem chegar, em última instância, a ter o seu benefício cancelado. A 

perda do benefício não ocorre tão facilmente, assim, não acontece a partir do primeiro 

registro de descumprimento. Os efeitos destes são gradativos. As atuais regras que 

confirmam essa afirmação encontram-se descritas na Portaria nº 251 de 12 de 

dezembro de 2012, que destaca a sequência de implicações para os beneficiários, 

caso não honre os compromissos firmados com o Programa.  

O trajeto de penalidades aplicáveis às famílias receptoras dos benefícios 

variáveis, e que negligenciam as condicionalidades, é explicado pelo MDS (2015), 

compreendendo a advertência, o bloqueio, a suspensão e, por fim, o cancelamento. 

De acordo com o exposto e ainda conforme o MDS (2015), verifica-se que o 

processo se inicia com uma simples advertência, o que não interfere no recebimento 

do benefício, mas o ocorrido fica registrado. Acontecendo um segundo 

descumprimento no período inferior a 6 meses, o benefício, desta vez, é bloqueado 

por um mês, contudo, a família pode receber o acumulado no mês seguinte. Caso a 

família, em um período novamente de 6 meses após a efetivação do bloqueio, realize 

um novo descumprimento, o benefício é suspenso por 60 dias e, de modo contrário 

ao que acontece em caso de bloqueio, a família não recebe o valor do benefício 

referente ao mês em que esse foi suspenso. Se ainda durante a vigência desses 6 

meses a família permanece a descumprir, será imposta uma nova suspensão. E, 

finalmente, terá o conclusivo cancelamento se as famílias continuarem descumprindo 

as condicionalidades por um período superior a 12 meses contados a partir dos 

primeiros registros de descumprimentos. 

Observa-se um processo longo até o cancelamento, uma vez que o 

descumprimento precisa ser uma prática reiterada para que o beneficiário seja extinto 

do Programa. Até porque, é importante informar, caso uma família seja advertida e 

venha a descumprir novamente apenas num período superior a 6 meses, não se 

passa para a segunda fase que corresponde ao bloqueio, mas inicia-se novamente o 

processo apenas com a geração de uma nova advertência. Além disso, podem os 

beneficiários que defrontarem atingidos com efeitos dos descumprimentos tem o 

direito de solicitarem recursos e terem seus casos reavaliados. Diante dessas 

caraterísticas, visualiza-se o esforço para que as famílias não percam os seus 

benefícios. 
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 Esse desrespeito às condicionalidades é um dentre os motivos que podem 

levar a saída das famílias do Programa. Em conformidade o Decreto nº 5.209 e as 

revogações feitas pelos Decretos nº 6.392 e nº. 7.013, além desde fator a exclusão 

pode se dá em função da verificação do aumento de renda que ocasione 

inelegibilidade21, como também, por constatação de trabalho infantil, omissão de 

informações ou declaração falsa dos dados no ato do cadastramento, pode dar-se 

ainda voluntariamente22 ou por ordem judicial, por consequência de ausência de 

saque por um período de tempo superior ao limite fixado pelo MDS, por esgotamento 

do prazo para ativação do cartão magnético e para revisão dos benefícios, como 

também por posse do beneficiário em cargos eletivos pertencentes às três instâncias 

do Governo.  

 Para adequada implementação não só dessas regras, mas para o correto 

funcionamento de todos os aspectos que constituem o PBF, é imprescindível que o 

seu gerenciamento seja efetivo e bem articulado. A articulação é um palavra-chave 

no modo de gestão descentralizada em que se fundamenta o Programa. 

 

 

3.5 Modelo de gestão, operacionalização, fonte de financiamento e participação 

social 

 

 

Como já adiantado ao longo dessa dissertação, o formato de gestão do Bolsa 

Família é desenvolvido em torno da noção de descentralização. Dessa maneira, tem 

                                                           
21 É necessário esclarecer que, conforme disciplinado pela Portaria MDS nº 617 de 11 de 
agosto de 2010, a inelegibilidade embora seja uma das condições para perda dos benefícios 
do Bolsa Família, tal situação não acarreta no cancelamento imediato do beneficiário quando 
a nova faixa de renda deste não ultrapassar o equivalente a meio salário mínimo. Nestas 
condições, a família permanece inserida no Programa até o prazo estabelecido para revisão 
cadastral, momento em que se faz nova averiguação de seus rendimentos. Se contatado o 
retorno a elegibilidade a família segue recebendo o benefício, mas se comprovado a 
permanência da inelegibilidade tem-se então o cancelamento.  
22 Cabe a relevante observação de que, em coerência com o texto da Instrução Operacional 
nº 48 SENAR/MDS de 13 de outubro de 2011, o cancelamento quando ocorrido tendo como 
motivo o desligamento voluntário pode ser revertido. Nesse caso, a família que tenha se 
desligado voluntariamente tem assegurado o direito de, no prazo de até 36 meses, solicitar a 
gestão municipal o retorno imediato ao Programa se voltarem a necessitar dos seus 
benefícios.  
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como premissa básica a realização de parcerias com diferentes órgãos e entidades, 

mas, sobretudo, o compartilhamento de responsabilidades para a sua execução entre 

os entes da federação. 

Diante disso, tanto a União, como Estados, municípios e Distrito Federal, possui 

atribuições na gestão do PBF. Ao olharmos para as atividades a serem realizadas 

pelos Estados expressas no Art. 13 do Decreto nº 5.209, podemos destacar as 

seguintes as ações de articulação que devem ser desenvolvidas com a gestão 

municipal, bem como o apoio técnico-institucional que deve ser prestado a esta, a 

disponibilização dos serviços nas áreas de atuação das condicionalidades, além do 

suporte a ser dado aos municípios no cadastramento e da articulação que deve 

estabelecer com a União e Municípios. 

Na verdade, a atuação dos governos estaduais, pode ser resumida no apoio 

que deve prestar aos munícipios. Sendo assim, os Estados não aparecem nessa 

relação intersetorial de gestão do PBF como ator principal. Suas atribuições se 

concentram no suporte que este ente pode está oferecendo aos gestores locais. Aos 

municípios, cabe, de acordo com Art. 14 Decreto nº 5.209:  

 

I - constituir coordenação composta por representantes das suas 
áreas de saúde, educação, assistência social e segurança alimentar, 
quando existentes, responsável pelas ações do Programa Bolsa 
Família, no âmbito municipal; 
II - proceder à inscrição das famílias pobres do Município no 
Cadastramento Único do Governo Federal; 
III - promover ações que viabilizem a gestão intersetorial, na esfera 
municipal; 
IV - disponibilizar serviços e estruturas institucionais, da área da 
assistência social, da educação e de saúde, na esfera municipal; 
V - garantir apoio técnico-institucional para a gestão local do 
programa; 
VI - constituir órgão de controle social nos termos do art. 29; 
VII - estabelecer parcerias com órgãos e instituições municipais, 
estaduais e federais, governamentais e não-governamentais, para 
oferta de programas sociais complementares; e 
VIII - promover, em articulação com a União e os Estados, o 
acompanhamento do cumprimento das condicionalidades. 

 

As mesmas atividades do âmbito municipal se aplicam ao Distrito Federal. 

Como se pode ver, não são poucas as funções repassadas para as cidades. Todavia, 

a sua atuação mais efetiva e prática ocorre com a inscrição das famílias no CadÚnico, 

atualização do cadastro dessas e acompanhamento das condicionalidades, embora, 
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a respeito dessa divisão de atribuições do PBF estabelecida em lei, o MDS (2015) 

assegure que, 

 

A gestão descentralizada é uma forma que permite que União, 
estados, Distrito Federal e municípios compartilhem entre si os 
processos de tomada de decisão do Bolsa Família, criando bases de 
cooperação para o combate à pobreza e à exclusão social. 

 

Parece um pouco exagerado anunciar que a descentralização do PBF 

oportuniza espaço para que os municípios exerçam influência suficiente a ponto de 

poder, de alguma forma, está direcionando os rumos a serem tomados pelo Programa. 

Obviamente que em função da prática efetiva em âmbito local, necessidades vão 

sendo reveladas, falhas vão sendo identificadas e por intermédio da articulação e 

diálogo que deve haver entre as três esferas de governo, a coordenação central do 

Programa pode perceber e está introduzindo mudanças, mas não que estas possam 

ser realizadas pelos governos locais. 

A realidade é que a descentralização do PBF, até pelas características das 

atividades sob incumbência de cada ente, possui um caráter fortemente voltado para 

o operacional. As ações em nível de planejamento estratégico, determinação de 

diretrizes e estabelecimento de normas, concentram-se no MDS, mais precisamente, 

a encargo da SENARC.  

Corroborando com essa constatação, ao descrever as funções da referida 

secretaria, Soares; Sátyro (2010, p. 31 – 32) mencionam que 

 

Cabe à SENARC estabelecer normas para a execução do programa, 
definir valores de benefício, estabelecer o diálogo com os municípios, 
definir e acompanhar contrapartidas, estabelecer metas e, 
consequentemente, propor orçamento anual do PBF, definir quotas 
por municípios, estabelecer parcerias com os estados e com outros 
órgãos do governo federal, acompanhar o andamento do programa em 
geral e fazer avaliações regulares do PBF. A SENARC também 
estabelece os critérios de quem recebe e quanto recebe e define o 
questionário do Cadastro Único e os critérios para suspensão e corte 
dos beneficiários, entre várias outras definições de parâmetros 
operacionais. Em suma, a SENARC tem a regência do PBF e toma 
todas as principais decisões relativas ao programa. 
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A superioridade do MDS na gestão do PBF é nítida. Mesmo com a existência 

de um Conselho Gestor23 designado para contribuir com o processo decisório sobre 

questões importantes relacionadas ao Programa, o papel do MDS ainda permanece 

sendo preponderante. 

Ciente das muitas dificuldades que recaem sobre os municípios e buscando 

fornecer aos mesmos um suporte que viabilize a execução das atividades que lhes 

são designadas, o MDS criou em 27 de abril de 2006 pela Portaria MDS/GM nº 148 o 

Índice de Gestão Descentralizada Municipal – IGD-M. Trata-se de um indicador que 

visa medir a qualidade da gestão do PBF.  Conforme o MDS (2012, p. 6), este índice, 

 

É um instrumento de promoção e fortalecimento da Gestão 
intersetorial do Programa Bolsa Família (PBF). Corresponde a uma 
forma de aferir a cobertura cadastral, bem com a qualidade da gestão 
do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal 
(Cadastro Único) e a qualidade e integridade das informações sobre o 
acompanhamento das condicionalidades das áreas de educação e de 
saúde. 

 

O IGD-M varia de 0 a 1, e quanto mais próximo de 1, melhor será a gestão. O 

conhecimento sobre esse indicador é de suma importância, pois o valor do IGD-M 

determina a quantidade de recursos que será repassado para a gestão local do PBF. 

Recurso esse que é transferido diretamente do Fundo Nacional de Assistência Social 

– FNAS para o Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS. 

Existe regras claras não só para o cálculo do IGD-M e outros critérios para que 

o município de fato esteja apto a receber as transferências, mas também quanto ao 

uso dos recursos24. No tocante à fórmula de cálculo do referido índice, pelo seu próprio 

objetivo, em síntese, considera-se a qualidade e atualização do CadÚnico, o 

percentual de acompanhamento das condicionalidades de saúde e educação, além 

                                                           
23 O Conselho Gestor do Programa Bolsa Família – CGPBF, de cunho deliberativo, além de 
obviamente ser presidido pelo MDS é comporto pelo MEC, MS, Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, Ministério da Fazenda, Casa Civil da Presidência da República e Caixa 
Econômica Federal, podendo, dependendo do caso, haver participação de representantes de 
Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como de organizações não governamentais e 
instituições privadas. 
24 Para conhecimento completo de todas as regras para cálculo do IGD – M bem como 
utilização dos recursos que são repassados por meio desse instrumento de gestão, ver: MDS. 
Caderno do IGD-M: Manual do índice de gestão descentralizada municipal do Programa Bolsa 
Família e do Cadastro Único. Brasília, 2012. Disponível em: < 

http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/gestaodescentralizada/Caderno%20do%20IGDM%2020
12.pdf/view>. Acesso em 13 ago. 2015.  
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da existência de adesão do município ao SUAS, a prestação de contas e aprovação 

da declaração feita quanto ao uso de recursos.25 Cumpre alertar que existe valores 

mínimos a serem atingidos por cada elemento que compõe o cálculo do IGD – M. Ao 

se obter o índice, pode-se finalmente então fazer o cálculo do valor a ser repassado26. 

Quanto ao destino desses recursos, que são recebidos mensalmente e 

possuem um valor limite estipulado, devem ser, necessariamente, utilizados em 

atividades que visem o aperfeiçoamento da gestão. Dentre as várias formas de 

utilização, pode-se destacar: a capacitação da equipe que realiza o cadastramento, o 

investimento no processo de busca de famílias elegíveis, em melhorias para a 

estrutura física onde se localiza a gestão municipal, a compra de equipamentos e 

utensílios, para melhorar a fiscalização de condicionalidades, a promoção de ações e 

programas complementares, enfim, em atividades voltadas para a manutenção e 

aprimoramento do PBF em nível local. 

A criação do IGD-M, além de permitir ao MDS maior conhecimento atualizado 

a respeito dos procedimentos que estão sendo desenvolvidos localmente, serve como 

estímulo para que os municípios busquem cada vez mais o aprimoramento de suas 

práticas e se comprometam mais fortemente com o funcionamento do PBF e seu 

contínuo monitoramento. 

A exemplo do IGD-M e, portanto, com o olhar para o fortalecimento da 

descentralização do PBF, o Ministério responsável pelo citado Programa, institui em 

2008, através da Portaria MDS/GM nº 76, o Índice de Gestão Descentralizada 

Estadual – IGD-E. Embora não seja idêntico no que concerne os fatores considerados 

em seu cálculo, possui propósitos e normas semelhantes ao IGD-M, porém com foco 

a administração do PBF a nível Estadual27. 

                                                           
25 A fórmula de cálculo é a seguinte: IGD-M = Fator I X Fator II X Fator III X Fator IV. Diante 
disso, tem-se que Fator I se subdivide em quatro taxas. Logo, Fator I mostra-se como sendo 
o resultado da média aritmética da Taxa de Cobertura Qualificada de Cadastros – TCQC, 
Taxa de Atualização Cadastral – TAC, Taxa de acompanhamento da Frequência Escolar – 
TAFE e Taxa de Acompanhamento da Agenda de Saúde – TAAS. O fator II diz respeito a 
adesão ao SUAS, o Fator III a realização de prestação de contas e Fator IV a aprovação dos 
gastos. 
26 O cálculo do valor a ser recebido pelo município considera: IGD-M X R$ 3,25 por cadastro 
válido atualizado + incentivos.  
27 Explicação detalhada de todas as regras do IGD-E pode ser encontrada em: MDS. Caderno 
do IGD-E: manual do índice de gestão descentralizada estadual do programa bolsa família e 
do cadastro único. Brasília, 2012. Disponível em: < 

http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/gestaodescentralizada/arquivos/caderno-do-igde-
2012.pdf/download>. Acesso em: 13 ago. 2015.  
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Diante disso, compreende-se que o IGD-M e o IGD-E são expressões 

concretas da descentralização realizada pelo PBF e resultado de um certo nível de 

reconhecimento de que o governo federal precisa atuar junto com os munícipios e 

Estados, de modo a fortalecê-los. 

 Os traços da articulação necessária para garantir o pleno funcionamento do 

formato descentralizado presente no PBF não são visíveis apenas na divisão de 

atribuições entre as esferas governamentais e entre ministérios, mas se fazem 

notórios também na relação estabelecida com a Caixa Econômica Federal – CAIXA. 

 Essa Instituição financeira também exerce sua contribuição ao configurar-se 

como o Agente Operador do Bolsa Família. O papel desempenhado pela Caixa é 

fundamental para que se assegure o recebimento das transferências monetárias pelos 

beneficiários. 

 Algumas de suas principais atividades são delimitadas pelo MDS (2015) ao 

destacar que a CAIXA é “responsável pela geração da folha, pelo pagamento de 

benefícios e pelo Sistema de Gestão de Benefícios.” É válido lembrar que os recursos 

são repassados diretamente para os beneficiários.  

 Observa-se que esse desenho do PBF, que envolve vários atores, necessita 

de um permanente diálogo entre todos os envolvidos. A comunicação precisa ser 

eficaz para que sejam evitados erros, pois, ao contemplar o Programa, não há como 

não se perceber uma rede de interações. 

 A busca incessante pela constatação de adequado funcionamento do PBF não 

deve ser negligenciada, uma vez que se refere ao uso do dinheiro público. Sobre isso, 

esclarece-se que o PBF tem como fonte de financiamento os recursos provenientes 

das receitas da União. Esse fato é estabelecido no ato em que o Programa foi 

instituído. E, para comprovação disso, não há uma forma mais confiável senão 

recorrendo ao instrumento legal que o criou. Sendo assim, como manifesto pelo Art. 

6 da Lei 10. 836,  

 

As despesas do Programa Bolsa Família correrão à conta das 
dotações alocadas nos programas federais de transferência de renda 
e no Cadastramento Único [...], bem como de outras dotações do 
Orçamento da Seguridade Social da União que vierem a ser 
consignadas ao Programa.  

 

Isto posto, não podemos nos esquecer que, em essência, quem realmente mais 

contribui em termos proporcionais para o custeio de grande parte das políticas 
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públicas, inclusive o PBF, em sua grade maioria, é justamente a parcela mais pobre 

da população. Fato que se mostra como sendo uma consequência da regressividade 

do sistema tributário brasileiro, o qual representa a fonte de arrecadação das receitas 

governamentais. Diante dessa situação, temos que enfatizar a necessidade urgente 

de mudanças no padrão de arrecadação estabelecido no Brasil, mesmo cientes da 

complexidade que circunda essa temática. 

 Tendo ainda como foco de observação o financiamento do PBF, é importante 

lembrar os interesses dos bancos internacionais sobre Programa nos primeiros 

momentos de seu surgimento. Ao analisar a literatura que menciona esse assunto, 

não fica claro como se deu esse processo e se Instituições financeiras estrangeiras 

concretizaram o repasse de recursos para implementação do PBF, mas a existência 

de tal intenção é verificável. 

Dentre as fontes existentes, essa informação pode ser encontrada nos estudos 

realizados por Cohn (2012, p. 21), que afirma: “[...] o Banco Mundial (BIRD) e o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID) disputaram, já em finais de 2003, o 

financiamento do Programa Bolsa Família.” 

 A atenção que foi dada por tais organismos internacionais ao PBF não era 

despretensiosa, posto que os PTRC focalizados são estratégias defendidas como 

uma forma de paliativo à pobreza, que pode até ser ignorada, mas não encoberta, e 

ainda assim, permanecer com o Estado atuando de forma mínima no social. O 

interesse dessas agências era a manutenção do Estado mínimo e consolidação do 

neoliberalismo, e, dessa maneira, pode-se confirmar o viés neoliberal sobre o qual foi 

concebido o Programa. 

 O conhecimento por parte da população dessas peculiaridades sobre o PBF, 

principalmente sobre a origem dos recursos e o destino dado a estes, faz-se 

necessário, principalmente, quando se considera o momento vivido pelo Programa em 

que o nível de recursos transferidos tem sido crescente. Não só se tem uma quantia 

considerável sendo repassada para as famílias beneficiárias, como se tem outros 

volumes de recursos postos em circulação por ocasião do PBF, como é o caso dos 

repasses oriundos do IGD-M e IGD-E. 

A fiscalização é indispensável e existem órgãos oficiais que realizam esse 

trabalho, como o Tribunal de Contas da União – TCU, a Controladoria Geral da União 
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– CGU e Ministérios Públicos28, porém, a participação da população que possui um 

nível de proximidade com a gestão local e os beneficiários que a torna conhecedora 

do modo como opera o PBF em sua cidade, pode contribuir substancialmente para a 

adequada implementação do Programa. Isso significa dizer que o controle social 

possui uma relevância imensurável e que deve ser efetivado e, mais que isso, deve 

ser ininterrupto. 

Essa possibilidade de acompanhamento e, porque não dizer, vigilância é 

legalmente assegurada. Ademais, encontra-se regulamentado que deve existir nos 

municípios que operam o PBF, e neste caso, todos do país, a criação de Instâncias 

de Controle Social – ICS, as quais representam canais que viabilizam a interação da 

sociedade na gestão do Programa de forma institucionalizada. Neste caso, a criação 

de ICS pelos municípios representa um de seus deveres.  

Cohn (2012, p. 26) evidencia: “no organograma institucional do Programa Bolsa 

Família estão previstos os Conselhos como instâncias de participação da sociedade 

na sua gestão” e o próprio MDS (2015) assegura que: 

 

O Controle Social do Bolsa Família é realizado por meio das Instâncias 
de Controle Social (ICS), instituídas formalmente pelos municípios no 
ato de adesão ao Programa, garantindo aos cidadãos espaço para o 
seu acompanhamento e buscando assegurar os direitos da sociedade. 
[...]. As ICS do PBF devem atuar no acompanhamento de todos os 
componentes do Programa e do Cadastro Único para Programas 
Sociais, a Gestão de Benefícios, as Condicionalidades, a Fiscalização 
e as oportunidades de desenvolvimento das capacidades das famílias 
desenvolvidas ou articuladas pelo município e os Programas 
Complementares. 

 

Apesar da participação social possuir um espaço formalizado para sua 

efetivação, qualquer cidadão, mesmo que não engajado nas ICS, pode estar 

                                                           
28 Recentemente, mais precisamente no mês de maio de 2016, foi amplamente divulgado os 
resultados de uma fiscalização conduzida pelo Ministério Público, na qual o referido órgão 
detecta fraudes no PBF em todo o país na ordem de R$ 2,5 bilhões de 2013 a 2014. O valor 
recebido indevidamente representa 4,5% do total transferido pelo PBF no período. Conforme 
informa Tribuna do Norte, 2016, estima-se que no RN a fraude corresponda a R$ 84 mil, o 
equivalente a 6,3% do total de repasses efetuados no Estado. Apesar das informações 
fornecidas pelo Ministério Público, as quais ressaltam os formas de irregularidades na 
concessão dos benefícios que foram identificadas, a ex ministra do MDS fez declarações a 
respeito da recente auditoria deixando entender que a mesma não se sustenta por possui 
erros no modo de operacionalização e interpretação dos fatos. Para detalhes a respeito desse 
posicionamento Ver: Tereza Campello: A verdade sobre o Bolsa Família. Revista Fórum, 1 
de junho de 2016. Disponível em:< http://www.revistaforum.com. br/2016/06/01/ tereza-
campello-a-verdade-sobre-o-bolsa-familia > . Acesso em 10 jun. 2016.  
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fiscalizando e denunciando irregularidades quando identificadas. É importante dizer 

que as ICS são formadas por diversos representantes, inclusive do governo e da 

sociedade. 

Visando auxiliar a efetivação das ICS, o MDS determina uma quantia mínima 

das receitas advindas do IGD-M a ser repassada para esse veículo de participação 

social. Segundo o MDS (2012),  

 

O município deverá destinar pelo menos 3% (três por cento) dos 
recursos recebidos pelo IGD-M ao colegiado que acompanha as ações 
do PBF e do Cadastro Único (CMAS ou ICS específica do PBF), 
executando o controle social segundo a sistemática fixada no Decreto 
nº 7.332, de 19 de outubro de 2010. 

 

As ICS têm sua importância e devem vigorar e ser atuantes. A sua 

institucionalização é um aspecto positivo e certamente representa um avanço, porém, 

é necessário dar maior visibilidade a existência desse mecanismo. Nota-se que as 

ICS ainda são pouco conhecidas. É preciso agir no sentido de torná-las conhecidas 

tanto quanto o benefício monetário do PBF do qual são parte.  

Ainda que o direito à participação cidadã tenha sido um ganho imensurável para 

a sociedade brasileira, enfrenta-se uma realidade que, por vários motivos, não se tem 

uma população tão ativa. A cultura da participação ainda não faz parte das 

características do país. 

A conquista do direito à voz já é fato, usufruir dela é uma questão de escolha 

de cada brasileiro. A opção mais frequente tem sido por silêncio e certa imobilidade. 

Silêncio e imobilização não no sentido de ausência do grito em manifestações, como 

até temos presenciado em função de tensões econômicas e políticas, mas silêncio no 

engajamento cívico e constante nos espaços institucionalizados de participação 

social. Utilizar a voz adquirida com intuito de ser fazer audível os anseios do meio em 

que faz parte e, com isso, contribuir para transformação deste, é uma ação que deve 

ser concretizada. Ação que não deve se reduzir apenas às críticas, mas nos se dispor 

a construir juntos uma sociedade melhor. A capacidade de influência da população é 

uma possibilidade que depende das atitudes de cada cidadão perante os problemas 

que enfrentam e as ações do Estado.  

 Como visto, as ICS devem existir. Se elas funcionam corretamente, se as 

pessoas de fato se integram e acompanham o desempenho do PBF, essa é outra 

questão. É interessante que a presença da população nessas instâncias aconteça não 
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somente como sinônimo de fiscalização, mas também que funcione como elemento 

impulsionador de providencias em áreas que se verifique fragilidades.  

E quanto à questão das fragilidades, há muitos aspectos no PBF que carecem 

de ajustes. As ações e Programas Complementares é um deles. Representa um eixo 

do Bolsa Família com uma relevância inestimável e, no entanto, apresenta indícios de 

uma atuação muito tímida.  

 

 

3.6 Ações e Programas complementares: alternativas para emancipação?  

 

 

As denominadas Ações e Programas Complementares, terceira viga de 

sustentação do PBF, possui um ideário promissor, isso se, bem planejado 

efetivamente implementado e acompanhado. A concepção desse eixo do Programa 

parte do reconhecimento de que o repasse de renda é insuficiente no processo de 

promoção das famílias beneficiárias e levá-las a outro patamar de vida. 

Ao se referir às Ações e Programas Complementares, o MDS (2015) enfatiza 

que: 

 

Um dos eixos de atuação do Bolsa Família é a articulação de ações 
que promovem às famílias beneficiária oportunidades e condições 
para superar a pobreza de forma sustentável. Abrange diferentes 
áreas como educação, trabalho, cultura, microcrédito, capacitação e 
melhoria das condições habitacionais. 

 

Estas iniciativas são claramente expostas como alternativas para a retirada das 

famílias da condição de pobreza. Em função disso, as Ações e Programas 

Complementares são utilizados pelo Governo Federal como argumentação 

estratégica no rebatimento de críticas feitas ao PBF no que concerne à sua real 

capacidade de combate à pobreza no país. 

O fato é que, apesar de sua inquestionável importância, não se verifica a 

disseminação das Ações e Programas Complementares de uma forma considerável. 

Estas transparecem não ser priorizadas, ocorrendo o que semelhantemente se 

constata com as condicionalidades da Assistência Social. 
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Tamanha é a ausência de comprometimento com esse terceiro eixo do PBF 

que ao buscar informações disponibilizadas pelo Ministério que o gerencia, sobre o 

funcionamento dessas estratégias, constata-se uma certa escassez, sendo 

perceptível que não são fornecidas com a mesma riqueza de detalhes como acontece 

com as demais áreas do Bolsa Família. 

 Embora a atuação do terceiro eixo não seja tão expressiva, essa discussão 

torna-se relevante, uma vez que perpassa, de certa forma, por um aspecto ainda 

polêmico do PBF, que diz respeito à permanência das famílias no referido Programa. 

 É importante ressaltar que o PBF não estipula um tempo limite para 

recebimento dos benefícios, desde que os beneficiários não descumpram de forma 

reiterada as condicionalidades, não tenham seus rendimentos elevados a ponto de 

ultrapassar as linhas de elegibilidade, e nem ocorra nenhum dos demais aspectos que 

implicam no cancelamento da transferência já vistos neste trabalho, os indivíduos 

permanecem recebendo os repasses do Programa indefinidamente. 

 Por isso, o PBF utiliza-se das Ações e Programas Complementares como um 

meio de fornecer condições para que essas famílias deixem o Programa da forma 

mais desejável possível. Assim, oferece atividades que visam desenvolver nas 

famílias capacidades para que, por meio delas, consigam não apenas elevar sua 

renda momentaneamente, tornando-as inelegíveis por pouco tempo, mas de mantê-

las nessa condição. Com isso, o Governo busca realizar uma tarefa nada simples que 

é a emancipação dos beneficiários. 

Nesse sentido, estamos nos referindo às portas de saída do PBF, 

discretamente construídas. É altamente comum a anunciação das Ações e Programas 

Complementares pelo MDS como sendo possíveis instrumentos de autonomização 

dos beneficiários PBF, ou seja, como possíveis portas de saída. É igualmente habitual 

a possibilidade de emancipação dessas famílias vir associada como uma decorrência 

da inclusão produtiva que as mencionadas Ações e Programas podem ocasionar. 

Contata-se que, de fato, o que o Governo Federal pretende realizar por intermédio do 

terceiro eixo do PBF é a criação do que Katzman (1997) e Katzman; Filgueira (2006) 

denominam de estruturas de oportunidades.  

O desenvolvimento de mecanismos que visem dar condições às famílias 

atingidas pela pobreza, de ao menos terem a oportunidade de buscar melhorias do 

quadro social e econômico em que se encontram, é primordial. Esse tipo de iniciativa 

é plausível. Seria um contrassenso afirmar o contrário, visto que se conhece as muitas 
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facetas da pobreza e das diversas consequências por ela originadas, muitas vezes, 

impossibilitando os afetados por tamanho mal de sequer tentar romper com as 

algemas da pobreza que os aprisiona. 

Todavia, atribuir a função de gerador de “estruturas de oportunidades” de uma 

forma bastante clara ao PBF, fazendo com que este se comprometa com a inclusão 

produtiva de seus beneficiários e, por conseguinte, autonomização como desde o 

surgimento do Programa é feito, revela-se uma atitude ousada.  

Apesar de assumidamente e, portanto, declaradamente o PBF se colocar na 

posição de agente indutor da inclusão produtiva dos considerados pobres e 

extremamente pobres, há quem defenda de que este não se constituiu um papel a ser 

desenvolvido pelo Programa.  

Este é o caso, por exemplo, de Cohn (2013, p. 456) que, muito firmemente 

expõe sua opinião: 

 

[...] não há que se cobrar que, do PBF em si, que ele, além de aliviar 
a pobreza e a condição de miséria em termos imediatos desses 
segmentos populacionais, seja também e concomitantemente um 
programa de inserção social desses beneficiários no trabalho. 

 

A questão é que a pobreza e a miséria, como são compreendidas pelo PBF, 

podem ser solucionadas. Não é nenhuma tarefa árdua para o Programa resolver. Para 

além disso, é preciso verificar a atuação do mesmo no que concerne à emancipação 

das famílias via inclusão produtiva, pois isto é muito nitidamente posto pelos próprios 

formuladores. O PBF passa a ser cobrado, nesse sentido, por algo que ele mesmo 

em toda sua regulamentação se dispõe a fazer. 

A respeito da responsabilidade do PBF enquanto promotor de inclusão 

produtiva pode-se destacar também o pensamento de Castro et al. (2010, p. 7). A 

opinião destes autores se concentra em não atribuir unicamente a reponsabilidade ao 

PBF. Segundo eles, 

 

Atualmente é forte o discurso de que caberia ao Programa Bolsa 
Família [...] promover projetos de inclusão produtiva para seus 
beneficiários. Os autores deste estudo não compartilham desta tese. 
Atribuir responsabilidade de tal porte a um programa somente é um 
risco alto para os objetivos essenciais deste mesmo programa, 
principalmente quando se fala de projetos que são intersetoriais. 
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A realidade é que o próprio PBF se propõe a somar neste processo. O 

posicionamento tomado pelo PBF é realçado por Weissheimer (2006, p. 25), que ao 

recordar os propósitos do Programa, assinala: “o Bolsa Família tem dois objetivos 

básicos: combater a miséria e a exclusão social, e promover a emancipação das 

famílias mais pobres” e, mesmo certo de que a tarefa que o PBF traz para si, não há 

como ser resolvido exclusivamente por ele, Weissheimer (2006, p. 40), ao fazer 

menção às portas de saída, lembra a ideia destas na definição explicitada pelo 

Programa, e continua: 

 

O objetivo estratégico é construir políticas que possam efetivar a 
transição da situação de dependência em relação aos programas de 
transferência de renda para um estágio sustentável de inclusão social 
que combine participação no mercado de trabalho com garantia de 
direitos. 

 

Sabe-se que a inserção dos beneficiários no mercado de trabalho de forma 

qualitativa e sustentada, como é expressa na noção de inclusão produtiva adotada 

pelo Governo Federal, representa uma tarefa complexa, não devendo se restringir ao 

PBF, mas o mesmo, apesar de não dispensar ajudas, se prontifica a realizar. 

 Ainda que Castro et al. (2010, p. 10) não concordem com a opinião de que o 

PBF seja o principal responsável pela inclusão produtiva de seus beneficiários, 

afirmam que o Programa possui potencial para contribuir neste processo. Conforme 

admitem os autores: 

 

[...] deve-se reconhecer que existem alguns instrumentos utilizados na 
implementação do PBF – como o cadastro único e os programas 
complementares associados ao Bolsa Família – que possibilitam, sim, 
uma sinergia entre a proteção social oferecida pelo programa e a 
promoção social mediante a inclusão produtiva que estes programas 
complementares permitem. 

 

O dever de implementação de Programas Complementares existe. Aliás, estes 

devem ser criados não só pelo Governo Federal, mas também pelas instâncias 

municipais e estaduais. Entretanto, se de fato as iniciativas que estão sendo 

desenvolvidas, e se é que estão, têm possibilitado a inclusão produtiva, essa já é uma 

outra questão a se considerar. Até porque, não necessariamente, os Programas 

Complementares resultam no alcance dessa tão comentada inclusão produtiva. 
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Existem muitos aspectos intervenientes quando se pensa no formato de 

desenvolvimento desses Programas. 

Dentre tantos aspectos, verifica-se a divisão de obrigações na execução dos 

Programas Complementares. Como já afirmado, essa não é uma atividade apenas da 

esfera federal. No entanto, sabe-se que os municípios enfrentam sérias dificuldades, 

muitas delas de ordem financeira, o que pode deixá-los sem condições de manter 

esse compromisso e, dessa maneira, dificultar o alcance de possíveis resultados que 

poderiam ser obtidos em decorrência de sua implementação. 

Em relação a isso, o MDS incentiva a execução dos Programas 

Complementares nessa instância ao permitir que os recursos transferidos por meio do 

IGD – M sejam destinados para este fim, porém não há obrigatoriedade de um 

percentual mínimo de utilização desses recursos em Ações e Programas 

Complementares, o que pode fazer com que outros destinos para esses repasses 

sejam priorizados. Logo, decisões mais consistentes devem ser tomadas no sentido 

de fornece um suporte para que os municípios se articulem na busca por estratégias 

de implementação do terceiro eixo do PBF em nível local. 

Na busca pelo conhecimento dos tipos de Ações e Programas Complementares 

que são disponibilizados atualmente para os municípios, confirma-se que a 

visibilidade desses Programas, ainda que pouca, limita-se às intervenções federais e 

quão vagas são as propostas implementadas. 

No tocante à presença de Ações e Programas Complementares em nível local, 

Soares (2010, p. 242) alerta que não existe “[...] informação recente sobre quantos 

municípios efetivamente implementam os Programas complementares e se o público-

alvo destes foi selecionado no CadÚnico.” Isso só ratifica o descaso com essa 

atribuição.  

Ao referir-se à proposta do PBF, evidenciando a importância dos Programas 

Complementares nos resultados em que o mesmo deseja obter, e do relevante papel 

dos municípios na atuação do terceiro eixo, Jesus (2011, p. 74) expressa que:  

 

O Programa, para sua efetivação implementação e geração de 
resultados condizentes com os objetivos traçados em seu desenho, 
carece de melhor articulação – no sentido de viabilizar ações voltadas 
para os programas complementares – tanto entre os entes federativos 
quanto entre os órgãos e programas relacionados com o Bolsa Família 
na própria esfera municipal. 
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A respeito da segunda constatação, que se refere à imprecisão dos Programas 

Complementares de responsabilidade federal, ressalta-se que essa é uma outra 

problemática que transpassa a atuação das apontadas ferramentas de inclusão 

produtiva do PBF. Não há clareza nas informações divulgadas, nem de quantos de 

fato são os Programas. Menciona-se muito superficialmente as áreas em que existem 

alguma iniciativa, mas não se tem dados mais consistentes e objetivos a respeito 

delas. Isso fortalece cada vez mais o argumento de que há desatenção com o eixo e 

falta de um bom planejamento e concretização deste. 

Diante dessa situação, sabe-se que existe Ações e Programas 

Complementares de diversas naturezas, mas não se tem como afirmar com exatidão 

todas que são oferecidas. O MDS (2015), de uma forma ampla, informa:  

 

São exemplos dessas ações os programas para alfabetização e 
aumento de escolaridade, qualificação e inserção profissional, 
formação de microempreendimentos, concessão de microcrédito, 
estratégias de apoio à aquisição, construção ou reforma de unidade 
habitacional, produção e acesso à cultura e emissão de documentos 
de identificação civil. 

 

De uma maneira mais precisa e específica, Castro et al. (2010, p. 10) afirmam 

que, 

 

Os programas federias que fazem parte do componente de programas 
complementares são, por enquanto, o Programa Brasil Alfabetizado, 
Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem), Projeto de 
Promoção do Desenvolvimento Local e Economia Solidária 
(PPDLES), Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (Pronaf), programas de microcrédito do Banco do Nordeste 
do Brasil (BNB), Programa Nacional Biodiesel e Programa Luz para 
Todos.  

 

É importante lembrar que essa lista não é estática e são contínuas as 

atualizações. Ciente disso e a ainda a partir do exame do material disponibilizado pelo 

MDS (2015), percebe-se a confirmação de alguns dos Programas descritos 

anteriormente e o acréscimo de outros. Conforme informado pelo Ministério, tem-se 

na área de trabalho, emprego e renda o Programa Próximo Passo, o Programa 

Acreditar, Curso Preparatório Prominp, o Portal do Empreendedor, o intitulado 

Compromisso Nacional pelo Desenvolvimento Social, Programa Nacional da 

Agricultura Familiar – PRONAF (Grupo B), Programa Nacional de Crédito Fundiário – 
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PNCF, Programa de Microcrédito Produtivo Orientado (Crediamigo), Programa de 

Microcrédito Rural (Agroamigo) e Programa Nacional de Microcrédito Produtivo 

Orientado – PNMPO.  

Na área do desenvolvimento regional, o MDS (2015) cita ainda o Territórios da 

Cidadania e, por fim, no campo da educação menciona o Programa Brasil 

Alfabetizado, a Agenda Territorial de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos 

e o então conhecido por Agenda de Leitura.29  

Nota-se que é uma lista ampla e diversa. São iniciativas, um tanto quanto 

desconexas. Não se percebe um planejamento articulado dessas medidas de moda a 

potencializar os seus efeitos e a permitir que trabalhem em conjunto em prol de um 

único objetivo. Ajustes se fazem necessários e o terceiro eixo do PBF precisa de 

aperfeiçoamento. Este é mais um aspecto que o PBF tem que avançar.  

 Um outro agravante é que os Programas Complementares não são voltados 

unicamente para beneficiários. Alguns selecionam o público de acordo com o 

CadÚnico e priorizam os receptores do PBF, mas há Programas que, apesar de levar 

a denominação Complementar, não faz nenhuma distinção das pessoas que vai 

contemplar. 

 Seguindo com a relação de peculiaridades que se voltam para os Programas 

Complementares, é preciso ressaltar a importância de que estes sejam desenvolvidos 

considerando o perfil dos beneficiários e da localidade em que vivem. Isso pode ser 

um fator decisivo para os resultados das Ações e Programas. É imprescindível melhor 

conhecer essas famílias para poder diagnosticar a situação em que vivem e 

desenvolver Programas Complementares que intervenha, diretamente, onde há 

carências. Diante disso, percebe-se mais uma vez a importância dos municípios na 

gestão do PBF. 

É preciso articulação mais intensa não só entre os entes da federação e órgãos 

governamentais, mas se estendendo ao setor privado. É crucial que haja articulação, 

no Programa que se diz intersetorial e descentralizado. É fundamental, também, a 

divulgação dessas estratégias, torná-las conhecidas principalmente dos beneficiários.  

 Ainda que com o transcorrer dos anos ocorra avanços de um modo específico 

na intersetorialidade desse eixo, e de maneira abrangente se fortaleça todos os 

                                                           
29 Uma breve síntese do que é cada Programa deste pode ser vista em: MDS. Programas 
Complementares áreas. Disponível em: <http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/programas 
complementares/areas>. Acesso em: 14 de ago. 2015. 
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aspectos concernentes aos Programas Complementares, deve-se ter consciência que 

a apesar do potencial que esses Programas podem vir a ter quando fortemente 

implementados, a inclusão produtiva das famílias não depende unicamente do êxito 

dessas estratégias. O mercado, por sua vez, é um importante ator nesse processo. 

Como bem observa Rocha (2013, p. 181): 

 

Embora sejam frequentes as referências a portas de saída para as 
famílias assistidas pelo Bolsa Família como uma possibilidade quase 
imediata, uma parte ponderável dessas famílias tem desvantagens 
importantes em termos de capital humano. Essas desvantagens 
dificultam e, em muitos casos, inviabilizam a inserção adequada no 
mercado de trabalho, fonte natural de rendimentos das famílias, 
principalmente por um período caracterizado por forte modernização, 
que requer mão de obra crescentemente qualificada. 

 

 A devastação que o mercado pode causar é um fato crescente. Atualmente, 

vive-se momentos em que as evoluções dos recursos tecnológicos, em frenético 

avanço, passam a ser cada vez mais incorporados em larga escala pelas 

organizações e não há como conter os impactos disso, tanto positivos quanto 

negativos. Diante dessa realidade, a exigência de qualificação só se intensifica, e 

passa a ser um quesito primordial para inserção no mundo do trabalho. 

 Esse fato é reiterado nas palavras de Katzman; Filgueira (2006, p. 75) ao 

apontarem: 

 

As oportunidades de emprego que permitem que as pessoas 
incorporem-se aos circuitos sociais e econômicos principais 
concentram-se, hoje em dia, em torno das atividades globalizadas e 
com alta densidade tecnológica. A consequente elevação dos 
patamares de habilidades cognitivas e as destrezas sociais que dão 
acesso ao que a OIT chama de “emprego decente” implicam forte 
estreitamento da estrutura de oportunidades do mercado de trabalho 
para os trabalhadores de menor qualificação. 

 

É bem verdade que os Programas Complementares também agem no sentido 

da qualificação dos beneficiários do PBF. Buscam possibilitar ações de cunho 

educacional visando reduzir a cruel desvantagem que a pobreza muitas vezes impõe 

a essas famílias no campo do conhecimento. Contudo, nem sempre, em função do 

perfil das famílias, estas podem se engajar em tais mecanismos. 

Além das exigências do mercado de trabalho, devemos acrescentar também 

os rebatimentos da conjuntura econômica. Esta se mostra uma poderosa 
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influenciadora das condições mercadológicas e, como somos conhecedores, é 

bastante oscilável. Tem-se também o problema da tendência contínua de redução de 

cargos decorrente principalmente da já citada presença tecnológica que, em função 

de seu aperfeiçoamento e vantagens, tem conduzido as organizações a substituírem 

ao máximo o homem pela máquina. 

 Todos esses elementos citados são dificuldades reais que os beneficiários 

enfrentam na caminhada para inserção e que, em sua maioria, encontram-se para 

além da esfera dos Programas Complementares a devida resolução. 

E, não se pode esquecer de que a pobreza no Brasil, em função de sua mais 

potente causadora, a desigualdade, está intimamente interligada com o sistema que 

segue operante, e, por sua natureza, mantém-se reproduzindo essas mazelas no meio 

da sociedade, o que dificulta ainda mais a saída das famílias da condição em que 

vivem. 

 Cientes desses elementos em volta dos Programas Complementares, faz-se 

oportuno analisar mais de perto como eles têm operado em nível municipal. Logo, 

desvendar a partir do modo de atuação do PBF, os Programas existentes em Currais 

Novos considerados pelo MDS como instrumentos de inclusão produtiva é avançar na 

compreensão da interferência do terceiro eixo sobre a vida de seus beneficiários. 

Sendo assim, é crucial melhor conhecer a realidade do Bolsa Família no município 

alvo da pesquisa.   



103 
 

4. O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS – RN  

 

 

4.1 Aspectos geográficos e socioeconômicos de Currais Novos – RN  

 

 

Não há como realizar uma apresentação do município mencionar aspectos 

referentes a sua localização. Sendo assim é válido iniciar ressaltando que, de acordo 

com o IBGE (2015), Currais Novos foi distrito da cidade de Acari, sendo desmembrado 

por meio do Decreto Estadual nº 59, de 15/10/1890, quando se torna de fato município 

do Rio Grande do Norte – RN, tendo como distritos, por determinado período, Cerro 

Corá e Lagoa Nova. Conforme mapa do RN, verifica-se que Currais Novos está 

situado na Mesorregião Central Potiguar e na Microrregião do Seridó Oriental. A 

visualização do local ocupado pelo município pode ser obtida no mapa I. 

 

Mapa I - Localização cartográfica do município de Currais Novos – RN 

 

 

Fonte: OpenBrasil.org, 2016.  
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Em consonância com dados fornecidos pelo SEMARH; IDEMA (2008) Currais 

Novos possui uma área de abrangência correspondente a 864,34 km², o que 

representa apenas 1,64% da superfície estadual, estando a 172 km de distância da 

capital do Estado. Ainda no que concerne à sua localização Currais Novos tem como 

cidades e Estado limítrofes: Lagoa Nova e Cerro Corá – norte; Acari e Estado da 

Paraíba – sul; Campo Redondo e São Tomé - leste e, por fim, São Vicente e Acari - 

oeste. 

O município em análise é detentor de destaque no que se refere ao seu 

tamanho e o número de habitantes. Em conformidade com dados do IBGE (2010), 

Currais Novos possui uma população total correspondente a 42.652. Isso o deixa na 

posição de segundo mais populoso do Seridó, que tem Caicó no topo do ranking com 

62.709 habitantes e na nona colocação na lista dos municípios mais populosos do RN, 

lista essa liderada por Natal, Mossoró e Parnamirim, municípios que possuem em seus 

territórios respectivamente 803.739, 259.815 e 202.456 habitantes. 

 No que diz respeito às características da população de Currais Novos e, com 

base no IBGE (2010 apud MDS 2015), verifica-se que 88,57% da população encontra-

se na zona urbana e que, por conseguinte, apenas 11,43% tem a zona rural como 

local de moradia. É interessante lembrar que essa superioridade da zona urbana em 

detrimento da zona rural é uma tendência nacional a qual é tão somente reafirmada 

no município de Currais Novos.  

 A superioridade da presença feminina em solo curraisnovense é detectada 

também pelo IBGE (2010 apud MDS, 2015). Da população total, 22.279 são mulheres 

e os homens somam 20.373. 

No que tange à economia local, é importante ressaltar que, coerentemente com 

dados do IBGE (2010, apud MDS, 2015), atualmente, o setor que apresenta maior 

participação no Produto Interno Bruto – PIB do município é o terciário. Este 

corresponde a exatos 74% de toda produção. Mostra-se um percentual considerável 

e revela muito nitidamente que o eixo diretriz da cidade está no âmbito do comércio e 

do serviço. Porém, este dado não se resume apenas a essa constatação. Ele gera 

reflexões a respeito da tímida contribuição da indústria e consequentemente das 

possíveis perdas que se tem em função disso, tendo em vista que em decorrência de 

suas especificidades, configura-se como meio capaz de contribuir fortemente para o 

dinamismo local. 
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Sobre os níveis do PIB em Currais Novos, observa-se que ainda são 

inexpressivos quando comparados aos números do PIB do RN. Tendo por base os 

números da tabela I, percebe-se que a participação do citado indicador de crescimento 

econômico na produção do Estado ainda é pequena. No ano de 2010, essa 

participação correspondia somente a 1,05% e em 2012 houve alterações positivas, 

mas atingindo apenas 1,06%. Desse modo, verifica-se uma dupla constatação. Além 

da pequena representatividade, que logicamente expõe certo nível de concentração 

das atividades dinamizadoras em determinadas localidades do Estado, há também o 

processo lento na elevação dessa participação. 

 

Tabela I - Produto Interno Bruto de Currais Novos e RN em R$ - 2009 – 2012 

 

Local 2009 2010 2011 2012 

RN 27.904.986 32.338.898 36.103.200 39.543.685 

Currais Novos 289.315 338.680 363.538 419.138 
Fonte: IBGE, Contas Nacionais, Produto Interno Bruto dos Municípios, apud MDS, 2015. 

 

Apesar da inegável pequena contribuição exercida por Currais Novos ao RN, 

em termos econômicos, é preciso ressaltar que tal contribuição se revela importante 

quando consideramos o percentual obtido pelo mesmo em comparação com os 

demais municípios Potiguares. Dados do IDEMA (2013) asseguram que em 2010, 

mesmo com a participação equivalente a apenas 1,05%, como citado, a produção de 

Currais Novos ocupava a décima segunda posição no ranking da participação do PIB 

dos municípios na produção do RN. Com isso, a cidade de Currais Novos se destaca 

diante do Seridó30, afinal, considerando a produção dos demais municípios, a referida 

cidade se localiza em um patamar inferior apenas com relação a Caicó, que assume 

a sétima posição em nível estadual.  

 A importância expressa por Currais Novos é fato e tem os seus reflexos 

práticos. Isso é perceptível no cotidiano do município, pois consegue se sobressair e 

atuar como um município polo frente as cidades circunvizinhas. 

                                                           
30 É importante informar que o Seridó Oriental compreende além de Currais Novos os 
municípios de Acari, Carnaúba, Cruzeta, São José do Seridó, Jardim do Seridó, Parelhas, 
Ouro Branco, Santana do Seridó e Equador. Já o Seridó Ocidental abrange os municípios de 
Caicó, São Fernando, Jardim de Piranhas, Timbaúba dos Batistas, Serra Negra do Norte São 
João do Sabugi e Impueira. Ao longo dessa dissertação ao ser referir ao Seridó de um modo 
geral estará se considerando conjuntamente o Seridó Oriental e Ocidental. 
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 Um dado significativamente importante que interfere diretamente nas 

condições socioeconômicas da população, de um modo geral, diz respeito aos níveis 

de emprego e suas condições. A abordagem desse fato tornar-se ainda mais 

pertinente quando se tem consciência dos reais cenários em que estão imersos muitos 

dos pequenos municípios potiguares. Sabe-se que grandes quantidades destes 

carecem de iniciativas e atividades com verdadeiro potencial de movimentar com 

expressividade a economia e, com isso, desencadear efeitos multiplicadores positivos 

sobre a vida da população e sobre as diversas áreas do município de modo a 

possibilitar a conquista do desenvolvimento local. E, Currais Novos, apesar do seu já 

mencionado relativo destaque, na verdade, não deixa de integrar esse cenário. Assim, 

ainda necessita de ações que busquem desenvolvê-lo de forma mais consistente. 

 Os números referentes ao mercado de trabalho em Currais Novos informados 

pelo IBGE (2010, apud MDS, 2015) revelam que da população economicamente ativa 

que corresponde a 18.732 pessoas, 17.308 estão ocupadas. Nota-se que muitos se 

encontram ocupados, o que não deixa de ser um resultado plausível, porém, quando 

tomamos conhecimento da posição dessa ocupação nos defrontamos com uma 

realidade que revela um formato de inserção do público um tanto quanto frágil, pois, 

as três principais categorias de ocupação verificadas no município, que são: 

empregado sem carteira assinada, empregado com carteira assinada e por conta 

própria, representam respectivamente 33%, 30% e 23%. Assim, o maior percentual 

de ocupação representa os empregados sem carteira assinada, o que pode ser 

indícios de forma precárias e substancialmente instáveis de inserção no mercado de 

trabalho. 

 A essa realidade, soma-se um outro agravante, pois, ainda em consonância 

com a fonte anteriormente citada, dos indivíduos ocupados, 61,5% recebiam até um 

salário mínimo. Isso revela que grande parcela dos curraisnovenses sobrevive com 

uma quantia de recursos financeiros pequena frente as inúmeras necessidades 

humanas. 

Mesmo com os contínuos reajustes ao longo do tempo, sabe-se que o salário 

mínimo permanece sendo insuficiente para atender requisitos básicos, principalmente 

por causa do precário serviço público que impera, algo que não se limita e, portanto, 

não é exclusivo de Currais Novos, mas que se estende pelo território brasileiro. A falta 

de serviços públicos de qualidade, por vezes, deixa o cidadão refém dessa crítica 

situação, tendo então que tentar custear diretamente atividades como saúde e 
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educação, algo que, para muitos, se mostra inviável em função do baixo rendimento 

auferido. Não se faz necessário grande quantidade de argumentos para concluir o 

quão difícil se torna o cotidiano das famílias curraisnovenses que, a partir de sua 

composição, dependem essencialmente de uma faixa de renda de até um salário 

mínimo mensal. 

Além desse fato, verifica-se casos com gravidade ainda mais elevada, afinal, 

existem indivíduos que estão desempregados e não contam sequer com o simplório 

recurso proveniente de um salário mínimo, o qual se torna, mesmo perante a sua 

incapacidade de garantir uma boa qualidade de vida, algo esperado pelos que se 

encontram sem qualquer tipo de ocupação e, sendo assim, sem nenhuma espécie de 

remuneração. 

Essa é uma realidade que merece atenção acurada, pois, conforme informa o 

IBGE (2010 apud MDS 2015), a taxa de desocupação em Currais Novos alcançou 

7,6%, sendo este um percentual significativo o qual, embora tenha deixado o 

município numa posição mais favorável que o valor registrado para o Estado, que 

registrou 9,8%, ainda se situa acima da taxa nacional que alcançou 7,4%. 

É interessante enfatizar que a tendência dos últimos anos tem sido negativa no 

que tange ao quadro de desemprego no país. São recorrentes as constatações de 

uma conjuntura adversa cujos efeitos se fazem visíveis no mercado de trabalho e 

Currais Novos não está imune às consequências desse momento. Nessa direção, 

dados já colocavam em evidência uma problemática que compromete o bem-estar da 

vida de muitos cidadãos, devendo irradiar seus impactos destrutivos sobre uma 

quantidade ainda maior da população. 

Obviamente, existe uma série de fatores que conduzem a obtenção dessa 

desocupação verificada em Currais Novos. É certo que uma conjuntura desfavorável 

influencia no acirramento dos níveis de desemprego os quais têm sido frequentemente 

comentados. Isso é um fato inquestionável, todavia, a explicação para a presença de 

muitos indivíduos desocupados em tal município pode não residir apenas em aspectos 

conjunturais. Elementos de ordem estrutural muitas vezes encontram-se por trás dos 

indicadores de desemprego. O fato é que não há apenas uma única justificativa. 

Dentre o vasto universo de potenciais fatores intervenientes, sabemos que 

ausência de atividades geradoras de renda e, assim, as decorrentes condições 

mercadológicas têm seus reflexos enquanto sérios complicadores de um quadro de 

desemprego, mas que também a questão da escolaridade, em determinados casos, 
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ainda permanece sendo um grande obstáculo para a conquista do tão desejado 

emprego. 

Tem-se afirmado reiteradamente que a educação é primordial para o avanço 

do indivíduo e infelizmente ainda nos deparamos com a triste realidade em que muitos 

nunca frequentaram uma escola. Não são poucos os casos das pessoas para as quais 

o mundo das letras é algo completamente desconhecido e que por isso veem os seus 

horizontes se limitarem. 

É bem verdade que o acesso à educação tem sido ampliado, mas o alcance de 

uma parcela descoberta permanece sendo um desafio. Essa tarefa, que requer 

esforço governamental, encontra-se posta no Brasil e de forma muito clara em Currais 

Novos, pois a cidade é detentora de uma taxa de analfabetismo elevada e bastante 

superior quando comparada ao percentual com abrangência nacional, conforme 

mostra o gráfico a seguir.  

 

Gráfico I - Taxa de analfabetismo de pessoas com 10 anos ou mais no BR, NE, 

RN e Currais Novos – 2010 

 

 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, apud MDS, 2015. 

 

Mesmo tendo o seu nível de analfabetismo situado em uma posição 

ligeiramente melhor que o RN e o Nordeste, respectivamente Estado e região dos 
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quais faz parte, não há motivo para comemorações, pois os indicadores de ambos 

também são substancialmente elevados e, com isso, obter uma pequena vantagem 

ao utilizá-los como parâmetro de comparação não se constitui um grande privilégio. 

Diante disso, fica claro que a área educacional necessita de uma intervenção 

mais intensa e estratégica, objetivando não somente atingir o público não alfabetizado, 

mas atuar também no sentido de possibilitar cada vez mais o aumento do grau de 

escolaridade, pois vale enfatizar que este é um obstáculo na inserção de um mercado 

de trabalho cada vez mais exigente. 

Além de que, a busca por ampliação da educação deve ser ininterrupta, tendo 

em vista que são incontáveis os benefícios advindos disso para a uma sociedade. 

Dentre tantos, a educação possui a capacidade de contribuir de forma decisiva para 

o rompimento de ciclos de pobreza em frenética e contínua perpetuação e com isso 

traz perspectivas de melhorias futuras. Assim, a educação consegue lançar as bases 

para que mudanças possam acontecer no modo de vida do indivíduo e, por 

conseguinte, do meio que faz parte. 

E mudanças se fazem necessárias em Currais Novos, no que diz respeito à 

pobreza que acomete a cidade. Conforme dados do IBGE (2010, apud MDS 2015), a 

categoria mais grave da pobreza, ou seja, a extrema pobreza, atinge 4.342 

habitantes31, o que corresponde a 10,18% da população total.  

Fica claro que a presença da miséria no município retratado é merecedora de 

atenção e cujo combate se faz indispensável e urgente, afinal, são diversos indivíduos 

que se encontram no mais inferior dos estágios de sobrevivência humana. E as 

consequências disso vão muito além dos que os dados podem expor, e não se limita 

tão somente a insuficiência de rendimentos, mas entrelaçado a isso, se expandem por 

todas as áreas da vida dessas pessoas.  

Ainda observando os aspectos pertinentes à caracterização de Currais Novos 

que integram um cenário que necessita de melhorias, faz-se indispensável o registro 

os valores referentes ao Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM32 e o 

                                                           
31 É necessário lembrar que os números não só de indigência do município, mas também de 
pobreza, depende do paramento utilizado. O que pode variar em consequência dos critérios 
adotados pelo órgão responsável pela pesquisa. O dado citado foi calculado considerando 
extremamente pobres todos aqueles que auferiam renda per capita mensal de até R$ 70,00. 
32 Indicador da qualidade do desenvolvimento humano em Estados e municípios. O IDHM 
varia de 0 a 1 e, quanto mais próximo de 1, melhor o nível de desenvolvimento da localidade. 
No seu cômputo considera três dimensões: longevidade, renda e educação.  
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índice de Gini, dois importantes indicadores para uma compreensão mais 

aprofundada a respeito da realidade do município investigado. 

Conforme informa o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – 

PNUD (2015), o IDHM de Currais Novos, tendo por base o ano de 2010, corresponde 

a 0,691. Com esse valor, o referido município se situa em um patamar um pouco mais 

elevado que o RN para o qual se verifica um IDHM de 0,684. Apesar de Currais Novos 

apresentar um IDHM considerável, ainda há espaço para avanços. 

Com relação à desigualdade de renda no município, verifica-se ainda de acordo 

com o PNUD (2015), um índice de Gini de 0,58, para Currais Novos em 2010, o que 

o deixa em uma condição levemente melhor que o Estado que faz parte, pois, para 

esse, o indicador em discussão atinge exatos 0,60. 

A extrema pobreza evidenciada, assim como a desigualdade, fornece indícios 

da gravidade do quadro geral da problemática a qual o Bolsa Família é designado a 

interferir. Desse modo, é fundamental conhecer a atuação do Programa na localidade, 

bem como das principais características do público por ele contemplado. 

 

 

4.2 Os dois primeiros eixos, o perfil dos beneficiários, o IGD – M e o controle 

social do PBF em Currais Novos 

 

 

Para uma melhor visualização do funcionamento do PBF em nível local, é de 

extrema importância uma abordagem prévia sobre a composição e formato de sua 

base de operacionalização, ou seja, é fundamental conhecer como está constituído o 

setor que é responsável direto por sua gestão. 

No que compete a esse aspecto, a administração do PBF e do CadÚnico em 

Currais Novos, tendo em vista que a responsabilidade pela implementação de ambos 

é designada a uma única unidade e, portanto, funcionam conjuntamente, encontra-se 

integrada a Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social. 

Instalada dentro do ambiente desta secretaria, a gestão do Programa conta com uma 

equipe composta por seis servidores, sendo cinco entrevistadores, que também são 

digitadores, e uma gestora. 
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Ampliando um pouco o olhar para o formato da assistência social no município, 

e considerando as áreas que de algum modo se entrelaçam com o Programa, por 

constituírem espaços que acabam tendo as famílias beneficiárias como parte 

considerável do seu público, é válido informar que Currais Novos possui em seu 

território dois CRAS, cuja área de atuação destes ocorre mediante divisão geográfica 

de bairros da cidade, além de um CREAS e ambiente destinado para Serviços de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos.  

A respeito da composição do quadro da equipe, especificamente do PBF, três 

principais e pertinentes constatações são merecedoras de observação. 

Primeiramente, nota-se que na equipe responsável pela sua implementação não há a 

presença de um Assistente Social exclusivo para o Programa e a interferência de tal 

profissional no cotidiano é extremamente necessária, desde as atividades básicas as 

mais complexas. O simples processo de acolhimento das potenciais famílias 

beneficiárias, bem como das já assistidas pelo Programa, muitas vezes requer um 

conhecimento e preparo que, pelo menos em tese, é o Assistente Social que melhor 

possui.  

Além de que, trata-se de uma política estreitamente interligada à Assistência 

Social. Assim, espera-se a presença direta e constante de profissionais com 

conhecimento da área, afinal, este é um fator primordial para o melhor e mais 

adequado avanço do desempenho do Programa em sua totalidade.  

Nos instrumentos normativos do PBF não há a exigência de Assistentes Sociais 

na composição do quadro dos funcionários responsáveis pelo funcionamento do 

Programa na esfera municipal, entretanto, as atividades demandam os serviços do 

mesmo e a ausência tem as suas implicações.  

Atualmente, para a realização de atividades que necessariamente exigem a 

atuação do Assistente Social, a gestão do Programa busca o suporte dado por 

profissionais pertencentes aos CRAS da cidade, assim como da SEMTHAS, mas 

obviamente, que a exclusividade para o Programa agilizaria resultados e facilitaria 

todo o contato da gestão local do PBF com os beneficiários.  

Esse fato é percebido e apresentado pelos próprios responsáveis diretos pela 

operacionalização do Programa no município. Conforme depoimento da Gestora do 

PBF, a equipe técnica designada para implementação do referido Programa, 
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Sempre foi uma equipe que deu conta do serviço, mas só a questão 
do Assistente Social. A gente tem acesso né, disponível pra gente, 
mas não necessariamente ali pra atender o beneficiário que chegasse, 
entendeu? Porque na verdade tem município que tem um Assistente 
Social, as vezes até uma família vai fazer uma inclusão, não tem 
cadastro e assim, passaria pelo Assistente Social antes de fazer o 
cadastro, porque as vezes vem com uma certeza de que vai receber 
o benefício de que, entendeu? De que vai só fazer o cadastro e vai 
receber. (GESTORA DO PBF) 

 

 A segunda constatação configura-se, na verdade, como uma confirmação do 

quão limitadas são as atividades desempenhadas pela gestão municipal. Trata-se de 

funções essencialmente burocráticas e rotineiras que se restringem na grande maioria 

das vezes, essencialmente, na realização de cadastro ou atualização deste, resolução 

de problemas voltados para o impedimento no recebimento do benefício e consulta 

do NIS para emissão de declaração. E sabemos que o Programa é muito mais que 

isso. 

Sabe-se que apesar da tão enfatizada descentralização da gestão do Bolsa 

Família, as responsabilidades repassadas aos municípios centram-se de fato nas 

atividades com caráter rigorosamente técnico, como coleta e inserção de dados em 

um sistema, mas que, de certo modo, deixa-se em aberto possibilidades de caminhos 

que a gestão local pode trilhar na busca por melhoria nas diversas áreas do Programa 

no seu município, o que pode lhe conferir um contorno positivo diferenciado. 

Para tanto, é crucial conhecer em profundidade o Programa, inteirar-se da 

realidade do município e atuar articuladamente com os demais órgãos nele existentes. 

No entanto, essa questão basilar do conhecimento transparece como um sério 

obstáculo. Isso porque, há até mesmo carência entre os funcionários do mínimo de 

instrução indispensável ao desempenho das funções no ato em que se assume o 

cargo, fazendo com que a prática o aperfeiçoe e muitas vezes o tempo decorre sem 

que os envolvidos tenham participado de qualquer tipo de capacitação. Essa 

preocupante realidade é exposta claramente nos depoimentos da Gestora do PBF e 

da Mobilizadora Social, conforme podemos verificar abaixo: 

 

[...] a capacitação que a gente fez de Cadastro Único e Sibec que foi 
em Natal que o MDS juntamente com a CAIXA, os dois forneceram 
esses cursos. Eles é pra gestão. Pra os funcionários do Cadastro 
Único, entendeu?  Pronto, se você fez uma vez, você já não pode fazer 
mais de Cadastro Único, por exemplo. A cada vez que vem o curso só 
pode fazer dois. Duas pessoas. [...] lá é uma equipe de seis. Mas dois 
ainda não fez. Que foi feita a inscrição deles, mas não apareceu o 
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curso novamente ainda entendeu? Eles perguntaram se ainda faltava, 
faltou, pediu a inscrição a gente mandou, fez, mas eles não fizeram 
ainda. [...] só que na verdade esse curso era pra ser dado desde o 
início da gestão, porque já era pra entrarem sabendo como realmente 
funciona, porque infelizmente as vezes você aprende com os erros, 
né? Porque você não tem nenhuma instrução. Você tem a mínima 
instrução possível aí como toda gestão tá mudando, toda gestão muda 
[...]. (GESTORA DO PBF) 
 
[...] na ponte que é o município, ele não acontece como deveria 
acontecer. Infelizmente. Porque, por exemplo, houve uma formação, 
que veio uma equipe mesmo do Bolsa Família pra fazer uma 
capacitação pra os municípios, pra os técnicos do município de todas 
as áreas sobre o Programa Bolsa Família, depois disso nunca mais 
apareceu, entendeu? [...]. E nós tamos há mais de 10 anos e ninguém 
mais veio dizer como era pra fazer. (MOBILIZADORA SOCIAL) 

 

Mediante essas circunstâncias somos conduzidos à seguinte reflexão: como 

esperar que essas pessoas se inteirem realmente da dinâmica do Programa como um 

todo e, a partir disso, planeje conjuntamente ações adicionais, se a tarefa básica que 

lhe é imputada não é devidamente explicada tendo o seu modo de proceder 

apresentado?  

Evidencia-se, assim, a existência de um certo descaso por parte do MDS e da 

própria Secretaria Estadual enquanto meio intermediador da relação entre as esferas 

federais e municipais, com a capacitação das pessoas que vão implementar o PBF 

em nível local. 

Esta é uma lacuna que a gestão Estadual precisa intervir, devendo estar 

próxima aos municípios e com eles estabelecer uma relação de parceria. O suporte, 

no que concerne à capacitação dos envolvidos no funcionamento do PBF, constitui 

uma das atribuições do Estado, que inclusive recebe recursos via IGD – E para 

subsidiar os gastos com as suas atividades, cujos cursos de capacitação a serem 

promovidos constituem um dos possíveis destinos dos valores mensalmente 

recebidos, mas, nesse sentido, nota-se a Secretaria Estadual um tanto quanto omissa. 

As consequências desencadeadas pela ausência de capacitação não são 

específicas de um momento, mostra-se como um ciclo reiterado em função das 

mudanças constantes do quadro de funcionários as quais são resultantes das 

alternâncias dos governantes municipais. Desde que se desenvolvam planos de 

capacitação a serem realizados a cada mudança de prefeito municipal, supõe-se que 

o problema possa vir a ser sanado. É nesse ponto que se chega à terceira constatação 

a ser relatada.  
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A instabilidade dos ocupantes dos cargos pertencentes não só ao PBF, mas ao 

CRAS e CREAS, bem como em outras áreas do serviço público é um sério problema 

com rebatimentos negativos no funcionamento deste e, por conseguinte, sobre a vida 

dos indivíduos que utilizam-se desses serviços. Afinal, há uma ruptura periódica em 

função da troca de funcionários e, por vezes, o conhecimento e experiência adquiridos 

ao longo de alguns anos são facilmente substituídos pelo desconhecimento e 

despreparo ao início de um novo processo e, assim, perdas são inevitáveis. 

A presença dessa mutabilidade fica muito clara entre os servidores 

entrevistados. A grande maioria deles não desempenha sua função atual a mais de 

uma gestão. No caso específico do PBF, apenas uma pessoa permanece, mesmo 

diante da transição governamental. O fato é que quase totalidade dos funcionários do 

PBF, CRAS e CREAS são contratados, ou seja, há espaço para o predomínio do que 

Katzman; Filgueira (2006) mencionam como “redes políticas”. Essa realidade torna-

se conhecida a partir da entrevista realizada com a Gestora do PBF, que ressalta: 

 

Aí vem a questão da gestão. No que vai mudando eles querem colocar 
as pessoas deles né? Aí acaba que os que já sabe do trabalho e tudo, 
vai saindo. [...] mas assim, a questão das mudanças o ruim é isso. 
Pronto, já a de agora quando a gente chegou em 2013 não tinha nada 
arquivado no computador. Assim, tava funcionando o Cadastro Único, 
mas todo tipo de mensagem, todo tipo de, tudo que vem pro município 
que é pra ficar arquivado folhas de pagamento, não tinha nada. 
Simplesmente o computador tava todo apagado, não tinha nada. Eles 
apagaram tudo. Eles simplesmente apagaram tudo. A questão de 
senha a gente teve que correr atrás, tudo sabe? No caso, a Assistência 
Social né, a secretaria teve que sair correndo de um lado pra outro pra 
conseguir. (GESTORA DO PBF) 

 

A rotatividade dos cargos do setor público deixa os seus rastros negativos, mas 

essa problemática assume seu ápice quando enxergamos e nos detemos aos motivos 

que conduzem a tanto. O depoimento acima denuncia um mal já presumível e 

exacerba a sua gravidade ao deixar claro que interesses particulares são 

mesquinhamente priorizados em detrimento do avanço do município. Divergências de 

ordem partidária não devem se sobrepor ao bem maior da população, mas é isso que, 

sem maiores cautelas, nem qualquer espécie de sutileza, termina acontecendo.  

Não há consciência de que um projeto de administração municipal deve 

trabalhar com a perspectiva de contribuir com um processo de construção de uma 

sociedade de forma contínua, cujo legado deve ser repassado de uma gestão a outra, 
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pois o que se concretiza é um plano de governo muito bem delimitado, que assim 

como se inicia, termina. Todavia, os municípios não necessitam apenas de ações 

específicas de um momento. Mesmo imersos em suas limitações, essa esfera 

governamental precisa avançar e, para isso, a postura a ser assumida pelos 

representantes é de fundamental importância. 

Apesar dessas características impregnadas ao serviço público e que 

perpassam o funcionamento e trajetória do Bolsa Família em Currais Novos, mas que 

certamente não são exclusivas ao mesmo, o Programa segue sendo implementado 

no município.  

Embora ainda não consiga contemplar a totalidade dos elegíveis cadastrados, 

haja vista que, de acordo MDS (2016), já em fevereiro do citado ano, havia no 

CadÚnico 337 famílias extremamente pobres e 372 classificadas como pobres, 

totalizando 709 famílias que, mesmo atendendo aos critérios do Bolsa Família, 

permaneciam desassistidas, o Programa alcança a grande parte do seu público-alvo 

inserido no sistema.  

Assim, somos levados a observar o tamanho do PBF em Currais Novos e, ao 

voltarmos o olhar para esse quesito, nos deparamos com dados realmente 

preocupantes. Além de percebermos a existência de uma quantidade total de 

beneficiários bastante elevada, o que significa dizer, muitas pessoas vivendo de modo 

precário e vulnerável em função da situação em que se encontram, tem-se ainda um 

elemento complicador dessa constatação, o fato da esmagadora maioria dos 

beneficiários ser extremamente pobre. (Ver tabela II)33.  

 

Tabela II - Faixa de renda familiar per capita dos beneficiários do PBF em 

Currais Novos - 2015 

Renda Famílias  Pessoas 

Até R$77,00 4.351 13.390 

Entre 77,01 até R$154,00 810 2.930 

Entre R$154,00 até ½ salário mínimo 359 1.213 

Total  5.520 17.533 
Fonte: MDS, 2015. 

                                                           
33 Como as linhas de pobreza e valores dos benefícios só foram reajustadas muito 
recentemente, em um momento em que a presente pesquisa já estava em fase de conclusão 
e os dados utilizados são referentes a 2015 considera-se para apresentação destes as linhas 
em vigência no referido ano.  
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A extrema pobreza representa 78,82% das famílias pertencentes ao Bolsa 

Família em Currais Novos, e com esse percentual alarmante, a indigência torna-se a 

principal fotografia do Programa na localidade mencionada.  

É oportuno lembrar que as famílias beneficiárias que têm sua renda per capita 

aumentada, sem que ultrapasse o limite de meio salário mínimo, não são canceladas 

imediatamente em função da regra de permanência já descrita ao longo desse 

trabalho, o que explica a presença de famílias na condição de beneficiária ainda que 

com uma faixa de renda superior as linhas de elegibilidade.  

 O volume de recursos repassados diretamente aos beneficiários do PBF em 

Currais Novos representa uma quantia considerável e certamente tem os seus 

impactos na dinâmica da economia local. Como aponta o MDS, em 2015 as 

transferências referentes ao PBF somaram um total equivalente a R$ 8.446.539,00. 

Diante disso, confirma-se que, de fato, quando vistos em totalidade, os recursos 

oriundos do PBF não se mostram desprezíveis, porém, quando analisados 

isoladamente, as possíveis quantias recebidas pelas famílias beneficiárias não são 

significantes, isso devido à carência e as muitas necessidades dessas famílias. O 

valor financeiro recebido mensalmente mostra-se inexpressivo. Como informa o MDS, 

em 2015, o benefício médio mensal por família em Currais Novos correspondia a R$ 

142,00.  

 Apesar disso, o recurso proveniente do PBF tem a sua inegável importância na 

vida das famílias que o recebem. Como todas as entrevistadas da presente pesquisa 

se referem, a quantia monetária por elas recebida, constituiu “uma ajuda”. A sua 

insuficiência é real. A incapacidade de assegurar a sobrevivência dessas famílias é 

um fato muito límpido. Mas, para aqueles que muito pouco ou praticamente nada 

possuem em termos financeiros, o valor recebido tem a sua utilidade. 

Tal utilidade é ainda maior quando se toma conhecimento da existência de 

casos de famílias cuja única fonte certa de obtenção de renda é o benefício do PBF. 

Essa ainda é uma situação verificada em Currais Novos, pois como assegura a 

coordenadora do CRAS no município: “das famílias de situação de pobreza aqui, as 

vezes a gente chega em famílias que a única renda é o Bolsa Família”.  

Ratificando essa informação, a Gestora do PBF em Currais Novos acrescenta: 

 

Na verdade, é porque assim, a gente sabe que é um programa, que 
se ele saísse, e perdesse, se não existisse mais. A partir do momento 
que tirassem esse programa, né do Brasil, que no caso, que não vai 



117 
 

ser só do município, vai fazer muita falta realmente, porque tem muitas 
famílias que vivem do Bolsa Família. (GESTORA DO PBF) 

 

Com relação aos aspectos que identificam e caracterizam a população 

beneficiária do PBF em Currais Novos, é interessante destacar que, de acordo com 

MDS (2015), 81,65% dos contemplados residem na zona urbana, o que demonstra a 

supremacia da presença de famílias nesse espaço territorial.  

Alguns elementos voltados para apresentação dos domicílios são indícios das 

condições de moradia em que vivem os receptores do PBF. Quanto a isso, mostra-se 

interessante frisar a predominante ausência de pavimentação em frente as 

residências das famílias beneficiários. Conforme cômputo do MDS (2015), são 

58,22% dos domicílios na situação descrita. Sobre a forma de abastecimento de água, 

tem-se a informação de que 78,13% dar-se por meio de rede geral de distribuição, o 

que, apesar de ser uma cobertura razoável, ainda precisa muito melhorar. A forma de 

coleta do lixo alcança um percentual um pouco mais elevado, sendo 82,08% 

domicílios tendo os seus resíduos coletados diretamente. 

Mesmo verificando-se uma boa quantidade de famílias com acesso à energia 

elétrica por intermédio de medidor próprio, uma vez que das 5.520 unidades familiares 

beneficiadas, como ainda registra o MDS (2015), 4.986 dispõe desse tipo de 

iluminação, é relevante ressaltar que ainda existem pessoas utilizando-se de outros 

meios para obter iluminação, como óleo, querosene e vela. Enquanto forma de 

escoamento sanitário, a rede coletora de esgoto atinge maior marca entre as 

alternativas ao representar 71,65% dos lares.  

Nota-se que, de um modo geral, o percentual de cobertura de serviços com 

foco no ambiente domiciliar é considerável, mas que também ainda há lacunas a 

serem preenchidas, assim, verifica-se não somente espaço, mas necessidades de 

avanços com intuito a caminhar ao rumo a obtenção do máximo possível de alcance 

dos domicílios. 

 Semelhantemente ao que acontece com a população total do município, os 

beneficiários são em sua maioria representados pelo público feminino, pois, ainda com 

base no MDS (2015), os indivíduos do sexo masculino correspondem a apenas 

43,63% da quantidade total atendida pelo PBF.  

As duas classificações referentes à etnia, que concentra a maior parte dos 

beneficiários, são parda e branca, com respectivamente 8.691 e 8.562 pessoas assim 
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declaradas. Já as faixas etárias entre 0 e 4 anos, 7 e 15 anos, 18 a 24 anos, como 

também, 25 a 34 anos, são as mais representativas da idade do público em análise, 

ao conjuntamente abarcar 58,97% dos beneficiários, o que mostra uma população 

majoritariamente jovem. 

Dentre os fatores que desenham os traços do perfil dos beneficiários em 

Currais Novos, o grau de instrução destes desperta atenção. Ao observamos o gráfico 

II, fica nítido o baixo nível de escolaridade da maior parte dos componentes do PBF. 

A gravidade dessa constatação assume grandes proporções quando verificamos que 

59,18% das pessoas assistidas não são escolarizadas ou possui apenas o ensino 

fundamental incompleto. Trata-se de um Programa que possui um viés que, mesmo 

de uma forma limitada, contempla a educação, entretanto, o que se pode ver, nesse 

aspecto, são resultados nada animadores.  

 

Gráfico II - Grau de instrução dos beneficiários do PBF em Currais Novos - 

2015 

 

Fonte: MDS, 2015. Elaboração própria. 

 

Obviamente que ao visualizar esses dados, deve-se ter em mente que se 

tratando de educação é necessário tempo para verificar os seus efeitos positivos. 
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Diante disso, ainda que o Bolsa Família vigore há mais de uma década, suas 

repercussões em termos de educação poderão ser melhor analisadas em um maior 

lapso temporal que o considerado no momento. Todavia não se pode esquecer que 

muitas famílias fazem parte do PBF desde sua origem pois estavam vinculadas aos 

programas remanescentes, e, portanto espera-se o vislumbrar de repercussões, 

mesmo que pequenas, sobre a educação desse público. 

Esse fato, ou seja, a permanência de famílias por muitos anos no Programa 

torna a situação em discussão preocupante, pois nos conduz, inclusive, a refletir sobre 

os objetivos do PBF, confrontando-os com o real papel por ele vem sendo 

desempenhado. 

Essa pertinente questão será retomada ainda nesse trabalho, nessa direção, 

cabe apenas comprovar a realidade dessa permanência dos beneficiários, algo 

facilmente percebido em entrevista realizada com a Coordenadora da SEMTHAS e 

presidente do CMAS que, conhecedora da realidade do PBF no município em que 

atua, afirma: “se você buscar a base você vai ver famílias que estão lá desde que o 

Programa foi criado.” 

Nos relatos obtidos pelas entrevistas com as próprias beneficiárias, constata-

se a veracidade dessa informação, pois, como explicitam: 

 
Eu comecei com quinze reais. Faz muito tempo. Faz muito tempo. Eu 
acho que faz em torno de 15 há 16 anos. Mais ou menos isso. Não sei 
se eu tô desde o início, sei que quando eu comecei a receber era 
quinze reais por criança, que pra o auxílio gás, aí eles foram 
inventando outros nomes fictícios aí só pra camuflar a coisa né? 
(BENEFICIÁRIA 3) 
 
O Bolsa Família eu comecei a receber, acho que fui das primeiras 
pessoas a receber. Porque eu tenho aquele cartão azulzinho do Bolsa 
Família tem uns dois bonequinhos. Aquele foi o primeiro cartão que 
saiu. Foi o primeiro cartão. Com dois bonequinhos. (BENEFICIÁRIA 
4) 

 

Visto que as famílias acabam permanecendo no PBF, deveria pelo menos, ser 

verificado alguns avanços, ainda que tímidos, afinal, mesmo quando os responsáveis 

pela unidade familiar, em função de suas histórias de vida, têm dificuldades de agir, 

no sentido de alterar seu quadro educacional, os filhos poderiam estar alcançando 

níveis de escolaridade mais elevados, porém, quando observados os dados oficiais 

referentes ao perfil dos beneficiários, isso ainda parece algo distante de ser 

alcançado. 
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Tomando por base ainda o exposto no gráfico II, é visível quão irrisória é a 

quantidade de beneficiários que conseguem cursar o ensino superior. Obviamente, 

cabe a ressalva da possibilidade de existência de casos em que ex-beneficiários 

conseguiram aumentar consideravelmente seu grau de instrução e que não estão 

inclusos nesses dados, pois se restringem aos participantes atuais, mas considerando 

a permanência de famílias no Programa, a manutenção do baixo grau de escolaridade 

mostra-se preocupante. 

Diante disso, surge a seguinte indagação: como romper com um ciclo de 

pobreza, quando um dos principais meios, apesar de não ser o único, para a 

passagem dessa situação, permanece fragilizado? O necessário avanço 

socioeconômico das famílias ainda é dificultado em função da carência em termos de 

instrução com a qual as mesmas se defrontam. E como mencionado, isso interfere na 

possibilidade de inserção no mercado de trabalho e na qualidade das ocupações que 

esses beneficiários conseguem ter acesso.  

Como se pode ver na tabela III, há um número altíssimo de indivíduos sem 

respostas no que concerne ao tipo de atividade que desenvolve. Subentende-se assim 

que estes são beneficiários que asseguram não possuir nenhuma espécie de 

ocupação. 

 

Tabela III - Função desempenhada pelos beneficiários do PBF em Currais 

Novos 2015 

 

Descrição Quantidade 

Trabalhador por conta própria (bico, autônomo) 2.960 

Trabalhador temporário em área rural 361 

Empregado sem carteira de trabalho assinada 189 

Empregado com carteira de trabalho assinada 270 

Trabalhador doméstico sem carteira de trabalho assinada 137 

Trabalhador doméstico com carteira de trabalho assinada 17 

Trabalhador não remunerado 13 

Militar ou servidor público 26 

Empregador  0 

Estagiário 1 

Aprendiz 1 

Sem resposta 13.558 

Total 17.533 
Fonte: MDS, 2015. 
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Se de fato houver procedência desse dado, haja vista que ele por si só não 

assegura a legítima veracidade, pois são pautados unicamente em informações 

autodeclaradas, a gravidade da problemática mostra-se gritante. 

Dos que declaram desempenhar algum tipo de função, que aliás não são 

muitos em comparação com quantidade total de beneficiários, nota-se que a parcela 

mais significativa encontra-se engajada em atividades com caráter instável, o que os 

deixa em condições de muitas incertezas quanto ao futuro e, portanto, continuidade 

das atividades que desempenham, deixando-os suscetíveis ao risco de virem a 

contribuir para aumentar ainda mais a quantidade dos que estão totalmente 

desocupados. 

No que concerne à condicionalidade da educação na cidade pesquisada, 

verifica-se uma ampla e significativa cobertura, tendo assim a grande maioria dos 

beneficiários com perfil para cumprimento dessa exigência devidamente 

acompanhado e uma parcela bastante inferior a descoberto, como expresso na tabela 

IV. 

Mesmo o percentual de beneficiários que ainda não são acompanhados sendo 

comparativamente menor ao dos beneficiários que são acompanhados, é preciso 

ação no sentido de reduzir ainda mais a quantidade de crianças e adolescentes sem 

o registro dessa contrapartida imposta pelo PBF. 

 

Tabela IV - Quantidade de crianças e adolescentes de 6 a 15 anos não 

acompanhadas pela condicionalidade de educação - 2012 - 2015 

 

Período  Acompanhadas  
 Não 

localizadas  

Localizadas sem 
informação da 

frequência 
% de crianças 

acompanhadas  

mai/15 4.129 434 10 10,75% 

mai/14 4.172 249 177 10,21% 

mai/13 4.394 193 241 9,88% 

mai/12 4.578 101 11 2,45% 
Fonte: MDS, 2015. 

 

Não é demais enfatizar a existência de uma persistente realidade que os dados 

não revelam. O fato é que a condicionalidade da educação como foi pensada, possui 
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fragilidades. Como apontado nesta dissertação, a frequência não necessariamente 

implica em qualidade de ensino e em verdadeiro aprendizado.  

É importante reforçar que a condicionalidade da educação representa um dos 

aspectos relacionados ao regimento do PBF, que é muito claro na mente dos seus 

beneficiários, em especial, para aqueles com perfil para cumprimento dessa 

exigência. Logo, é perfeitamente compreensível por eles a interligação existente entre 

o recebimento do benefício com a presença escolar, mas ainda assim, é recorrente 

famílias serem advertidas em função da baixa frequência das crianças e adolescentes. 

Isso faz com que uma das maiores procuras das mães beneficiárias do PBF 

aos CRAS seja relacionada a tentativas de solucionar problemas de ausência 

reiterada dos filhos no ambiente escolar, ou mesmo total abandono da escola por parte 

desses, que na maioria dos casos são adolescentes. Essa informação pode ser 

comprovada no relato abaixo, onde se encontra detalhes da situação abordada. Como 

afirma a Coordenadora do CRAS: 

 

Olhe, dos que eu pude acompanhar, a grande maioria é da educação 
[...] e são adolescentes que não vão mais pra escola e as mães 
colocam pra gente: ‘eles não vai mais.’ Ele tem quantos anos? ‘tem 
12’. Porque ele não vai? ‘porque ele não quer.’ E assim, a família falta 
o pulso para entender aquela importância e obrigação da educação, 
né, porque as vezes educação nem é tão importante pra aquela 
família, a gente sabe né, pela situação de vida [...] ‘Minha prioridade é 
não perder meu benefício porque eu dependo dele’. Então ele vai 
prejudicar os irmãos. A gente puxa pelo dinheiro mesmo, porque é o 
que a família tá priorizando, então. [...] Aí entrar aquelas mesmas 
situações: ‘eu vou trabalhar logo cedo, eles ficam em casa quando eu 
chego eles não têm ido pra escola. Eu não posso fazer nada.’ 
Realmente a mãe vai trabalhar, o responsável, o RF vai trabalhar, a 
pessoa que poderia, eles precisam né, as pessoas precisam trabalhar 
também, a gente sabe que o Bolsa Família não dá pra sustentar família 
nenhuma então assim, é bem complicado sabe, porque a gente tenta 
aí pronto quando a gente tenta conversar com o adolescente aí muitas 
vezes esse adolescente já está envolvido com droga. [...] Quando tá 
muito no início a gente ainda consegue que ele vá pra escola. Estudar 
já é outros quinhentos. A gente consegue que ele vá pra escola, agora 
as vezes a situação já tá tão, tão adiantada que é muito difícil, porque 
eu acho assim, a problemática droga hoje é o maior problema que a 
gente tem aqui. E a problemática drogas né, entre adolescentes 
principalmente, ela só existe porque tem outra problemática por trás 
num é? Não é de repente drogas. É situações de pobreza, de 
ociosidade, de não conseguir inserir, eles passaram, e eles passavam 
muito tempo ociosos então pra gente colocar agora [...] fazer esporte, 
cultura, atividade, a gente até tenta, mas eles já não tão mais, não 
querem mais se inserir nesse meio, já estão participando de outro meio 
aí é a nossa maior dificuldade. (COORDENADORA DO CRAS) 
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O que é reiterado no relato feito pela Assistente Social ao seguramente expor: 

 

O que mais chega é descumprimento de adolescente de sair da 
escola. De ir gazear ou não ir, de não querer ir. O motivo do 
adolescente largar a escola é um problema recorrente [...] eu acho que 
uma questão de incentivo e do vínculo familiar que é enfraquecido [...] 
a droga também entrou muito forte [...]. O que a gente tem enfrentado 
de maior problema no descumprimento das condicionalidades é a 
saída da escola ou vai pra escola só bagunçar porque a mãe mandou 
porque precisa do Bolsa Família e aí ele vai pra escola, mas não entra 
na sala, aí a professora vai e pá, bota falta, claro né. Aí a mãe vem: 
‘ele tá vindo pra escola’, mas não tá frequentando a sala. ‘ah mas eu 
não sei mais o que fazer. Não me escuta. Eu mando ele todo dia.’ 
(ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS) 

 

Não há como não concluir que o descumprimento das condicionalidades de 

educação, principalmente pelos adolescentes em Currais Novos, constitui-se em um 

grande problema. Fica evidente o desinteresse de uma parcela desse público 

beneficiário e a dificuldade de famílias e instituições de trabalharem com êxito na 

reversão desse quadro. 

Perante os depoimentos percebemos a estrutura familiar compondo um 

conturbado cenário e em muito o explicando. Verificamos, na prática, a real e 

poderosa interferência de um componente das “ordens institucionais” mencionadas 

por Katzman (1997) e Katzman e Filgueira (2006). As famílias, sem dúvida, são bases 

cruciais para a formação das crianças e adolescentes e assim para o desenvolvimento 

e futuros destes na sociedade. A família é, de fato, como defendem os autores, um 

importante meio para aquisição de ativos e, por conseguinte, acesso a estruturas de 

oportunidades. Um estrutura familiar comprometida atua como um sério agravante no 

acesso a tais estruturas e futura promoção social e econômica de seus integrantes. 

Ao defender essa linha de raciocínio, Katzman e Filgueira (2006, p. 77) 

exemplificam a influência exercida pelas famílias ao apontar algumas problemáticas 

presentes no meio familiar e as suas consequências. Como argumentam os autores: 

 

[...] a combinação da ausência ou da instabilidade de um dos cônjuges 
com a presença de prole numerosa e de uma maternidade precoce 
reduz a capacidade dos pais para atender às necessidades dos filhos, 
o que, por sua vez, debilita a aptidão familiar para funcionar como fonte 
de ativos dos quais estes necessitam para integrar-se adequadamente 
a suas sociedades. Deste modo, o enfraquecimento da capacidade de 
socialização das famílias constitui-se em importante elo dos 
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mecanismos de reprodução intergerações da pobreza e da exclusão 
social, uma vez que antecipa um incremento da iniquidade na 
sociedade futura. 

 

É importante ressaltar que não há um único motivo para a questão do 

descumprimento das condicionalidades de educação em Currais Novos. Na verdade, 

são diversas as razões e, muitos vezes, constata-se todo um contexto composto por 

uma série encadeada de fatores que justificam a ausência do adolescente na sala de 

aula. Como se pôde verificar, além de um problemática base, que é a estrutura familiar 

comprometida, a proliferação do uso de drogas se encontrar integrada a essa triste 

realidade, extrapolando, com isso, a gravidade e consequências da problemática, 

conduzindo-as a níveis inimagináveis. 

A gestão do município de Currais Novos precisa com urgência planejar ações 

específicas para o público beneficiário do PBF, enquadrado na faixa etária que 

compreende os adolescentes. Sabe-se, evidentemente, que não são apenas os 

adolescentes beneficiários que estão vulneráveis ao mundo das drogas, mas como 

visto, as escolas têm perdido alunos para esse terrível mal. Sendo assim, é preciso 

uma atenção especial para essa situação. E nesse processo estratégico de 

interferência, cabe realçar a importante contribuição a ser dada pela gestão do PBF 

no município em articulação com os CRAS, atuando para além de suas atividades 

básicas. Muitas são as possíveis formas de intervenção, mas há carência de 

iniciativas nesse sentido, mesmo o problema expondo os seus sinais 

incansavelmente. 

Faz-se necessário a criação de projetos muito bem direcionados e exclusivos 

para esse público assistido pelo Bolsa Família de modo que possam se revelar 

dinâmicos, interessantes e atrativos sob o olhar do referido público. Algo que possa 

ocupá-los em horários extra-aula e que permita desenvolver e aprimorar aptidões, 

resgatar a importância da educação para a formação enquanto ser humano e 

enquanto cidadãos. 

É certo que os meios de resolução vão mais além e que na maioria das vezes, 

não se limita apenas a ação e acompanhamento do setor público, mas certamente, o 

desempenha de um projeto bem delimitado, articulado e devidamente executado, com 

vistas a promover a sua consolidação, é um passo importante a ser dado diante de 

uma longa e complexa caminhada. Ao contrário disso, a sociedade curraisnovenses 
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possui grandes probabilidades de estar verificando o agravamento das consequências 

da problemática descrita. 

 Essa necessidade de atenção constante, de uma forma especial com os 

adolescentes, mas também com as famílias do PBF em totalidade é explicável, visto 

que se trata de um público em situação de vulnerabilidade. Particularidade esta 

facilmente detectada ao investigarmos o perfil dos usuários do CRAS em Currais 

Novos, e nos depararmos com os contemplados pelo PBF como sendo a maioria. Os 

quais se fazem presentes também na lista de casos sob responsabilidade do CREAS. 

Conforme dados repassados pela coordenação do referido Centro, no ano de 2015, 

foi inserida em seus arquivos uma quantidade total de 80 novos casos, dos quais 47 

eram referentes a famílias beneficiárias. Isso aponta a existência real de famílias 

vivendo sob condição de violação dos direitos e demostra alguns dos efeitos concretos 

resultantes da sua vulnerabilidade. 

As condicionalidades da saúde, por sua vez, mesmo possuindo um percentual 

de acompanhamentos considerável, ainda apresenta uma parcela considerável de 

beneficiários sem acompanhamento, inclusive, superior ao que acontece na área da 

educação. Os percentuais de acompanhamento da saúde estão descritos no gráfico 

III.  

De acordo com os resultados obtidos, os quais mesmo situando Currais Novos 

na maior parte dos anos acima dos verificados para o RN, não isenta os responsáveis 

locais pelo acompanhamento da saúde do empenho na busca por uma maior 

cobertura. 

Essa questão do monitoramento das condicionalidades da saúde em Currais 

Novos demonstra um caso com particularidades e um tanto quanto diferenciada no 

que tange ao local de coleta e inserção de dados no sistema. Isso porque essas 

atividades estão sendo desempenhadas dentro do próprio espaço reservado para 

gestão do PBF e CadÚnico, ou seja, na própria SEMTHAS, e não na secretaria de 

saúde, como se poderia imaginar.  

Além disso, as atividades desenvolvidas nesse âmbito se concentram 

basicamente na aferição de peso e altura dos beneficiários. As necessidades dos 

beneficiários na área da saúde vão muito mais além, principalmente quando cientes 

do sistema público de saúde caótico que essas famílias se defrontam. 
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Gráfico III - Percentual de famílias beneficiárias totalmente acompanhadas pela 

saúde no RN e em Currais Novos - 2011 – 2015 

 

 

Fonte: MDS, 2015. Elaboração própria 

 

Embora exista a contribuição oriunda do trabalho realizado pelos agentes 

comunitários de saúde, que encaminham para a responsável direta pela inclusão dos 

dados, a grande verdade é que a base de suporte dessa condicionalidade se encontra 

instalada atualmente na gestão do PBF. Ao se referir a atuação situação da gestão 

das condicionalidades da saúde no município de Currais Novos, a Coordenadora da 

SEMTHAS e Presidente do CMAS explica: 

 

[...] essa gestão ela se negou, gestão municipal, a continuar com a 
permanência do Bolsa Família na Saúde. Nós tivemos que trazer aqui 
pra Assistência. Então a condicionalidade da saúde tá sendo feita 
aqui. Porque a saúde se nega em fazer lá. Então isso foi um grande 
entrave.  [...] ‘É não tem sala’. Começou dizer que não tinha sala, que 
não tinha recurso pra contratar pessoa pra fazer a condicionalidade, 
que, até a balança que tinha lá eles tiraram. [...]. Porque, na verdade, 
existe uma grande briga entre os gestores de saúde, educação e 
assistência, com relação aos recursos desse IGD. Porque o recurso 
do IGD vem pra Assistência. Então aqui no município o que é que a 
gente faz, pronto, nós compramos balança eletrônica, um kit de 
protetor solar, camiseta, bolsa e demos a todos os agentes 
comunitários de saúde. Sempre a gente tenta buscar essa parceria né. 
Por exemplo, equipamos com computador a parte de material didático 
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todinha a gente compra com recursos do IGD e encaminhamos pra 
saúde e pra educação. Como agora tá aqui com a gente, então a gente 
não encaminha mais pra saúde, a gente deixa aqui. Porém a gente 
não deixa de fazer esse trabalho com a equipe da saúde né. Nós 
participamos periodicamente das reuniões com os agentes 
comunitários, eles vêm aqui até a secretaria entregar o mapeamento, 
eles trazem a realidade quando não tão conseguindo o acesso de 
cobertura e aí a gente faz o trabalho de mídia né, fazemos, a menina 
que é responsável vai aos postos de saúde, tenta fazer esse contato 
direto com o beneficiário e a gente tem conseguido né, atingir a 
cobertura da saúde devido esses dados. Porém dificultou muito essa 
negação não é, da gestão, e isso aconteceu porque já mudou diversos 
gestores da saúde e como a gente já tinha se adequado aqui, agora 
no final a gente nem foi mais atrás de levar de novo. 
(COORDENADORA DA SEMTHAS E PRESIDENTE DO CMAS) 

 

Há divergências onde a parceria deveria ser mais intensa. Embora seja 

assegurado a permanência de trabalhos conjuntos quando oportuno, mas não deixa 

de haver uma quebra de uma aliança que só deveria se fortalecer e, isso pode 

dificultar ações que oportunizassem melhorias na taxa de acompanhamento que, 

inclusive, reflete na composição do IGD - M e, por conseguinte, na soma dos tão 

disputados valores oriundos desse indicador. 

Nesse ponto, chega-se a uma outra questão bem peculiar em Currais Novos, 

que é a gestão do IGD – M. Constata-se o total desconhecimento da gestora local do 

PBF sobre o fluxo dos recursos que são captados por meio do índice mencionado. Na 

verdade, essa atribuição não se encontra sob sua responsabilidade e não há dentro 

do funcionamento do Bolsa Família na cidade, uma discussão a respeito do 

planejamento e execução desses recursos entre os envolvidos diretamente com o 

Programa. 

Além desse ser um fato claramente pontuado pela própria gestora do PBF, fica-

se ainda mais evidente tamanho desconhecimento, possivelmente em função da 

sistemática que tem prevalecido na administração do recurso, que a mesma inclusive 

imagina ser um o responsável pelo gerenciamento quando, em essência, é outro. Isso 

é verificado nas palavras da Gestora do PBF em Currais Novos que, quando indagada 

sobre o fluxo de receitas e despesas decorrentes do IGD ressalta: 

 

Na verdade, a gente, os funcionários do Cadastro único no geral, no 
caso eu como gestora, eu não tenho acesso. [...] a questão do IGD, 
tudo é com a coordenadora. Coordenadora do Conselho e 
coordenadora da secretaria também. [...]. Ela que resolve tudo. Mas 
assim, sempre quando ela vai no setor que a gente precisa de tudo 
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relacionado a trabalho do Bolsa Família, computadores, impressoras, 
material de trabalho, tudo ela, quando faz a solicitação que no caso é 
usado com dinheiro do recurso, né. Ela sempre vai fazer uma listinha, 
saber o que precisa, procurar saber, tudo, entendeu? A única coisa 
que eu sei é que é usado, que tudo, os funcionários os contratados é 
pago com os recursos do IGD, é, tem carro que já foi comprado né, 
com recurso do Bolsa, inclusive tem até o adesivo tudo, mas eu não 
decido nada é tudo com ela, ela quem decide tudo pra onde vai, o que 
é feito, o valor que vem. Tudo. Tudo é ela. (GESTORA DO PBF)  

 

Ao aprofundar a investigação desvenda-se que, embora as descrições das 

necessidades sejam feitas no âmbito da SEMTHAS, o real gerenciamento dos 

recursos advindos do IGD – M, no que diz respeito à responsabilidade legal, ocorre 

em outra pasta. Como assegura a Coordenadora da SEMTHAS e presidente do 

CMAS: 

 

Atualmente toda a gestão do fundo é feita pelo prefeito e pelo 
secretário de finanças. Aqui a gente só desce as solicitações. Se 
chegar lá e ele entender que a gente não deve gastar o dinheiro com 
aquilo, ele bloqueia, não autoriza, certo? E existe uma grande 
dificuldade porque a gente sabe que os recursos eles são direcionados 
em que devem ser gastos. E aí as vezes o gestor não entende isso. 

(COORDENADORA DA SEMTHAS E PRESIDENTE DO CMAS) 
 

Isso evidentemente acarreta em complicações de ordem prática. Não parece 

muito coerente a gestão desses recursos não ser delegada à esfera que o implementa 

e, mais ainda, ser algo inacessível e totalmente estranho para os servidores que 

trabalham diretamente no funcionamento do PBF. Afinal, a gestão do Bolsa Família é 

quem vivenciam a realidade do Programa na cidade, a qual, apesar de no momento 

não reconhecer nenhuma necessidade para aperfeiçoamento do Programa, além de 

um Assistente Social exclusivo, deveria, pelo menos em tese, estar decidindo o melhor 

destino para esses recursos. Mas, diante das circunstâncias, essa capacidade é muito 

limitada para SEMTHAS vista de um modo geral, e inexistente para esfera local de 

atuação do PBF. 

A questão da necessidade de um adequando planejamento do uso das 

transferências do IGD – M se acentua ainda mais quando temos em mente o volume 

total de recursos envolvido. Os valores quem vem sendo repassado ao FMAS de 

Currais Novos tem variado entre 17 e 19 mil reais.  

De acordo com o MDS (2015), em agosto do relatado ano, o IGD – M 

correspondeu a 0,86, o que proporcionou uma transferência de exatos R$ 18.130,43. 
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Quando visto de modo agregado, ou seja, a soma anual, tem-se números até vultosos, 

ainda mais quando se percebe uma certa tendência para o acúmulo ao longo do 

tempo. A tabela V apresenta uma noção básica a respeito dos valores anuais do IGD 

– M. 

 

Tabela V - Discriminação da receita total, despesa total e saldo dos recursos 

do IGD - M em Currais Novos - 2014 

 

Recursos reprogramados de exercícios anteriores R$ 194.966,76 

Valores recebidos no exercício  R$ 176.798,06 

Valores de aplicações no mercado financeiro no exercício  R$ 12.933,35 

Valores efetivamente executados no exercício  R$ 193.876,49 

Saldo a reprogramar para o exercício seguinte  R$ 190.812,68 

Fonte: Conselho Municipal de Assistência Social de Currais Novos, 2015. 

 

Atualmente o saldo em conta do IGD – M da cidade pesquisada, segundo o 

MDS (2016), alcançou o valor referente a R$ 226.126,01. É uma quantia considerável 

que está ociosa. A falta de autonomia é um claro obstáculo ao uso. Certamente, se 

ampliado pelo MDS o nível de autonomia dos municípios na gestão das receitas do 

IGD - M, poderia se verificar algumas reduções desse saldo, mas, ainda assim, muita 

coisa poderia ser feita, mesmo dentro das limitações impostas. 

O problema vivido por Currais Novos não está sendo a ausência, mas o 

excesso de recursos financeiros por subutilização. Isso parece irreal, mas é 

exatamente o que tem acontecido. Não falta destino, falta boa administração desses 

recursos. É necessário colocá-lo em circulação em prol da operacionalização do 

Programa, ciente de seus três eixos e suas diversas formas de abrangência. Contudo, 

o que o depoimento da Coordenadora da SEMTHAS e Presidente do CMAS 

demonstra é a sensação de não saber qual destino deve dar ao saldo disponível, visto 

que explica: 

 

Agora no final do ano nós estávamos com grande demanda de famílias 
do Bolsa que os CRAS trouxeram, né, CRAS e CREAS [...] então nós 
estávamos com o número de casos de violência familiar que estava 
ocorrendo que chegavam aos nossos programas, quase 100% deles 
eram de beneficiários do Programa Bolsa Família. [...]. Então nós 
entendemos que isso era algo preocupante. Então o que foi que nós 
fizemos: nós montamos um processo de capacitação com famílias 
atendidas no CREAS beneficiárias do Bolsa, com todos os 
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profissionais da rede envolvido, inclusive do próprio Cadastro e 
montamos essa capacitação, foi muito valiosa, e trouxemos um 
especialista em violência doméstica. Então nós tratamos e 
entendemos todas. Então pronto, nós utilizamos recursos do IGD 
entendeu? Nesse processo. Mas é pouco. Quase não implica no saldo 
que nós temos. (COORDENADORA SEMTHAS E PRESIDENTE DO 
CMAS) 

 

Se constatamos que a situação do IGD - M em Currais Novos é cercada por 

uma série de problemáticas, percebemos que, com o Controle Social do PBF também 

é semelhante. 

Primeiramente, é necessário informar que atualmente não há no município uma 

Instância de Controle Social criada e designada unicamente para monitoramento do 

PBF, embora haja informações de que em outros momentos já tenha existido. Diante 

da possibilidade de escolha por uma Instância exclusiva ou pela delegação da 

atribuição do controle do Programa ao Conselho Municipal de Assistência Social já 

em funcionamento, o município tem optado por essa segunda opção. 

Isso naturalmente tem o seu lado negativo, pois o Conselho da Assistência 

atuando também como Instância de controle do PBF, obviamente não pode dedicar-

se inteiramente às atividades concernentes a este, visto que possui outras múltiplas 

tarefas que a Assistência abarca. Assim, o Programa acaba perdendo com isso, 

principalmente, quando se toma conhecimento sobre as reais características de 

funcionamento do controle social no município investigado. Isso é percebido através 

do depoimento da Coordenadora da SEMTHAS e Presidente do CMAS. Para ela, o 

Conselho: 

 

[...] é formado paritariamente com pessoas do governo e da sociedade 
civil. Atualmente são dez titulares e dez suplentes certo? Esse 
conselho ele se reúne a cada dois meses, é, periodicamente, existe 
um calendário de reuniões e assim, geralmente todo início de reunião 
a primeira pauta é o Bolsa. Porque que o município optou por ter 
unicamente o Conselho? Porque existe uma grande dificuldade das 
pessoas participarem do controle social. E aqui no município a gente 
tem até uma participação efetiva da sociedade civil, porém, as 
pessoas não têm domínio da área. Então elas não têm conhecimento. 
Elas vão pra as reuniões, porém elas não conhecem. Não sabem do 
que se trata. [...]. Então a função das decisões a questão do 
direcionamento desse controle fica muito a cargo da presidência. O 
presidente ele fica muito sozinho né, pra levar esse Conselho. E assim, 
aqui em Currais Novos a gente sempre traz pra o Conselho quando o 
gestor do Bolsa precisa passar alguma, precisa mandar listagem, 
quando a gente quer ver alguma coisa pega lá com a gestão e traz 
isso pra o Conselho nas reuniões, né. Agora assim, nem todo mês tem 
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pauta, né. Porque hoje o próprio conselheiro as vezes quando tem 
alguma fiscalização, alguma denúncia, ele procura direto a Instância, 
a gestão do Bolsa e as vezes já é resolvido, então eles nem trazem 
pra o Conselho. (COORDENADORA SEMTHAS E PRESIDENTE DO 
CMAS) 

 

A preocupação com o controle social do PBF em Currais ganha contornos ainda 

mais preocupantes quando nos certificamos da inexistência de relação do Conselho 

com o PBF no município, o que contradiz informações anteriores a respeito da atuação 

do Conselho junto à gestão do Programa. Como esclarece a Gestora do PBF:  

 
Na verdade, eu não tenho contato nenhum. Quando eu cheguei aqui 
já existia o cadastro, é no SIGPBF que existe esse cadastro, e já 
existia esse cadastro dessas pessoas desse controle, dessa instância. 
Mas assim, nunca teve um contato. Pelo menos com a gente do setor 
do Bolsa Família não. Entendeu? Nenhum contato. Então eu até 
desconheço. Eu sei que existe, eu tenho o acesso, o cadastro no caso 
no sistema, mas eu não sei como funciona entre eles porque contato 
com a gente não. (GESTORA DO PBF) 

 

A divergência de informações, por si só, denuncia a fragilidade da 

operacionalização do controle social do Bolsa Família na cidade. A ausência de 

conhecimento por parte da gestão do Programa é algo extremamente preocupante e 

torna questionável a efetividade da sua Instância de Controle. Afinal, a base do 

controle consiste na indispensável proximidade, no conhecimento da realidade do 

Programa, no seu acompanhamento com vistas ao aprimoramento, enfim, numa 

articulação fundamental entre o órgão que monitora e o que é monitorado, o que 

enseja conhecimento mútuo. No entanto, o que se verifica é justamente o oposto 

disso. 

Se os próprios envolvidos diretos com o PBF nada sabem a respeito do 

funcionamento do controle social, não se torna nenhum pouco estranho essa falta de 

conhecimento se estender a todos os beneficiários, que aliás, até o momento, não 

possuem um representante pelo menos inscrito no órgão responsável, uma vez que 

participação vai muito além disso. Entre os beneficiários entrevistados nessa pesquisa 

o desconhecimento é generalizado. 

Pela ótica da Coordenadora da SEMTHAS e Presidente do CMAS, a falta de 

conhecimento também é uma realidade que marca os conselheiros envolvidos, mas 

de ordem diferenciada. Conforme os seus relatos, há o despreparo dos membros no 

que concerne à Política da Assistência Social e do próprio PBF, o que se configura 
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também como um forte agravante da situação enfrentada pelo controle. Tem-se a 

impressão de que o que prevalece é o desinteresse dos conselheiros na busca por 

aprimoramento de noções básicas da área na qual estão lidando. Isso ocasiona uma 

sobreposição de atividades na pessoa do presidente, comprometendo a atuação do 

CMAS enquanto responsável pelo controle do PBF. 

Apesar de não se refutar essa argumentação alicerçada em um possível 

desinteresse por parte da sociedade civil, visto que, de fato ainda não temos uma 

cultura de participação social, não se pode responsabilizar tão somente essa parte 

integrante do Conselho por sua aparente ineficiência no que tange ao 

acompanhamento do PBF. É primordial que os representantes do governo municipal, 

que também fazem parte do referido órgão, se mobilize no sentido de assegurar seu 

funcionamento a contento, mas quanto isso, o que percebe é um conformismo com a 

situação, ou seja, com um Conselho que enquanto instância do PBF, apresenta fortes 

indícios de estar muito distante do ideal.  

Diante dos depoimentos fornecidos pela Gestora do PBF e pela própria 

Presidente do CMAS, o que se constata é um Conselho omisso em Currais Novos no 

que tange às suas atribuições para com o PBF. A cidade carece de pessoas, tanto da 

sociedade civil como representantes do governo municipal, dispostas a se engajar 

nessa importante missão, que é o controle social. É preciso que o CMAS seja 

apresente, se faça visível e se torne de fato atuante, mostrando-se para que serve, 

sendo útil para gestão do PBF e para população beneficiária. Buscou-se, destacar 

aspectos relacionados ao controle, mas diante da realidade, o que é mais latente é a 

ausência desse controle. 

Enquanto o desejo por participação ativa expressa por intermédio de ações 

concretas não venha a se tornar uma realidade no município, infelizmente o controle 

social do PBF, apesar de sua gigantesca relevância, permanecerá se resumindo 

apenas em um dos elementos presentes nos manuais de gestão fornecidos pelo MDS, 

em tese executado, mas desconhecido pela maior parte dos envolvidos. Nas palavras 

expressas no depoimento da presidente do CMAS permanecerá “um faz de conta”, 

visto que ao manifestar a sua opinião sobre a real atuação do controle destaca: 

 

Nunca pra mim, eu acho muito distante a história da política né, com 
a história do controle. A gente sabe que a política hoje de Assistência 
ela preconiza o controle social, mas esse controle social ele é um faz 
de conta. Ele não acontece de fato, pelo menos é o meu ver. Porque 
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sempre se espera. [...]. Se eu passar um ano sem marcar reunião, nem 
um conselheiro procura nem saber porque que o Conselho não tá 
tendo reunião. Então por isso que eu acho que é um faz de conta. 
Entendeu? Porque as pessoas só vão quando são intimadas através 
de um convite do presidente uma vez que existe um calendário criado 
anualmente, mas se na semana da reunião não for mandado um 
convite ninguém vem na data marcada. Então eu acho que um dos 
principais entraves é esse. Os conselheiros não sabem o que fazem, 
eles são levados a fazer. Mas eles não sabem e nem se interessa em 
fazer, né. (COORDENADORA SEMTHAS E PRESIDENTE DO 
CMAS) 

 

Essa explanação só reafirma que, de fato, no sistema há o registro, mas na 

prática não se visualiza os resultados que se espera de um instrumento de controle. 

Pois, controle social, não se resume simplesmente a uma equipe formalmente 

constituída que se reúne algumas vezes ao ano. 

Profundas mudanças são necessárias no formato do Controle Social que se 

tem em Currais Novos. E mudanças são possíveis, mas isso passa pelo 

posicionamento dos indivíduos em relação às situações que ainda estão distantes do 

desejável ou pelo menos do necessário. 

Feito essa apresentação inicial da atuação do PBF em Currais Novos, passa-

se à averiguação do terceiro eixo do Programa, algo especialmente importante em 

função dos propósitos da presente dissertação. 

 

 

4.3 Mapa de oportunidades: as Ações e Programas Complementares ao PBF em 

Currais Novos – RN.  

 

 

Para que se verifique a interferência positiva do terceiro eixo do Bolsa Família 

é imprescindível que ele seja, antes de qualquer coisa, conhecido e, sobretudo, 

reconhecido como parte do Programa e, assim sendo, precisa ser trabalhado pela 

gestão, posto como alvo de planejamento e articuladamente implementado, 

acompanhado e aprimorado. 

Entretanto, ao buscarmos nos inteirar a respeito da operacionalização de Ações 

e Programas Complementares ao PBF em Currais Novos, mais uma vez, somos 

colocados diante de uma problemática já identificada ao desvendarmos outros 
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aspectos relacionados ao Programa: a falta de conhecimento entre os envolvidos 

diretamente com o mesmo, o que se consolida como um fato recorrente. 

Se em nível federal as diretrizes desse eixo são escassas e frágeis, no âmbito 

local são inexistentes. Não se verifica a compreensão entre os servidores de que 

Ações e Programas Complementares é um dos pilares do PBF e que deve ser erguido. 

Esta transparece ser uma atividade não vislumbrada como inclusa no rol de 

atribuições inerentes ao funcionamento do Bolsa Família. 

Não se trata do não saber citar atividades que os beneficiários podem participar 

e que, de certo modo, até priorizam esse público, mas o não ter a concepção de que 

atividades com foco nesse público devem ser desenvolvidas continuamente com 

vistas a contribuir com o processo de emancipação dos beneficiários do PBF por ser 

uma de suas vigas estruturadoras e que a gestão local tem um papel fundamental a 

ser exercido nesse processo. 

Essa visão limitada sobre as atividades intrínsecas ao PBF contribui para a 

formação da atual realidade do seu terceiro eixo na cidade. Tendo por base 

primeiramente as possibilidades elencadas pelo governo federal, ou seja, a lista de 

Ações e Programas propostos e descritos pelo MDS como complementares ao PBF, 

constata-se que, em essência, nenhum deles é implementado de forma articulada com 

o Bolsa Família em Currais Novos, de modo a funcionar como complementares. 

Assim, não se mostra adequado enquadrá-los como iniciativas pertencentes ao 

terceiro eixo do PBF na cidade, uma vez que funcionam separadamente e, portanto, 

sem nenhuma espécie de parceria.  

Essa compreensão resulta de esclarecimentos fornecidos pela Coordenadora 

da SEMTHAS e Presidente do CMAS, que ao fazer menção à presença em Currais 

Novos dos Programas indicados pelo MDS, afirma que: 

 

Todos existem né. Mas, por exemplo, Crediamigo, tentou-se buscar 
uma parceria, mas assim, é aquela coisa muito pontual. Vamos fazer 
uma reunião, divulgar e pronto. O Brasil Alfabetizado existe uma 
parceria porque assim, a menina da educação que é responsável pela 
condicionalidade [...] ela mesmo já faz um levantamento de demanda 
e junto as escolas e ela já tenta buscar essa clientela, essa demanda 
que ela já identifica, né. O Pronaf é muito EMATER, sozinho, né. 
Pouco se te tem essas parcerias. Pouco você ver as pessoas vir aqui 
porque assim, quem tem que procurar o Cadastro, uma vez que a 
gente funciona os dois, são as organizações que tem como ofertar, 
vem aqui ‘vamos organizar uma parceria né, vamos divulgar juntos’. 
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Aí não existe não. (COORDENADORA DA SEMTHAS E 
PRESIDENTE DO CMAS) 

 

Embora uma rara exceção, no caso, o Brasil Alfabetizado seja mencionado 

como realizado pela responsável da condicionalidade de educação do PBF, a qual 

desenvolve suas atividades na secretaria de educação, o que sugere uma interligação 

entre ambos, entende-se que não se pode considerar esse fato como critério 

comprobatório de articulação, pois a gestora do PBF, quando indagada a respeito da 

lista desses possíveis Programas Complementares, sequer menciona qualquer 

relação com a gestão que é exatamente a maior representatividade do PBF no 

município, e onde se entende que deveria haver o laço de parceria, e, nesse sentido, 

relata apenas a tentativa advinda unicamente do Crediamigo.  

Isso fica evidente no depoimento dado pela Gestora do PBF em Currais Novos 

que, ao comprovar a busca de funcionários do Crediamigo para estabelecer parceria 

deste junto ao PBF, também revela a visão que possui a respeito da proposta 

realizada ao comentar: 

 

A questão do Crediamigo, já existiu procuras de funcionário de lá pra 
fazer reunião com a gente e pra gente intermediar esse serviço. Só 
que, porque assim, até então a gente acha um pouco perigoso, porque 
as famílias beneficiárias elas não têm a segurança de que ela vai 
continuar no Programa. A gente não pode dá essa segurança a ela 
[...]. E as vezes a família recebe esse mês, próximo mês já não vem 
mais. Então como é que eu vou incentivar uma família, a fazer um 
empréstimo, né, porque, um empréstimo embora que seja uma tarifa 
bem menor do que Banco, tudo, mas como é que eu vou incentivar se 
eu não posso dá a certeza que ela vai ter condição de pagar? Como é 
que a gente vai entrar nisso? Como é que a gente vai tá lá, tem o apoio 
que a gente foi intermediado pelo Bolsa Família, mas de uma hora pra 
outra ela não tem condições de pagar, ela não paga o Banco e a gente 
como é que fica nessa história? [...]. Eu conversei com ela. Com a 
menina que nos procurou. Como ela já tinha procurado outras gestões 
anteriores e também nenhuma não tinha, uma que tinha marcado uma 
reunião com ela e também não foi, não aconteceu essa reunião. Então 
assim, eu, a gente não deve se comprometer com uma coisa que a 
gente não sabe se essa família vai ter. Eu não tenho como, ah, eu vou 
lá, tá aqui, eu vou assinar que você vai fazer, que você vai pagar, 
porque eu não tenho como dá essa certeza. Eu não vou incentivar 
você, dizer: faça, porque eu não vou poder pagar por você, entendeu? 
Aí assim, não chegou a acontecer, mas eles nos procuraram. 
(GESTORA PBF) 

 

De acordo com as entrevistas realizadas e com a observação da prática do 

PBF no município, vê-se que, no que compete aos Programas descritos pelo MDS, o 
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que houve de fato até então foram somente tentativas frustradas por parte apenas do 

Crediamigo. Tentou-se estabelecer uma ponte, mas nota-se total desconhecimento 

da gestão no que concerne aos propósitos da possibilidade de relação entre os 

Programas. O posicionamento tomado pela gestão do PBF perante a proposta do 

Crediamigo é uma prova concreta do quanto o idealizado pelo MDS, ao estabelecer 

possíveis vias para emancipação, ainda encontra-se muito distante de ser 

simplesmente posto em prática, isso sem ao menos nos referirmos à obtenção dos 

efeitos desejados da sua decorrência, que é algo maior e mais complexo. 

Assim, restringe-se as possibilidades de atuação do Estado enquanto provedor 

de estruturas de oportunidades para as famílias beneficiárias, pois, como asseguram 

Katzman; Filgueira (2006, p. 75) sobre a intervenção Estatal: “[...] suas estruturas de 

oportunidades continuam sendo as fontes mais significativas para a acumulação de 

ativos nos estratos populares urbanos, o que se manifesta através de múltiplas 

funções.” 

Ao transferirmos o foco da averiguação em torno da existência de Ações e 

Programas Complementares, das sugestões federais para iniciativas próprias locais, 

pois não é demais enfatizar que é de responsabilidade da gestão do PBF no município 

também propiciar a criação de tais, nos deparamos com uma grande lacuna. 

Verificamos que, concebido para ser Programa Complementar, no que esse termo 

carrega em si, sendo criado nesse entendimento e com essa premissa não há. 

Diante disso, não há como não destacar que, o volume de recursos do IGD – 

M, que cada vez mais se acumula em conta bancária, poderia estar sendo utilizado 

para o desenvolvimento desse terceiro eixo do PBF na cidade, porém a quantia 

disponível permanece sem utilidade. Ao utilizar-se de recursos próprios para esse fim, 

a gestão do PBF poderia, de uma forma bem planejada, estar dando maior ênfase e 

visibilidade a esse eixo do PBF e direcionando suas ações exatamente para o público 

beneficiário, o que poderia de fato está culminando em real contribuição para as 

famílias na complexa jornada, que é a busca por melhoria de vida. No entanto, falta 

iniciativa. 

O que de fato existe em termos de Ações ou Programas em Currais Novos, que 

normalmente acabam sendo lembrados e enquadrados no terceiro eixo, em função 

do seu modo de operacionalização e até mesmo objetivos, são desenvolvidos em 

outras esferas da Assistência Social e não por intermédio da gestão do PBF com a 

qual existe apenas um diálogo pontual e muito esporádico. Essas atividades são, 
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inclusive, custeadas quase que totalmente por recursos federais repassados 

diretamente para os órgãos executores. A articulação entre os Programas com o Bolsa 

Família, algo que é base essencial para que se atuem como complementar, ainda está 

aquém do necessário. 

Algumas dessas atividades são operacionalizadas pelos CRAS do município. 

Dentre os vários serviços ofertados por essa entidade, que possui características que 

se aproxima do sentido de Programa Complementar, tem-se os grupos de convivência 

desenvolvidos continuamente e destinados a mulheres, crianças, idosos e gestantes. 

No caso desse último, além de contemplar toda pauta programada com vistas a 

possibilitar o desenvolvimento dos indivíduos envolvidos no que tange às diversas 

áreas de suas vidas enquanto cidadãos, aprendem a produzir o próprio enxoval por 

meio de aulas de costura. Porém, nem mesmo este grupo possui o viés de 

capacitação profissional.  

Todos os grupos não possuem fundamentos voltados para a promoção dos 

beneficiários do PBF, que porventura façam parte, como pressupõe os Programas 

Complementares. Não sendo demais reforçar que os grupos de convivência, assim 

como as demais atividades realizadas pelos CRAS, não são exclusivas para o público 

do PBF. 

Recentemente, os CRAS passaram a desenvolver também um projeto 

intitulado Estação Família que, em síntese, se constitui em uma Ação com caráter 

informativo. Assim, unindo a Assistência Social, inclusive o Cadastro Único e PBF, 

além de parceria firmada com a área da saúde, levam conjuntamente a conhecimento 

da população os serviços por eles oferecidos. Embora se tenha o registro da 

realização de uma dessas ações na zona urbana, o alvo maior tem sido a zona rural. 

Nessa ação, a parte que cabe ao PBF se restringe basicamente à apresentação do 

Programa e, quando possível, à realização ou atualização cadastral. 

Além dos grupos de convivência dos CRAS e do Estação Família, que podem 

ser alcançados pelos beneficiários do PBF de Currais Novos, tem-se também a 

existência de um Programa, o Acessuas Trabalho, que é ainda mais citado entre os 

servidores públicos pertencentes à Assistência Social quando indagados a respeito 

de iniciativas complementares ao PBF. 

É fundamental esclarecer que foge às intenções desse trabalho descrever 

minunciosamente o Acessuas, haja vista que é um Programa que possui uma 

estruturação própria, cabe neste caso, tão somente apresentá-lo brevemente, 
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ressaltando apenas o que necessário para melhor compreensão sobre a sua atuação 

em Currais Novos. 

Em linhas gerais, o Acessuas Trabalho que é de ordem federal, é mencionado 

pelo MDS (2015) como sendo um Programa que visa promover a inserção do público 

da Assistência Social ao trabalho, como o seu nome já sugere. O MDS (2015, p. 7) 

detalha a noção que dá sentido de existência ao Programa ao explicar que: 

 

[...] a iniciativa se consolida em um conjunto de ações de articulação 
de políticas públicas de trabalho, emprego e renda, e de mobilização 
e encaminhamento de pessoas em situação de vulnerabilidade e/ou 
risco social para acesso a oportunidades a políticas afetas ao trabalho 
e emprego 

 

Assim, o Acessuas, que possui todo um aparato legislativo, mas que surgiu a 

partir da Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, nº 18, de 

maio de 2012, busca identificar Programas que visem à capacitação profissional e, 

com isso, se posiciona como meio articulador entre público-alvo, programas de 

capacitação existentes e mercado de trabalho. Importa comentar que, dentro das 

estratégias nacionais, o Acessuas integra o terceiro eixo do Plano Brasil Sem Miséria, 

mais precisamente, é parte do eixo de inclusão produtiva.34 

De uma forma bastante direta, a resolução de criação do Acessuas demonstra 

a descrição das atividades a ele pertencentes estruturadas em quatro itens os quais, 

obviamente, possui os seus desmembramentos. Estes itens são: articulação, 

mobilização, encaminhamento e acompanhamento da trajetória.  

Devemos elucidar que, se devidamente implementado como encontra-se 

disciplinado nos instrumentos normativos, e se tiver a qualidade como um lema a 

permear todas as suas atividades, sendo bem sucedido em totalidade, ou seja, não 

apenas no que concerne o alcance do público e à sua capacitação, mas a sua inserção 

no mercado, o Acessuas pode dar grandes contribuições aos municípios que o 

                                                           
34 Apesar do Acessuas integrar o Plano Brasil Sem Miséria, ter os beneficiários do PBF como 
integrantes do seu público-alvo, ele não é mencionado na lista dos Programas 
Complementares apresentada pelo MDS, por isso que se ressalta nesse trabalho que não em 
Currais Novos nenhum Programa Complementar sugerido pelo governo federal. Assim, é 
importante reforçar que, embora se tenha ciência de sua presença no município, ele não é 
listado nos poucos documentos fornecidos pelo MDS que tratam do terceiro eixo do PBF. 
Talvez essa ausência de apresentação formal enquanto complementar, seja parte da falta 
maiores esclarecimentos e diretrizes consistentes do eixo em questão. 
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aderem, por se tratar de um Programa pautado em uma ideia promissora. Todavia, 

devemos acrescentar que nem sempre o idealizado se efetiva na prática.  

Seguindo as diretrizes e orientações estabelecidas para funcionamento do 

Programa em todo o país, o Acessuas, em Currais Novos, que ganha expressividade 

a partir de 2013, articula e coordena a oferta de cursos provenientes do Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC35, do Programa 

Mulheres Mil36 e Cursos de curta duração de iniciativa municipal. 

Estes cursos, com exceção dos viabilizados diretamente pela gestão municipal, 

são realizados por intermédio das entidades que formam o Sistema S,37 como 

também, por Instituições federais de ensino que no caso do município fica a cargo do 

Instituto Federal do Rio Grande do Norte – IFRN e Escola Agrícola de Jundiaí – EAJ 

a qual é pertencente à Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN.  

Alguns detalhes a respeito de ações que encontram-se incorporadas a esse 

Programa de inclusão produtiva em Currais Novos são encontrados na entrevista feita 

com o próprio Coordenador do Acessuas que enfatizando informações já descritas, 

ressalta: 

 

A gente trabalha com o Pronatec uma vez que o aluno, ele faz o curso, 
ele recebe uma bolsa do governo federal pelo Pronatec. E também a 
gratuidade que ele faz o curso também e não recebe nenhuma bolsa 
por esse curso. [...] nós temos a parceria com o governo federal e com 
o Sistema S. Então o Sistema S oferece Pronatec e oferece 
gratuidade, certo? E ainda nós temos os cursos ofertado pelo 
município, cursos curtos, de 15 dias, de 10 dias, como curso de 
cabelereiro, de escovista, de manicure, nessa área né, na área de 
beleza. E esses cursos do Pronatec são cursos de 3 meses que 
geralmente o aluno recebe 3 bolsas que varia de 70 a 120 reais de 

                                                           
35 É válido destacar que o PRONATEC, coordenado pelo MEC, constitui um amplo Programa 
no âmbito da educação é composto por várias ações e sendo assim, não se limita 
exclusivamente aos cursos enquadrados no Acessuas que, neste caso, são os denominados 
cursos de Formação Inicial e Continuada – FIC ou de qualificação profissional.  
36 Trata-se de um Programa também desenvolvido no âmbito do MEC e atualmente também 
está inserido nas ações do PRONATEC. Com foco claro na escolarização e, portanto, 
capacitação do público feminino em condição de vulnerabilidade com intuito de contribuir com 
a possibilidade de alcance de uma ocupação, o Mulheres Mil não se restringe apenas a esse 
aspecto, alicerçado nos eixos: educação, cidadania e desenvolvimento sustentável, busca 
promover o seu público nas diversas áreas que perpassam esses eixos. 
37 Fazem parte também do Sistema S: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI, 
Serviço Social da Indústria – SESI, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC, 
Serviço Social do Comércio – SESC e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas – SEBRAE, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR, Serviço Nacional 
de Aprendizagem do Cooperativismo - SESCOOP, Serviço Social de Transporte – SEST e 
Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte – SENAT 
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acordo com o número de aula dada. (COORDENADOR DO 
ACESSUAS) 

 

Apesar da indiscutível importância de todas as parcerias entre o setor público, 

as parceiras com o setor privado mostram-se cruciais para que o Acessuas alcance 

seus objetivos em totalidade. No que tange à relação do Acessuas no município 

estudado com empresariado, a articulação se estabelece através da Câmara dos 

Dirigentes Lojistas – CDL e a Fecomércio. 

É importante mencionar ainda que, diferentemente do que acontece com o 

PBF, o Crediamigo conseguiu firmar uma parceria com o Acessuas. Assim, o 

Programa de microcrédito do Banco do Nordeste do Brasil - BNB realiza o seu trabalho 

e divulgação durante os cursos, apresentando aos usuários possibilidades de 

empréstimos a taxas de juros inferiores as que normalmente são praticadas, para que 

as usuárias recém-capacitadas, que objetivam ser autônomas, vislumbrem 

possibilidades de investirem no seu próprio negócio, colocando em prática o 

aprendizado adquirido. 

Os cursos articulados pelo Acessuas normalmente são realizados em escolas 

distribuídas nos bairros da cidade. Sobre a atual sede do Acessuas, este se localiza 

nas instalações do SESI.  

Em conformidade com os dados repassados pela coordenação municipal do 

Programa, estima-se que o Acessuas, no período que compreende 2013 a 2015, 

tenha viabilizado a realização de 400 cursos, atendendo aproximadamente 4 mil 

pessoas. A relação dos cursos que foram ofertados até o momento encontra-se 

expressa o Quadro I38.  

Tendo em mente a forma como foi idealizado o Acessuas se posiciona como 

um Programa com potencialidades, porém, quando adentramos com maior 

profundidade na realidade prática do mesmo e dos fatores intervenientes que se 

avolumam ao seu redor, podemos notar a existência de fragilidades. 

Essas fragilidades se fazem visíveis a começar pelos números do Programa. 

Estes são imprecisos, tanto em termos da quantidade ofertada de cursos quanto na 

quantidade de beneficiados com mesmos. Isso porque, ainda não há um banco de 

                                                           
38 Os cursos se repetem, o que explica a informação de que 400 cursos foram ofertados, que 
pode a princípio parecer incoerente já que não consta a mesma quantidade no quadro. O fato 
é que não foram 400 cursos diferenciados. Além de que, essa lista não é exata em função da 
ausência de um banco de dados.  
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dados que monitore a trajetória dos seus usuários desde a entrada no programa até 

a saída, que possa, inclusive, identificar quantos de fato conseguem ingressar no 

mercado de trabalho. Isso inviabiliza a obtenção de um panorama geral da do 

Acessuas e, por conseguinte, a realização de avalições consistentes com vistas ao 

seu aprimoramento.  

 

Quadro I - Cursos de qualificação ofertados através do Acessuas em Currais 

Novos - 2013 - 2015 

 

Agente Comunitário de Saúde Forragicultor 

Agente de limpeza e conservação Frentista 

Almoxarife de Obras  Fruticultor 

Armador de Ferro Garçom 

Assistente de Crédito e Cobrança Horticultor 

Auxiliar Administrativo Inglês 

Auxiliar de Cozinha Maquiador 

Auxiliar de Merenda Escolar Manutenção de Máquinas de Costura 

Auxiliar de RH Massagista 

Bartend Manicure e Pedicure 

Balconista de farmácia Operador de Caixa 

Bombeiro Hidráulico Operador de Supermercado 

Cabelereiro Padeiro 

Carpinteiro e Telhadista Pet Shop 

Cerimonialista Pedreiro  

Computação e Operador de Micro Pintor de Obras 

Confeccionador de Bijuterias Pintor de Imóveis 

Confeiteiro Pintura em tecido  

Contabilidade Plantio e manejo da Palma 

Costura Produtor Derivado do Leite 

Costureira Industrial Projetos Sociais 

Cuidador de idoso Promotor de Vendas 

Depilador Recepcionista 

Eletricista Pedrial  Reciclagem e decoração natalina 

Eletricista Industrial Refrigeração 

Espanhol Relações Humanas no trabalho  

Fabricação de doces caseiros Salgado 

Fotógrafo Vendedor 
Fonte: Acessuas Trabalho de Currais Novos, 2016. Elaboração própria. 
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É importante ressaltar que no momento esse banco de dados está começando 

a ser elaborado, o que certamente pode, em um futuro próximo, contribuir para uma 

gestão mais completa do Acessuas. 

Com relação ao número de participantes dos cursos, sua imprecisão é 

particularmente maior, pois há casos em que uma mesma pessoa realiza vários 

cursos. No que se refere aos participantes, a problemática encontra-se nos critérios 

de seleção adotados pelo Acessuas. É exatamente nesse ponto em que as 

fragilidades vão se ramificando em direção aos beneficiários do PBF, haja vista que 

estes fazem parte da lista que compõe seu público-alvo. 

Embora se assegure que a prioridade seja para a população assistida pelo 

PBF, o que, aliás, atualmente é mais controlado até mesmo com esforço da gestão 

do PBF e dos CRAS, o requisito básico para inserção nos cursos do Acessuas é a 

apresentação do NIS. Isso faz com que, aliado à ausência de um banco de dados, 

não se tenha como precisar com exatidão a quantidade de beneficiários alcançados e 

qualificados. Estima-se que mesmo compondo a maior parte dos contemplados pelo 

Acessuas, ainda exista uma grande parcela de beneficiários que não foram 

alcançados. 

Apesar da apresentação do NIS permanecer sendo a única exigência, tem-se 

verificado aperfeiçoamentos no que diz respeito à priorização dentre os que possuem 

o referido número. Interpreta-se como sendo um avanço, pois nem sempre a 

prioridade para os beneficiários foi uma regra reconhecida. Isso pode ser observado 

a partir da entrevista realizada com a gestora do PBF, que ressalta: 

 

Na verdade esses cursos que tem do Pronatec, do Acessuas, ele era 
pra ser diretamente para os beneficiários do Bolsa Família e que desde 
o início não foi. [...] o ACESSUAS, ele desde o início ele não vinha 
com esse propósito de, do Programa, era assim: vai ter tal curso, 
divulgava no município e tinha que ter o NIS. Só que esses últimos 
cursos que teve agora eles entraram em contato com as meninas do 
CRAS, elas fizeram uma pré seleção dos beneficiários, pra 
profissionalizar eles, pra tentar mudar o quadro da família e agente do 
setor foi participar das inscrições, a gente foi olhar, a gente estava 
presente no ato das inscrições para olhar no sistema se a família 
atendia os critérios do Bolsa Família ou não. (GESTORA DO PBF) 

 

A Coordenadora do CRAS também percebe adequações na seleção do público 

do Acessuas e, ao recordar o processo de implementação dos cursos que compõe o 
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Programa no município, reitera informações repassadas pela Gestora do PBF ao 

afirmar que o Pronatec,  

 

[...] em Currais Novos com em todos os municípios [...] foi implantado 
de forma errada. Não como deveria ser, não como preconiza, assim, 
porque o MDS tem o costume de fazer os Programas brilhantes como 
foi também a unificação dos serviços é de fortalecimento de vínculos 
familiares, só que a gente não passa por capacitação, a gente não 
sabe de nada a gente descobre lendo. Depois de que tá funcionando, 
aí vem uma capacitação pra falar até meio dia sobre isso. Então assim, 
o Pronatec ele abriu cursos. ótimos, maravilhosos, tal, tal. Você via 
aqui na SEMTHAS tinha dias que vinham dormir de 3 horas da manhã 
quando sabia que ia abrir um curso de cabelereiro. Então não foi feita 
aquela coisa que esses cursos são usuários, são famílias 
acompanhadas pelo CRAS, prioritariamente usuários do Bolsa 
Família, entendeu? Não foi dessa forma. Foi assim: a gente ficava 
sabendo vai ter inscrição amanhã e avisava o povo. Então o pessoal 
vinha. É aberto. Quem chegasse primeiro fazia. Muitas pessoas que 
precisavam foram alcançadas, mas porque chegaram e fizeram. Então 
assim, quando nós fomos entendendo o que de fato é a gente 
começou a fazer reuniões com a equipe do Pronatec e hoje a gente 
tem essa comunicação né, a custo de muitas conversas, porque 
assim, mudar uma coisa que começou errada é complicado. 
(COODENADORA CRAS) 

 

Ao atentarmos para os tipos de cursos normalmente ofertados, os quais foram 

descritos anteriormente no Quadro I, tomamos conhecimento de que, mesmo 

contemplando diversas áreas, muitos deles por suas características voltam-se mais 

fortemente para a formação de profissionais autônomos.  

E quanto a isso, cabe a ressalva de que em função do perfil do público atendido, 

muitos não possuem a capacidade financeira para montar o seu negócio, ainda que 

com as possibilidades apresentadas para inserção no Crediamigo. Por não terem o 

aporte de recursos necessários para iniciar as atividades de autônomo, podem vir a 

realizá-las apenas esporadicamente, com as pessoas que estão mais próximas, por 

incapacidade financeira para ampliação, o que acaba por tornar uma fonte de renda 

limitada e insegura.  

Deve-se esclarecer que não se trata de negar o potencial das áreas em que os 

cursos se enquadram, mas tão somente de um alerta, pois em função do perfil do 

público contemplado, os efeitos que se espera como fruto da realização desses 

cursos, podem não ser verificados na prática. 

Além dessa característica, constata-se também a existência de outros cursos 

que, mesmo não sendo maioria, são voltados para o desempenho de atividades 
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focadas na zona rural e, é fato, que a maioria da população, inclusive beneficiária do 

PBF, encontra-se em zona urbana e como os cursos acontecem nesse espaço 

territorial, os que estão em zona rural, que poderiam se interessar, nem sempre podem 

se deslocar em função de suas rotinas. Assim, a oferta de cursos dessa natureza 

perde um pouco o sentido, visto que não se mostra condizente com a realidade da 

maior parte do público que geralmente é alcançado. 

É fato que as opções de cursos devem ser diversificadas, porém os mesmos 

devem estar em consonância com a realidade do mercado local. Como é de 

conhecimento, Currais Novos é uma cidade que atualmente o comércio e o serviço 

são as suas grandes marcas. Percebe-se a presença de cursos com foco nessas 

áreas, todavia, elas poderiam ser mais bem exploradas. 

Obviamente, todos os cursos que visem à capacitação são importantes, pois 

não deixa de ser conhecimento adquirido e tem as suas contribuições no 

desenvolvimento pessoal dos que realizam, mas é importante otimizar os possíveis 

resultados em decorrência da capacitação promovida, e nisso, um olhar ainda mais 

atencioso para o mercado se faz necessário. Isso não significa que não exista a busca 

pelo mapeamento do quadro de vagas disponíveis no município, mas necessita que 

ele seja ainda mais intensificado, fazendo com que a realidade local seja contemplada 

na formação do quadro total dos cursos e facilmente enxergada no mesmo. 

A busca por identificação dos setores que carecem de pessoas qualificadas é 

expressa pelo Coordenador do Acessuas no município: Segundo ele é realizado: 

 

[...] um levantamento pra suprir a demanda do município né. Não é 
uma coisa obsoleta não. A gente procura saber o que o município está 
precisando. Um supermercado, ele estava precisando de pessoas pra 
trabalhar no caixa. Então a gente pactuou um curso de caixa. 
Operação e caixa. Aí nós fizemos o levantamento, fizemos o curso pra 
30 pessoas e eles fizeram o estágio no supermercado de Currais 
Novos [...] Foi um curso pra 30 pessoas permaneceu cerca de 25 [...] 
e quando terminou o curso o supermercado absorveu 5.  
(COORDENADOR DO ACESSUAS) 

 

Tão importante quanto é a necessidade desses cursos estarem em 

consonância com a realidade e possibilidades postas pelo mercado de trabalho, é que 

os mesmos sejam coerentes com as características e anseios da população a ser 

qualificada. 
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E quanto a isso, nos deparamos com mais uma problemática em torno dos tipos 

de cursos em Currais Novos: a incoerência entre o ofertado o interesse do público. 

Essa divergência acarreta implicações no andamento dos cursos bem como nos 

resultados do Acessuas. O fato é que, ainda que em algumas áreas se tenha o esforço 

de buscar conhecer os interesses do mercado, o outro lado da relação, não menos 

importante, que é o potencial usuário do Acessuas, não é tão considerado. 

A Coordenadora da SEMTHAS e Presidente do CMAS apresenta essa 

problemática. Considerando os cursos ofertados pelo Acessuas e o seu público-alvo 

declara que: 

 

Existiu algumas dificuldades de seleção desse perfil. Porque a gente 
tem muitas famílias do Bolsa né [...]. Dificuldade de selecionar as 
famílias. Porque? Porque o próprio Pronatec ele já dá alguns 
encaminhamentos e a evasão é enorme. Porque a prioridade são as 
famílias do Programa Bolsa Família. Que é que acontecia, essas 
famílias elas se evadiam demais e aí a gente precisava fazer a 
complementação e as vezes essa complementação não eram famílias 
beneficiárias. Tivemos pessoas que fizeram mais de um curso. 
Porquê? Porque as famílias desistiam, mas eu encontrei o problema. 
O problema é porque não foi feito um levantamento de demanda dos 
cursos que essas famílias almejavam. E aí o que era ofertado não era 
de interesse deles. Então por isso que houve a evasão né. E aí foi uma 
grande dificuldade da gente mostrar pra o coordenador do Acessuas, 
interlocutor do Pronatec né. Ele era muito ansioso, então o que o 
ofertante trazia ele queria trazer. O sesc chegava e dizia eu tenho 
esses cursos pra Currais Novos, ‘ai eu quero todos’ né. E assim, foi 
muito angustiante, muito difícil, porque eu particularmente não tive 
sucesso nesse aspecto né. E aí você sabe que por trás disso são 
muitas pessoas, então eu sozinha. Uma andorinha só não faz verão, 
né. Os técnicos da Assistência, de CRAS, CREAS eles viam também 
essa, a gente começou a estudar isso e querer entender o porquê 
dessa razão e a gente detectou de fato que foi isso, mas a gente não 
conseguiu mudança significativa não, no processo de oferta dos 
cursos, né. (COORDENADORA DA SEMTHAS E PRESIDENTE DO 
CMAS) 

 

Essa é uma situação extremamente complexa, principalmente quando somos 

cientes de que os interesses do público do Acessuas em determinados casos, para 

além dos cursos, divergem das próprias necessidades expostas pelo mercado. Há um 

real descompasso que pode dificultar ainda mais a possibilidade do Programa lograr 

o alcance de suas pretensões. 

Configura-se como um grande desafio para a gestão do Acessuas buscar 

pleitear cursos que conciliem as necessidades e desejos tanto, de ofertantes como 
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demandantes de vagas no mercado de trabalho do município. Esse é um 

procedimento crucial para o avanço qualitativo do Acessuas. 

Essa constatação a respeito dos cursos do Acessuas em Currais Novos vai de 

encontro a uma realidade evidenciada por Souza (2013, p. 293) ao expor: 

 
No que refere aos diversos programas de qualificação profissional, 
pouca relação há entre a oferta dos cursos, a demanda do mercado e 
as habilidades dos usuários. Para estes a opção, ou falta de opção, 
sempre foi aceitar o curso oferecido. [...]. E, infelizmente, esta tem sido 
a principal reclamação dos municípios em relação ao Programa 
Nacional de Acesso Técnico e Emprego (Pronatec), umas das 
principais ações do Brasil Sem Miséria.  

 

Não se pode, de forma alguma, desconsiderar não só os interesses como 

também as características gerais do público-alvo desse Programa de inserção, pois 

esse é um pilar fundamental. Deve-se admitir que Castro et al. (2010), muito bem, 

advertem essa questão ao afirmar:  

 

Para o sucesso da ação pública de intervenção no espaço econômico 
e social que pretenda realizar a promoção social mediante inclusão 
produtiva para populações vulneráveis, deve-se em princípio tentar 
delimitar quem seriam os futuros beneficiários e quais são suas 
principais características. 

 

É preciso conhecer o mercado, e isso é fato. Mas, não é demais reforçar que é 

igualmente necessário conhecer o público do Programa e visualiza-se uma carência 

de atenção especial a respeito disso. Essa afirmação é fortalecida através das 

observações feitas pela Coordenadora do CREAS que, ao mesmo tempo em que 

reforça traços do público-alvo no município estudado, expõe um outro empecilho à 

sua participação, de modo satisfatório, ao ressaltar que: 

 

[...] o grau de escolaridade é um ponto que eu não tinha falado antes, 
mas que é algo que sempre esbarra um pouco no acesso a esses 
cursos né. É tanto que a gente tenta falar pra gestão de tentar trazer 
cursos do grau de escolaridade menor, mais baixo, ensino 
fundamental incompleto, pra vê se a gente consegue realmente uma 
demanda das famílias beneficiárias do Bolsa Família em razão da 
vulnerabilidade. Aí assim, o CREAS se teve casos nesses últimos três 
anos foram poucos. A gente, assim, acredito que não mais que três 
casos de pessoas que a gente conseguiu encaminhar e que 
conseguiram concluir o curso, né. Já aconteceu de desistência, 
sempre, logo de cara, porque se depara com essas dificuldades. 
(COORDENADORA DO CREAS) 
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A questão do nível de escolaridade é uma questão básica a se considerar, e 

como já se sabe, o perfil do público do PBF é marcado por poucos anos de estudos 

ou mesmo nenhum. 

A verdade é que, além da necessidade de um sólido planejamento por parte do 

Acessuas, visando a obtenção de um conhecimento generalizado dos aspectos que 

configuram a realidade dos envolvidos, é preciso a atuação de outras áreas do setor 

público nessa missão de promoção das famílias beneficiárias. 

Mudanças nas definições de cursos do Acessuas são necessárias, mas não se 

concentra apenas neste Programa as formas de resolução de uma problemática muito 

mais complexa do que possa parecer, pois, muitas vezes, outras ações precisam 

anteceder até mesmo a tentativa de inserção do público no mercado de trabalho, 

tendo em vista o seu nível de complexidade. Não é necessário apenas o 

estabelecimento de uma espécie de ponte entre cursos, beneficiário e mercado. Em 

determinados casos, a situação foge até mesmo das responsabilidades do Acessuas, 

visto que a questão da educação básica é um fato, assim como as drogas. Há relatos 

da não inclusão produtiva em função do vício e, com isso, mais um obstáculo sobre a 

inserção se revela. Há problemas que antecedem a falta de qualificação profissional 

que bloqueiam totalmente essa possibilidade. 

Outro entrave que perpassa a operacionalização do Acessuas é o 

encaminhamento posterior à realização dos cursos. Não há nenhuma espécie de 

intermediação nessa fase. Os indivíduos que não conseguem se inserir no mercado 

de trabalho, de imediato, ou seja, nos momentos finais do curso onde em alguns casos 

há realização de estágios, ficam totalmente desassistidos. Isso é preocupante, uma 

vez que, em consonância com relatos obtidos, a grande maioria não é absorvida pelo 

mercado formal e não se presencia a existência de mecanismos que facilitem o 

contato entre os indivíduos qualificados e o empresariado local. 

Isso tende a se reverter se confirmado a implementação da atual e plausível 

ideia em curso para o Acessuas no município, a qual é descrita pela secretária da 

SEMTHAS, que ao compartilhar o planejado, informa que:  

 

Então [...] fazendo esse banco de dados e aí o que é que eu vou fazer 
enquanto gestão, enquanto secretaria: Eu vou fazer um momento com 
os empresários da cidade, tá. Um exemplo, panificação, então tá aqui, 
eu vou dá uma lista pra todos: essas pessoas estão capacitadas no 
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curso de panificação e entregar lá pra o empresário de panificação. 
Agora a gente terminou um curso de encanador hidráulico, então eu 
vou pegar todas essas lojas de material de construção e esse pessoal 
de construtora né: essas pessoas estão disponíveis e estão 
capacitadas como encanador hidráulico, entendeu? [...] então eu 
pretendo tentar inserir essas pessoas no mercado de trabalho levando 
o nome delas pra as pessoas interessadas. (SECRETÁRIA 
SEMTHAS) 

 

Contemplando a atuação do Acessuas e ciente de seus objetivos, não há como 

não se inquietar, tendo em vista conhecer a visão dos servidores sobre a real 

possibilidade do Programa inserir beneficiários do PBF no mercado de trabalho e 

viabilizar a sua emancipação. 

Essa é uma questão que divide opiniões. Há os que asseguram que o Acessuas 

fornece todas as bases para que os seus participantes, que também são beneficiários 

do PBF, não só consigam aprender uma atividade, como também se insiram de fato 

no mundo de trabalho, deixando de necessitar das transferências governamentais, e 

que nos casos em que isso não acontece, o motivo para tanto não reside em ineficácia 

das ações do Acessuas. Do ponto de vista do Coordenador do Acessuas em Currais 

Novos, o Programa fornece as bases para inclusão produtiva desencadeando a 

inelegibilidade de beneficiários: 

 

Só que muitas pessoas elas ainda são acomodadas. Né, porque, 
depois do curso realizado a gente insere elas no Crediamigo, a gente 
insere elas no Sebrae, pra que elas possam caminhar com as próprias 
pernas, mas muitas ainda, por dificuldades pessoais elas não 
conseguem sair de onde estão. Infelizmente existe. Vamos dizer que 
de 100% eu posso dizer que 50 sai da zona de conforto e 50 
permanece. Por decisão própria. Às vezes porque o marido não deixa 
trabalhar, as vezes porque tem um número de filhos muito grande não 
tem com quem deixar, coisas né, pessoal de cada um. Infelizmente 
existe. Mas existe 50% que já decola. [...]. Então eu posso dizer que a 
gente tira sim o usuário do Bolsa Família, eu fico feliz. 
(COORDENADOR DO ACESSUAS) 

 

Por outro lado, e, portanto, seguindo uma outra linha de raciocínio, a qual 

considera a própria condição de vida do beneficiários do PBF e baseia-se em uma 

compreensão mais ampla da realidade do Acessuas, há os servidores que, apesar de 

reconhecerem a importância e até mesmo do potencial desse Programa, não 

conseguem vislumbrar a emancipação das famílias beneficiárias em decorrência de 

sua integração ao mesmo, ainda que essa emancipação seja trabalhada no sentido 
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restrito, sendo representada tão somente pela saída do PBF em função de 

ultrapassagem de um baixo limite de renda. Esse é o caso, por exemplo, da 

Coordenadora do CRAS, que argumenta: 

 

Existe pessoas qualificadas em alguns casos, mas não existe esse 
campo de trabalho todo, pra que essas pessoas trabalhem, né? Então 
a gente tá falando, eu falei de renda, mas se a gente for falar de 
emprego formal, né, carteira assinada, coisa fixa é muito pouco. Eu 
acho que os cursos têm capacidade, o que não tem é mercado pra 
absorver essa quantidade de pessoas. [...]. Às vezes é até uma falsa 
ilusão que o governo coloca, que o Estado coloca, de que 
profissionalizou as pessoas. Ok. Sim. [...] eu tô falando assim, num 
sentido amplo, não só Currais Novos, mas num sentido amplo, essas 
pessoas estão qualificadas. E agora? A gente também não vai voltar 
pra culpabilização do indivíduo. A gente tira ele, insere ele num 
programa de transferência de renda pra que ele seja emancipado, pra 
que ele não seja culpado pela sua situação de pobreza, mas aí ele 
passa por todos esses estágios, ele está capacitado. Pronto você está 
capacitado. Agora você é capaz. Se você não conseguir é culpa sua. 
Não. A gente voltou pra culpabilizar ele. Não é ele, ele não é 
responsável por essa situação de desemprego, de falta de emprego 
formal, de falta de tudo isso. E ninguém que está trabalhando na 
informalidade vai chegar e dizer: ‘eu não preciso mais do meu Bolsa 
Família porque eu tô vendendo 20 bolo por dia’. Amanhã você não vai 
vender nenhum. Eu mesmo digo. Isso é certo? Isso é uma coisa certa? 
(COORDENADORA DO CRAS) 

 

Com pensamento semelhante, mas ampliando o escopo da análise, 

contemplando as expectativas em torno do PBF de um modo geral e não somente 

para possíveis intervenções do Acessuas enquanto componente do terceiro eixo, a 

Coordenadora da SEMTHAS e Presidente do CMAS defende a opinião de que: 

 

Essa questão da emancipação dessas famílias eu acho meio 
contraditório. E eu acho meio irreal, pra nossa realidade hoje. 
Economicamente, política, cultural. Então assim, o programa foi 
implantado nessa perspectiva de que essas famílias se 
emancipassem e assim, de fato eu nunca consigo enxergar de fato 
essa emancipação, né. (COORDENADORA DA SEMTHAS E 
PRESIDENTE DO CMAS) 

 

Como afirmado, a estratégia que alicerça o Acessuas é interessante, mas 

existem muitos fatores que interferem em seus resultados e, certamente, a limitação 

de vagas do mercado de trabalho é mais um dos fortes obstáculos encontrados pelo 

Programa. E, apesar do destaque que conferem ao Estado no desenvolvimento de 

estruturas de oportunidades, Katzman; Filgueira (2006, p. 74) lembram que “em 
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nossas sociedades, o mercado de trabalho é a esfera principal para a geração, 

apropriação e utilização de ativos.” 

Diante de tudo que já foi exposto, a impressão que se consolida é que o grau 

de complexidade em torno do cumprimento integral dos objetivos do Acessuas é 

acentuado. E com isso, a emancipação de beneficiários do PBF, em decorrência dos 

efeitos do Programa Complementar em discussão, transparece ser algo muito 

questionável. 

É importante esclarecer, que não se negar a possibilidade de existência de 

casos pontuais em que se verifique melhoria na renda das famílias beneficiárias após 

a participação no Acessuas, tendo este contribuído decisivamente para que estas 

deixem de se enquadrar nos critérios para permanência no PBF, porém isso ainda 

não parece ser a realidade da grande maioria dos beneficiários nem um fato 

recorrente.  

Essa linha de argumentação é ainda mais fortalecida quando se toma 

conhecimento do predomínio da permanência dos beneficiários no Programa em 

Currais Novos em detrimento da saída. No momento em que se observa os registros 

de cancelamentos do PBF efetuados no município, evidencia-se que estes ainda 

correspondem a uma quantidade relativamente pequena, como mostra a Tabela VI.  

Diante disso, como afirmar que o Acessuas, que assegura ter capacitado 

grande número de indivíduos, em que a maioria se declara beneficiário, tem 

contribuído em grande escala para intensificação do fluxo de saída de famílias do 

PBF, quando os dados revelam que essa saída, de um modo geral, ainda é muito 

inexpressiva e um processo lento?  

Não há como se certificar da relação causal entre as saídas do PBF e o 

Acessuas com base apenas nos relatos das entrevistas, nem nesses dados 

repassados pelo MDS, além de que, extrapola os objetivos do trabalho realizar uma 

avaliação de sua efetividade. Assim, mostra-se pertinente apenas levantar 

questionamentos em torno de possíveis resultados do Programa sobre a vida dos 

beneficiários e apontar que, ao considerar as contribuições que por ele podem ser 

dadas, era de se esperar que, no mínimo, houvesse um grande volume de 

desligamentos voluntários. 

No entanto, o que se ver é um número irrisório em um lapso temporal de 

praticamente dois anos. Isso revela que muitas famílias, mesmo que venham a ter 



151 
 

algum aumento em seus rendimentos, seja pela via formal ou informal, não sentem 

que não mais necessitam das transferências do Bolsa Família. 

 

Tabela VI - Quantidade de famílias canceladas do PBF por motivo de 

cancelamento em Currais Novos - RN - jan/2014 a nov/2015 

 

Motivo de cancelamento  Número de famílias 

Em decorrência de omissão de informação, de 
prestação de informações falsas ou de 
procedimentos de fiscalização do MDS 

241 

Renda familiar per capita superior ao estabelecido 
para o Programa 

229 

Em decorrência da não realização da revisão 
cadastral das famílias beneficiárias   

112 

Decurso do prazo de permanência do benefício na 
situação de bloqueado  

84 

Em decorrência de cancelamento de benefício 
específico – básico, variável, BVJ, extraordinário – 
quando a família não possuir outro benefício 
específico concedido 

47 

Cadastro excluído da base nacional do Cadastro 
Único 

42 

Não adequação às regras de definição de cadastro 
válido   

38 

Reiterada ausência de saque de benefício  24 

Desligamento voluntário do Programa 14 

Acúmulo de benefícios financeiros do PBF com os do 
PETI 

1 

Fonte: MDS, 2016 

 

Se houver casos de emancipação de beneficiário em função do Acessuas, 

estes podem se localizar dentre os cancelamentos desencadeados por aumento de 

renda identificados por fiscalização que, aliás, é o motivo que prevalece em Currais 

Novos, expondo uma situação preocupante, ou dentre os casos de aumento de renda 

devidamente registrado no sistema, mas percebe-se que esses números ainda são 

pequenos frente ao universo de beneficiários no município. 

E ainda que incipiente, tenha-se a saída de beneficiários do PBF em função da 

inelegibilidade, em muitos casos, não significa que as famílias estejam livres da 

situação de pobreza, o que torna a questão dos cancelamentos uma realidade em 
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torno do PBF que deve ser analisada de forma mais cuidadosa. E nesse momento, 

chegamos a um ponto frágil do Programa.  

Não são raros os casos em que a renda per capita das famílias ultrapassa os 

limites impostos pelo MDS de forma ínfima, fazendo com que as mesmas 

permaneçam em condição de carência, de vulnerabilidade e, portanto, vivendo em 

situações praticamente iguais as vigentes enquanto beneficiários. Em resumo, apesar 

da inelegibilidade, permanecem necessitado dos recursos do Programa e enxergando 

as expressões da pobreza no seu cotidiano.  

Ciente disso, considera-se frágil os apontamentos feitos constantemente pelo 

MDS ao divulgar suas avaliações, os quais são centrados exclusivamente na saída 

de beneficiários do PBF como representativos da redução da pobreza e extrema 

pobreza quando, na verdade, o problema não deixa de existir, afinal, a resolução de 

tamanho mal não deve de modo algum se pautar unicamente na superação de R$ 

85,00 e R$ 170,00 enquanto limites de renda per capita, pois sua complexidade está 

muito além disso. Se esses critérios são limitados, tornam-se ainda mais precários 

quando se considera a noção de pobreza desenvolvida por Silva (2013), em que o 

foco não está apenas na renda, mas na multidimensionalidade da problemática e, 

portanto, nas muitas variáveis envolvidas na configuração da mesma. 

A argumentação em torno da fragilidade das linhas do PBF como parâmetro 

delimitador das condições de pobreza ganha suporte nas palavras de profissionais 

que lidam frequentemente com a averiguação de situações de famílias que não se 

enquadram mais nos critérios do PBF os quais são enviados para comprovação dos 

fatos. Aliás, atividade esta que é reiteradamente fonte de consistentes reclamações 

dos Assistentes Sociais, tendo em vista a quebra do vínculo com essas famílias que 

acabam associando a perda do benefício ao profissional que realiza a visita de 

fiscalização, além da indiferença de sua participação e posicionamento no resultado 

final de tais casos. 

 

[...] porque, por exemplo, pode ser um idoso aposentado que recebe 
o Bolsa Família. Mas as vezes esse idoso, a aposentadoria dele é só 
pra medicação, então ele precisa do Bolsa Família. Ele tá dentro dos 
critérios? Não está. Mas ele precisa desse dinheiro. Então assim, eu 
acho que aí é que a gente precisava de olhar do Assistente Social pra 
poder ver esses casos e não a gente fazer um relatório e quando a 
gente coloca no relatório: apesar da família estar fora dos critérios do 
programa, vemos a necessidade de continuar pela situação de 
pobreza tal, tal. Adiantou de nada. Então pra quê que eu preciso ir com 
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meu olhar diferenciado? Qualquer pessoa pode ir pra pegar uma 
carteira e saber quanto a pessoa ganha, qualquer pessoa pode ir, não 
precisa se um Assistente Social. [...]. Ano passado, na última 
averiguação que teve, eram vários casos. Não adiantou de nada os 
relatórios não adiantou de nada. [...] eram pessoas que precisavam. 
Tinha um idoso que cuidava de um neto altista. Era muita coisa dentro 
dessa casa. Foi cortado porque tava fora da renda, porque tinha um 
BPC e tava fora dos critérios de renda. (COODENADORA DO CRAS) 

 

Esse depoimento, que retrata de perto vivências do PBF em Currais Novos, só 

ratifica uma situação merecedora de ênfase ao demonstrar que a saída de pessoas 

do Programa, em função do aumento de renda proveniente de diversos motivos, não 

implica necessariamente no rompimento com a pobreza, ou seja, não significa que 

esses não vivam mais sob o seu pesado jugo, como muitas vezes é posto. 

Cenário este que como se sabe, os Programa Complementares tentam 

interferir ao se propor atuar como instrumento para sua real transformação e que, no 

caso de Currais Novos, pôde-se verificar que as únicas iniciativas próximas desse 

ideário, apesar de suas especificidades, são de um modo mais tímido, os grupos de 

convivência e o Estação Família dos CRAS, e um pouco mais fortemente, o Acessuas 

Trabalho, por visar mais diretamente a busca pela emancipação dos beneficiários. 

Percebe-se assim, em consonância com a ótica de Katzman (1997) e Katzman; 

Filgueira (2006), poucas possibilidades de estruturas de oportunidades no âmbito do 

terceiro eixo do PBF em Currais Novos.  

Assim, torna-se indispensável conhecer a opinião dos beneficiários sobre tais 

iniciativas e sobre o PBF como um todo, visto que estes são os que de fato vivenciam 

os seus efeitos, podendo contribuir substancialmente para o melhor e mais completo 

entendimento da realidade pesquisada. 

 

 

4.4 A percepção dos beneficiários do Bolsa Família em Currais Novos – RN  

 

 

Antes da descrição e análise da percepção dos beneficiários, é preciso relatar 

algumas das características que se estabelecem como pano de fundo ao 

posicionamento assumido por eles. 
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E quanto a isso, o temor exacerbado de perder os benefícios do Bolsa Família 

é um dos principais elementos que integra o cenário expositivo do cotidiano das 

beneficiárias. Esse medo impera sem nenhuma cerimônia, ele está nas expressões 

das faces, nos olhares, nas falas, algo que entre as beneficiárias é muito real e, 

portanto, facilmente detectável. 

Aliado ao temor, verifica-se, também, um desconhecimento profundo por parte 

dos beneficiários a respeito das regras que regem o Programa do qual fazem parte. É 

comum a total ausência de informação e entendimento sobre os critérios de acesso 

ao PBF e os valores repassados, contribuindo para intensificar a insegurança 

mencionada.  

A falta de informações básicas entre os beneficiários é uma área que a gestão 

local do PBF poderia enfatizar mais fortemente. É um espaço carente de intervenção 

que, se qualitativamente realizada, pode vir a facilitar o próprio transcorrer do 

Programa. 

Feito essas breves observações, não podemos deixar de considerar as 

histórias de vida das beneficiárias, o que em muito explica a visão que têm do hoje e, 

inclusive, do PBF. Trata-se de pessoas cuja trajetória é permeada por grandes 

dificuldades de sobrevivência. Praticamente todas elas olham para um passado não 

tão distante e relembram fatos que expressam tamanhas dificuldades. 

Essa realidade pode ser confirmada através do depoimento de uma 

beneficiária, que ao relatar um pouco do seu cotidiano e de seus filhos, refere-se 

inicialmente a um deles, destacando:  

 

[...] ele era muito pequenininho na época, tomava mingau ainda e tinha 
que comprar o leite. Comprava um litro de leite e botava dois de água 
porque todos eram pequenos. Pra poder render. Era um sofrimento 
muito grande. [...]. No início era tão difícil, a gente comia o feijão e o 
caldo a gente fazia uma sopa de noite. (BENEFICIÁRIA 3) 

 

Ao descreverem a vivência de momentos que antecederam o recebimento dos 

benefícios do PBF e considerarem a situação em que se encontram atualmente, é 

frequente entre as beneficiárias a visualização de melhorias. Porém o nível de 

percepção da mudança oscila quando se dão conta de que a sua realidade ainda 

permanece com as marcas da pobreza. É como se mudanças fossem verificadas, mas 

que não foram fortes o suficiente para retirá-las das condições precárias de existência. 
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O apontamento de mudanças que na maioria das vezes é implicitamente 

associado, sem clara precisão dos motivos, simplesmente ao decorrer dos anos, é 

concomitantemente carregado pela visão de contribuições do PBF nesse processo. 

Um ponto de vista sobre o grau de mudança, oriunda de interferência do citado 

Programa, pode ser encontrado no relato da beneficiária 6. Segundo ela: “não mudou 

muito não porque é pouco né? Só é 112 reais, mas serve né? Pior é nada. [...] . Assim, 

porque eu compro fiado na budega, aí eu vou, quando eu recebo eu pago na budega 

o que eu recebi e compro de novo. É assim.” 

Uma dentre as tantas evidências de quão limitadas são as melhorias sentidas 

pelos beneficiários, já que muitas delas naturalmente saltam aos olhos ao tomarmos 

conhecimento de sua condição de vida, é a tão clara permanecia no Programa. 

Mesmo que em menor ou maior grau as beneficiárias afirmem que suas vidas 

mudaram após a inserção no PBF, o fato é que todas elas já participam há muito 

tempo e em muitos casos desde o seu princípio, revelando que, em essência, as 

mudanças ocasionadas não possuem o poder transformador em suas vidas. 

Apesar da importância do Programa para essas famílias, o mesmo não tem 

conseguido de fato promovê-las, pois permanecem necessitando dos seus repasses 

financeiros. As próprias beneficiárias são unânimes quanto a essa necessidade e, em 

alguns casos, são até totalmente dependentes deles.  

Não só os beneficiários são conscientes disso, mas também os servidores 

envolvidos com o PBF em Currais Novos. A Coordenadora da SEMTHAS e Presidente 

do CMAS, ao se referir às famílias pertencentes ao PBF desde o seu surgimento e 

expor a fragilidade da capacidade do Programa promover alterações significativas nas 

condições de pobreza dos beneficiários, ressalta: 

 

[...] se a gente for tentar tirar essa família não tem condição. Não tem. 
Não muda. O que muda pra eles, eles mudaram um pouco a condição 
de vida. De vida o que? Cotidiana. Nas necessidades sociais que a 
gente chama básicas. Então isso de fato na vida deles mudaram. Mas 
não mudaram de você chegar assim e dizer: ‘vou tirar porque você não 
precisa mais. [...] aquelas que estão em detrimento da pobreza não 
mudou não. Não mudou.  Você não tem condição de desligar e isso 
que eu tô querendo dizer. Porque se você desligar ela volta pra aquela 
condição de antes. (COORDENADORA DA SEMTHAS E 
PRESIDENTE DO CMAS) 

 

Um Programa que era para ser um suporte emergencial está se tornando algo 

praticamente eterno para as famílias assistidas. Elas permanecem presas a um ciclo 
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de pobreza que o Bolsa Família parece não conseguir romper. Na verdade, 

perpetuam-se gerações de beneficiários, pois há casos em que filhas de beneficiárias 

tornam-se mães beneficiárias. Verdadeiras portas de saída ao PBF não são 

enxergadas ou são inacessíveis. 

Essa constatação nos faz lembrar as afirmações feitas por Salama; Destremau 

(1999, p. 117 – 118). Segundo os autores: 

 

A trajetória de vida das crianças pobres caracteriza-se por uma 
fraquíssima mobilidade social, particularmente nos países cujo PIB per 
capita não é muito elevado e a distribuição dos rendimentos muito 
desigual. As crianças indigentes (pobreza extrema) têm pouca chance 
de sair do estado de miséria. Há aquelas que nascem dentro de 
famílias pobres, mas não indigentes, e que tem alguma chance de 
conhecer melhorias em sua condição. Algumas delas poderão 
atravessar a fronteira da linha de pobreza, sem, no entanto, se afastar 
muito dela. Em particular nos países do Terceiro Mundo a mobilidade 
social é limitada, salvo algumas exceções individuais [...]. É claro que, 
se fossem tomadas medidas radicais tanto em nível de redistribuição 
de renda quanto dos programas educativos, de saúde etc., a 
mobilidade social poderia aumentar e as trajetórias de vida 
dependeriam mais das decisões individuais do que das pressões 
impostas pelo estado de pobreza nesses países. 

 

Essa tão comentada permanência das famílias no PBF, em sua maioria, não 

se mostra algo opcional e fruto de mero comodismo. As beneficiárias anseiam por 

empregos que propiciem condições consistentes de manter as suas famílias 

dignamente sem mais necessitar das transferências governamentais. Com raras 

exceções, estas relacionadas à impossibilidade de trabalhar em função de uma saúde 

comprometida ou do cuidado que crianças sob a sua guarda demanda, as 

beneficiárias asseguram preferir um emprego com carteira assinada (ainda que isso 

não seja necessariamente motivo para impedimento para participação no PBF) ou 

abrir o seu próprio negócio, a receber a transferência governamental. 

É importante destacar que nenhuma das beneficiárias entrevistadas encontra-

se inserida em qualquer tipo de emprego formal. A maioria trabalha apenas em seus 

lares e, em alguns casos, desenvolve uma atividade remunerativa, esporadicamente, 

ou produzem artesanato para comercialização. 

Pelo prisma das beneficiárias, não há um único fator que as impede de se 

tornarem empreendedoras e adentrarem no mundo dos negócios ou conseguir o tão 

desejado emprego, mesmo que esta inserção seja pautada no desenvolvimento de 
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atividades mais precárias dentre as possíveis formas de ocupação. Porém, no 

primeiro caso, a ênfase reside na inexistência e impossibilidade de angariar capital de 

giro a até mesmo a falta de qualificação. Último fator este que se estende enquanto 

obstáculo para a conquista do emprego, transparecendo ser inalcançável. Esse 

obstáculo, reconhecido pelas beneficiárias, é claramente enfatizado na literatura 

(KATZMAN, 1997; KATZMAN; FILGUEIRA, 2006; SOUZA 2013; ROCHA, 2003; 

ROCHA, 2013). Mas, ainda assim, as beneficiárias entrevistadas elegem a ausência 

de vagas no mercado de trabalho como principal motivo. 

Esse elemento apontado como justificativa para dificuldade de inserção no 

quadro formal de empregos do município pode ser confirmado por meio das próprias 

explicações apresentadas pelas entrevistadas. Conforme ressalta a beneficiária 10: “ 

porque aqui em Currais Novos é muito difícil de emprego. [...] o que dificulta é só o 

desemprego mermo.” Expressando essa mesma opinião a beneficiária 7 declara: 

“além de num ter emprego nem pra quem estuda, pra quem tem curso, além de num 

ter emprego de jeito nenhum.” As visões são muito semelhantes com relação a esse 

quesito e a grande parte das entrevistadas pronuncia praticamente as mesmas 

palavras. 

São pessoas sedentas por um emprego formal. Neste, reside todas as suas 

esperanças de viverem dias, de fato, melhores. Sonham com o mesmo ainda que ele 

permaneça, aos seus olhos algo, distante de concretização.  A falta de oportunidade 

retratada pelas beneficiárias em Currais Novos segue uma tendência verificada em 

nível nacional a qual é identificada por Cohn (2012, p. 61), que através da leitura de 

cartas remetidas por beneficiários ao MDS, relata: “é assustadora a quantidade de 

cartas que registram a falta de possibilidades de acesso a fontes sustentadas de renda 

via trabalho, seja por falta de oportunidades no local onde vivem, seja por doença que 

impede o exercício do trabalho [...].” 

A realização desse desejo das beneficiárias por um emprego formal torna-se 

ainda mais difícil de verificação tendo em vista que, além das ações que devem ser 

trabalhadas pelo Programa do qual fazem parte e que possuem exatamente o intuito 

de possibilitar meios que a emancipem serem, de um modo geral, ainda muito 

incipiente e em nível local ter toda uma série de peculiaridades intrínsecas a sua 

operacionalização, tais possibilidades de facilitação desse processo é desconhecida 

por parcela significativa das beneficiárias. 
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A visão das beneficiárias a respeito do PBF ainda é muito concentrada no seu 

sentido monetário, atrelado muito claramente à frequência escolar das crianças e 

adolescentes. Isso contribui ainda mais para que as outras áreas do Programa não 

sejam exploradas e sua operacionalização reivindicada. A maioria das entrevistadas 

só participam do Programa no que diz respeito aos seus dois primeiros eixos.  

O desconhecimento das Ações e Programas Complementares ao PBF por 

parte das beneficiárias já era algo previsível diante das constatações sobre a gestão 

local desse PTRC no que tange especificamente o seu terceiro eixo. 

Dentre os Programas Complementares listados pelo MDS, as beneficiárias 

afirmaram saber da existência, não na condição de complementar, mas como 

Programas independentes disso, do Brasil Alfabetizado, Pronaf e Crediamigo. 

Entretanto, apenas algumas participaram deste último, mas sem nenhuma espécie de 

intermediação do PBF. Aliás, Programa de microcrédito este que foi o mais citado 

entre as entrevistadas em comparação com os demais mencionados, revelando a boa 

difusão do mesmo entre as beneficiárias, ainda que funcionando isoladamente. 

Apesar de algumas beneficiárias terem confessado participação no Crediamigo 

em algum momento de suas vidas, a informação foi repassada com temor. Verificou-

se um certo receio das entrevistadas em comentar a respeito. Elas não têm 

esclarecida a certeza de que podem participar, como se o Crediamigo fosse proibido 

para beneficiários e que assim, o simples fato de solicitarem créditos já fosse motivo 

suficiente para cancelamento automático do benefício. Em outras palavras, como se 

estivesse cometendo um ato ilícito do qual pudessem sofrer penalidade se vindo à 

tona, no caso, a exclusão do Programa. 

Quando na verdade a sua participação no Crediamigo não só é perfeitamente 

permitida como é sugerida e incentivada pelo governo federal, de fato, com a intenção 

de seu futuro desligamento do Bolsa Família, mas como decorrência de investimento 

nos pequenos negócios e dos possíveis resultados positivos que disso possam 

decorrer a ponto de torná-lo inelegível. 

Todavia, de acordo com as experiências das beneficiárias que participaram por 

pouco tempo do Crediamigo, o propósito maior da busca por articulação deste com 

PBF parece algo distante de efetivação. Isso é diagnosticado a partir das declarações 

da beneficiária 3 ao ressaltar que: 
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Se você for honesto, se você tiver, assim, estabelecer uma meta e 
aquilo que você quer, e você quer investir ele é maravilhoso. Além do 
juro ser pouco. Você inicia com um valor pequeno, mas você vai de 
acordo com o que seu grupo vai cumprindo crescendo. Mas se você 
assim, 80% das pessoas que fazem, elas fazem pra pagar dívidas e 
elas não empreendem naquilo que é pra fazer. Aí o que é que 
acontece quando chega o dia como foi, pra pagar, você não tem o 
dinheiro pra pagar a prestação porque você não teve retorno daquilo 
que você investiu. Aí você acaba sujando seu nome, comprometendo 
seu grupo, não investindo e quando investe não tem um preparo, não 
tem tipo uma incubadora que auxilie as pessoas a assim, a investir, a 
planejar porque vem na sua casa uma pessoa, faz algumas 
perguntinhas se você quiser mentir você mente, diz que é pra investir 
nisso, naquilo, acaba faltando com a verdade e não passa disso. O 
dinheiro não vai ser pra aquilo que você disse que era por isso que o 
número de inadimplência é tão alto. Eu acho que 20% investe. 
Realmente investe. O restante não. Entendeu? Acaba não mudando, 
não vai pra frente, acaba que o grupo se prejudica. Porque se você 
investe em algum tipo de mercadoria, calcinha, em artesanato, em 
confecção, você não vende? Então você tem um retorno e aquele 
retorno é com que você vai pagar a prestação porque quando conclui 
aí você vai fazer um maior aí vai investir mais. Aí você terminar, paga 
faz um maior e eu acredito que você tem tudo pra crescer, mas quando 
você investe e paga dívida, você vai contrair outras dívidas mas com 
a diferença que você tem que ter a prestação daquele Crediamigo. É 
muito difícil. Complicado demais. (BENEFICIÁRIA 3) 
 

 

Essa realidade marcada pelo uso de forma indevida e até mesmo irresponsável 

dos recursos fornecidos via Crediamigo, em determinados casos, termina por 

aumentar a contração de dívidas dos beneficiários que podem resultar em 

consequências negativas, deixando-os em situação pior do que já estavam, ao invés 

de promovê-los como se poderia supor. Opinião essa também compartilhada pela 

beneficiária 6. Para ela, o Crediamigo: 

 

É muito bom assim pra ajudar. Mas é porque tem muita gente que só 
entra no Crediamigo pra dá calote. Aí esse povo assim não vai pra 
frente não né? [...] Como eu tô projudicada. Eu tô no coisa. Por causa 
de duas sobrinhas minha que fez mais eu, eu confiei nelas, nenhuma 
das duas pagou. E eu fiquei com os meus documento sujo que eu não 
compro mais nem, posso nem passar por perto das loja pra comprar 
nada e nem posso mais fazer. (BENEFICIÁRIA 6) 

 

Ambos os relatos descritos anteriormente denunciam indícios de qual tem sido 

a visão dos beneficiários do PBF sobre a utilidade do Crediamigo, bem com distorções 

práticas do mesmo no que diz respeito à sua operacionalização. Dito de outro modo 

e enfatizando as descobertas, a intenção dos beneficiários, ao se interessarem pelo 
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Programa de Microcrédito, são totalmente antagônicas ao seu real objetivo, e este 

programa, por sua vez, aparentemente deixa a desejar no que tange à orientação e 

acompanhamento dessas beneficiárias na gestão dos recursos e dos seus 

empreendimentos, algo que o Crediamigo se compromete a realizar. 

As orientações fornecidas pela Crediamigo deveriam ser ainda mais bem 

embasadas e frequentes considerando o público beneficiário que, muitas vezes, não 

possui qualquer noção básica sobre gestão de negócios, porém, de acordo com os 

depoimentos das entrevistadas, isso não se verifica. É questionável que uma visita 

vaga e sem maiores fundamentos e consistência, como apontou uma beneficiária, 

seja considerada um verdadeiro acompanhamento. 

Se o Crediamigo é o único Programa dentre os apresentados como 

complementar pelo MDS em que se percebe a participação de beneficiárias 

entrevistadas em Currais Novos, mesmo sem intermediação do PBF e que, ainda 

assim, tem a sua efetividade questionável, quando olhamos para as poucas atividades 

que possui de fato alguma, mesmo que mínima, relação com gestão do Bolsa Família 

no município e que se inserem no terceiro eixo desse Programa, no certificamos de 

que somente o Acessuas alcançou as beneficiárias entrevistadas, embora poucas. 

Apesar do esforço de divulgação dos CRAS, percebeu-se que ainda que boa 

parte das entrevistadas sejam cientes de sua existência, não sabem exatamente para 

que serve e o que é desenvolvido nesse órgão, logo não participam.  

Quanto ao Acessuas, surpreendentemente ainda há muitas beneficiárias que 

não têm informação a respeito dos cursos ofertados por intermédio desse Programa. 

Isso mostra que o processo de divulgação dos cursos precisa ser ainda mais ampliado 

e intensificado, pois o total desconhecimento é um recorrente motivo para não 

participação, mas não é o único.  

Dentre os motivos citados pelas beneficiárias, tem-se a falta de interesse 

próprio, algo tranquilamente assumido pelas mesmas, bem como a impossibilidade 

de participação em função de sua presença de crianças na família, as quais 

necessitam de cuidados, o que as impedem de se ausentar de seus domicílios. Porém, 

estes aparecem como sendo casos mais pontuais e isolados. Outras duas causas 

comumente destacadas e que despertam atenção dizem respeito à quantidade 

limitada de vagas dos cursos e o analfabetismo. 

Esse último motivo nos apresenta uma situação mais preocupante, pois 

inviabiliza por completo qualquer pretensão que os cursos possam possuir. Como 
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tentar contribuir na resolução de uma problemática, cujo mal está atrelado a uma raiz 

mais profunda que não apenas a ausência de uma qualificação profissional? O 

problema não consiste exclusivamente na carência de aperfeiçoamento intelectual, 

antes disso, existe problemática maior alicerçada na base educacional. 

Todos os cursos promovidos pelo Acessuas em Currais Novos exigem no 

mínimo o ensino fundamental completo. Este é um parâmetro delimitador do público 

a ser contemplado. Como esperar que o Acessuas consiga atuar como um grande 

instrumento de melhoria das condições de vidas dos beneficiários, quando já sabemos 

que a maioria deles não tem sequer o fundamental completo? Isso necessariamente 

precisa ser repensado. Confirmamos a ausência de escolaridade básica, atuando 

como impedimento ao acesso a outras oportunidades, afinal, como citado por 

Katzman Filgueira (2006, p. 72): 

 

O termo ‘estrutura de oportunidades’ indica que as rotas do bem-estar 
estão estreitamente vinculadas entre si, de modo que o acesso a 
determinados bens, serviços e oportunidades provê recursos que 
facilitam o acesso a outras oportunidades. 

 

A realidade evidenciada em Currais Novos também pode ser compreendida 

através do pensamento de Sales (2015, p. 21 – 22) que, corroborando com o 

anteriormente descrito, ressalta: “o cerne da questão passa a ser a ausência [...] de 

oportunidades. Não é, portanto, o não ter, mas é o não poder sequer ter a 

oportunidade de ter.” 

Naturalmente, as beneficiárias são cientes de que, para a realização dos 

cursos, é necessário conhecimento prévio, sendo que a sala de aula não é um 

ambiente comum as mesmas, pois o processo de alfabetização foi distanciado por 

circunstâncias e vivências e, portanto, não é parte de suas histórias. Isso fica 

perceptível no depoimento da beneficiária 4 que, ao anunciar o motivo de não 

participar dos cursos do Acessuas, ressalta: “não participo porque eu não sei lê, não 

sei coisar não, eu, vontade eu tem, mais num, fiz só até o primeiro ano.” 

A beneficiária 6 também apresenta o mesmo motivo para não participação 

quando indagada a respeito. A mesma informa:  

 

Eu num sou muito de falar de curso porque eu sou uma pessoa que 
eu num sei ler, nem escrever também. Eu fui criada só num sítio 
trabalhando em negócio de roça, nunca aprendi a escrever. Alguma 
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vez que a minha mãe me botou na escola foi só pra arengar quando 
era pequena. Não aprendo nada na minha vida. Então eu não só muito 
de falar em curso por causa disso. (BENEFICIÁRIA 6) 

 

Tão preocupante quanto constatar as interferências práticas do analfabetismo 

entre as beneficiárias é o atual posicionamento delas ante o problema que as atinge. 

Consideram como sendo uma barreira totalmente intransponível. Como uma situação 

irreversível, imutável. As beneficiárias não possuem nenhuma perspectiva de 

caminhar no sentido da alfabetização, e isso torna a situação ainda mais complexa. 

Elas não possuem o desejo de aprendizado dentro de si e se sentem incapazes para 

tanto. 

Desse modo, não buscam e nem se disponibilizam a romper com as grades 

dessa prisão para que, em plena liberdade, possam tentar dar um outro rumo à história 

de suas vidas. Essa triste desesperança é percebida por meio do relato da beneficiária 

4 que, ao ser questionada sobre a possibilidade de frequentar uma Instituição de 

ensino, expressa: 

 

Eu não tenho paciência agora mais não. Me dê uma troxa de roupa 
que eu lavo todinha, uma ruma de prato, agora me dê isso não que eu 
num quero não, quero não, quero não, quero não. [...]. Aprendo não. 
Burro véi num aprende mais nada não. [...]. Teve o negócio da 
mergencia de ensinar, né? A professora ensina, ensinava. ‘Quando for 
amanhã vocês tão’. Nós não sabia mais nem era de nada que ela tinha 
dito no outro dia. Aí ia dizer tudo de novo. Mesmo assim eu não 
aprendi foi nada não. Só sei assinar meu nome mesmo. 
(BENEFICIÁRIA 4) 

 

Confirmando esse posicionamento das beneficiária frente ao analfabetismo; a 

beneficiária 6 expõe seus pensamentos de forma muito semelhante a beneficiária 4, 

assim explica: 

 

Mulher porque minha paciência não dá mais não. Minha paciência é 
tão pouca de aprender. Essa minha sobrinha aí uma vez passou uns 
três dias querendo me ensinar o meu nome eu não aprendi, aí ela 
desistiu. (BENEFICIÁRIA 6) 

 

Em função das múltiplas situações e posturas das beneficiárias, crescem os 

desafios para a gestão local do Acessuas e mesmo do PBF, os quais em articulação 

mais forte, precisam desenvolver estratégias diferenciadas e planos de atuação que 
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trabalhe de modo a atacar coerentemente as diversas problemáticas que interferem 

no acesso dos beneficiários aos cursos ofertados.  

Assim, como não há uma única explicação para a não participação da maioria 

das beneficiárias entrevistadas no Acessuas, semelhantemente acontece com as 

beneficiárias que participaram. Elas são conduzidas até os cursos por motivações 

diferenciadas.  

Entre as entrevistadas, pôde-se perceber a existência de duas realidades: a de 

beneficiária que se inscreveu em cursos tão somente para recebimento dos recursos 

proveniente de uma bolsa concedida e a de beneficiária que assegura ter como 

intenção maior uma melhor qualificação profissional.  

O objetivo de participação das beneficiárias voltado para o recurso monetário 

que, inclusive é apresentado de forma direta e sem nenhum receio, é de fato uma 

realidade presente em Currais Novos, o que torna os cursos que realizam repasses 

financeiros aos participantes os mais disputados. Como percebe a beneficiária 3: 

“Aqueles que não oferece bolsa é o que sobra muita vaga e ninguém se incomoda 

nem de ir dormir, nem de chegar de madrugada. Porque não tem dinheiro né? Foi os 

que eu achei mais facilidade.” 

A bolsa enquanto principal alvo de participação de beneficiários nos cursos do 

Acessuas não é algo estranho aos funcionários públicos no município. Como se pode 

ver no relato a seguir, já existe essa consciência. O que só reitera uma informação 

facilmente adquirida junto aos beneficiários. Conforme aponta a Secretária da 

SEMTHAS e Presidente do CMAS:  

 

Infelizmente a gente vive uma realidade muito da questão da bolsa. 
Então muitos jovens eles vinham porque sabiam que iam ganhar bolsa 
por participar do curso. E aí eles já vinham com a perspectiva do que 
comprar com aquele dinheiro que ia ganhar no curso. Se era um 
celular, tá entendendo? Se era uma roupa, se era, a maioria deles, 
eles já vinham projetando o que era que iam comprar com o dinheiro 
do curso [...]. (SECRETÁRIA DA SEMTHAS E PRESIDENTE DO 
CMAS) 

 

Isso, logicamente, pode interferir diretamente no aproveitamento dos 

beneficiários participantes dos cursos e, por conseguinte, nos resultados que o 

Acessuas pode viabilizar no que tange ao aprendizado em si, sem sequer 

considerarmos ainda a possibilidade de inserção.  
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As experiências das beneficiárias com os cursos do Acessuas também são 

distintas. Do mesmo modo que há quem afirme que o curso não agregou nada de 

positivo em sua vida, há quem se sinta preparado. 

Os fatores que se encontram por trás dessas realidades são diversos, passa 

pela questão do interesse pessoal de cada beneficiária, mas também pelo modo de 

condução dos cursos. Isso é claramente identificável nas falas das entrevistadas. 

Quando a beneficiária 2, que participou de um curso de padeiro, é interrogada a 

respeito da utilidade do curso, declara: 

 

Só pra eu receber o dinheiro (risos). Eu fiz uma empadinha. Porque 
tinha aquelas que era mais sabida, sabe? Aí tomava a frente da que 
não sabia fazer nada, aí a gente ficava só olhando. [...]. Não, não 
gostei não. [...] Falta que eles bote curso melhor né? E dê 
oportunidade, de, não encha uma sala de aluno, com 60 aluno, pra 
assim, que eles não tenha como ensinar a gente. (BENEFICIÁRIA 2) 

 

Por outro ângulo de observação e com experiência de realização em diversos 

outros cursos do Acessuas, há beneficiárias que conseguem enxergar resultados 

positivos deste Programa sobre as suas vidas. Percebe-se que os ganhos, de acordo 

com a ótica das mesmas, estão estreitamente relacionados à questão do aprendizado, 

as novas aptidões adquiridas que lhes dão maior segurança em relação à 

competitividade desenfreada. Elas possuem a sensação de mudança após a 

participação no Acessuas no contexto da sua formação. Todavia, não se comprova 

mudanças na vida das entrevistadas no que concerne à inserção no mercado de 

trabalho formal em decorrência dos cursos, ainda que a realização destes seja 

apontada seguramente como bem-sucedida e qualitativa. Essa interpretação é feita 

em consonância com experiências da beneficiária 4, que assegura:  

 

Coloquei currículo, como operadora de caixa, eu coloquei currículo em 
todos os supermercados, em atacadão. Não foi possível devido a 
crise, a recessão que a gente tá vivendo no momento. Não é culpa do 
curso Bolsa Família, nem muito menos de mim. Eu fui atrás. Mas o 
momento de recessão eles tão fazendo de tudo pra manter os que tem 
pra não demitir, quanto menos contratar, né? Então assim, eu tô 
qualificada. Não tenho medo nenhum de enfrentar o mercado de 
trabalho. Porque assim, foi me dado uma oportunidade e eu agarrei 
com unhas e dentes. Se muda a vida dos outros eu não sei mas mudou 
a minha. Não sei a dos outros. (BENEFICIÁRIA 4) 
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A partir do comentário, verifica-se a confirmação de que existem pessoas que 

se consideram totalmente aptas após a realização dos cursos, mas que ainda não 

estão inseridas e a causa disso não é falta de iniciativa pessoal o que, de certa forma, 

confronta argumentos da gestão do local do Acessuas. 

O entendimento das beneficiárias para a ocorrência desse fato é o de que a 

cidade não comporta. Para elas, as vagas são naturalmente muito limitadas, o que se 

agrava substancialmente em períodos de crise econômica dos quais Currais Novos 

não está imune. E isso faz com que, ao término dos cursos, muitas delas sejam 

apenas pessoas capacitadas.  

A compreensão a respeito dessa impressão das beneficiárias é fortalecida 

pelos detalhes repassados no relato abaixo: 

 

Agora a gente não tem oportunidade, né? Infelizmente é isso. Talvez 
se a gente chegasse lá fora fosse mais fácil. Com um currículo bom 
como a gente têm, quem fez muito curso, né? Agora aqui... acabou 
vindo essa crise e junto com a crise a cidade é pequena. Muitos 
sobrevive do comercio e de aposentados, a renda extra que existe é 
Bolsa Família. Ou se você for empreendedor [...]. (BENEFICIÁRIA 3) 

 

Nesse momento, chegamos a um ponto em que se assemelha as opiniões das 

beneficiárias, tanto as que já foram qualificadas pelo Acessuas como as que jamais 

participaram de qualquer curso do mesmo. Praticamente todas elas consideram e 

reconhecem a relevância de iniciativas dessa natureza para as suas vidas, bem como 

para todos os membros de suas famílias, mas veem dificuldades para o ingresso no 

mundo do trabalho considerando, principalmente, o mercado formal. Dificuldades que 

ao ver das entrevistadas, apenas a realização do curso não resolve.  

As beneficiárias são unânimes no julgamento da maior causa quanto a 

impossibilidade de inserção formal no mercado de trabalho. O pensamento expresso 

por todas elas, inclusive, para aquelas que se sentem qualificadas, pode ser 

sintetizado e ao mesmo tempo bem representado através de uma frase curta, simples 

e direta da beneficiária 1, ao afirmar: “o que falta é emprego, né. É isso aí.” 

Realidade semelhante é evidenciada em pesquisa desenvolvida no Maranhão 

por Silva; Ferreira; Silva (2013, p. 148). No que tange à autonomização dos 

beneficiários do PBF, as autoras destacam a seguinte descoberta: 
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Importa ressaltar que as formas de inclusão produtiva, via microcrédito 
ou cursos de iniciação profissional, ainda não têm garantido, em curto 
prazo, condições de autonomização das famílias, pois os qualificados 
se deparam com as limitações do mercado de trabalho.  

 

Como previsível, a avalição que as entrevistadas fazem do PBF como um todo 

é extremamente positiva. Em meio as suas muitas dificuldades financeiras, os 

repasses do Programa se mostram para elas como uma fonte capaz de amenizar essa 

situação, mesmo que essa fonte não seja segura e sejam conscientes disso, o que 

contribui para elevar o temor de sua perda. 

Isso é facilmente identificado nos discursos das entrevistadas. Ao refletir sobre 

o PBF, a beneficiária 2 opina: “eu acho bom. Eu acho que ia mudar minha vida se eu 

perdesse sabe? É uma ajuda muito boa. [...] Programa excelente.” Seguindo a mesma 

tendência, a beneficiária 9 refere-se ao PBF como sendo: “uma benção. Não tem nem 

palavra. Mulher eu acho assim, pra mim tá bom. [...]. Uma ajuda muito importante.” 

Reforçando ainda mais essa percepção das entrevistadas sobre o Programa 

que integram, a beneficiária 13 detalha aspectos que a fazem avaliar positivamente o 

PBF ao citar: 

 
Me ajuda muito assim, eu pago água, pago luz, as vezes quando num 
tem a água, já incluo no meu bujão. Eu tô com um bujão aí pra pagar, 
mas eu tô esperando o dinheiro sair, sim do Bolsa. Se o dinheiro do 
Bolsa sair eu já purro no bujão porque eu tô devendo. (BENEFICIÁRIA 
13) 

 

A maioria das beneficiárias não enxergam necessidades de mudanças que 

visem o aprimoramento do Programa que fazem parte. Para elas, o PBF está ótimo e 

não conseguem ver formas de melhorar o seu funcionamento que já transparece ideal. 

As únicas sugestões que podem ser verificadas se dão em dois sentidos. Primeiro 

volta-se para a questão do reajuste dos benefícios, pois desejam e acham necessário 

o aumento dos valores repassados, já que mesmo destacando a importância, 

consideram insuficiente a quantia atualmente recebida. E segundo, advertem a 

necessidade de fiscalização mais assídua do Programa. 

Embora as entrevistadas não saibam ao certo os critérios de acesso e 

permanência do PBF, conseguem perceber a existência de situações em que famílias 

são beneficiadas, mas que na concepção delas tem um padrão de vida que não se 

enquadra no perfil do público atendido pelo Programa, o que acaba impedido o 
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ingresso de outras famílias que verdadeiramente se encontram na pobreza e extrema 

pobreza. Esse quadro é apresentado por diversas beneficiárias.  

Segundo a beneficiária 11: “tem muita gente que tira que num precisa. E quem 

necessita num tira. Tem tanta gente que trabaia, aposentado, tem comércio e eles são 

do Bolsa Família e gente que num tem nada, tem nem o Bolsa Família.” Apresentando 

visão similar, a beneficiária 4, explicando situação vivenciada relembra: “que nem uma 

vez, tem gente lá na caixa que sai nos saltão lá, deixa o carrão lá e vai receber. 

Budegueiro. Até dono dessas coisa recebe. Recebe tudo. Num tem uma fiscalização 

pra ver como é que alí tá feito. É desse jeito.” 

 A beneficiária 7 também compartilha da mesmas percepção, ao reforçar que:  

 

Tem muita gente que precisa e fica de fora e também tem muita gente 
que não precisa e recebe. Tinha que ter uma fiscalização grande aí 
dentro. [...] tem muita gente aí sem precisão. Conheço gente 
aposentado de três, quatro salários que recebe. Agora me diga pra 
que uma pessoa dessa quer? Porque isso é pra uma família que não 
tem renda nenhuma, que nem eu, que não tenho marido, não tenho 
ninguém, com quatro filho. (BENEFICIÁRIA 7) 

 

Verifica-se que mesmo identificando situações em que realmente possam ser 

comprovadas irregularidades, as beneficiárias não realizam denúncias formais. Não é 

comum a atuação dos beneficiários do Bolsa Família junto à sua gestão local no que 

tange à fiscalização. A intervenção social nesse quesito ainda é muito tímida. Embora 

muitas beneficiárias se digam conhecedoras de pessoas que infligem as regras do 

Programa, elas, na maioria das vezes, não levam esses casos a conhecimento da 

gestão para que esta possa realizar os procedimentos cabíveis. 

Percebe-se que, para as beneficiárias, a tarefa de fiscalização não pertence a 

elas, pois é associada como responsabilidade exclusiva dos dirigentes pela 

operacionalização do PBF.  

Que a gestão do PBF em Currais Novos precisa trabalhar no desenvolvimento 

de estratégias com foco na fiscalização, isso é um fato, afinal, muitas das auditorias 

realizadas por iniciativa do MDS têm constatado o recebimento indevido decorrente 

da omissão de informações que, como demostrado ao longo dessa pesquisa, tem sido 

um dos principais motivos para cancelamentos do PBF no município. Algo que, de 

certa forma, dá respaldo às afirmações das beneficiárias. 
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Então, fica claro que há um espaço em que a própria gestão local tem o dever 

de intervir, e precisa ser mais atuante. No entanto, não é uma atividade que tenha que 

ficar a cargo apenas da gestão. A população pode e deve dar a sua contribuição que, 

aliás, é valiosíssima nesse sentido, pois essa, até muito mais que os funcionários do 

PBF, conhece de perto a realidade de vida dos beneficiários.  

Nesse sentido, poderiam estar atuando de forma intensa junto com o CMAS, 

que constitui um espaço privilegiado para que a interferência social a respeito da 

fiscalização ganhe forma e, assim, para que o Controle Social preconizado se torne 

uma prática efetiva. Logo, poderiam auxiliar na busca por uma atuação mais justa do 

PBF em sua cidade, mas, as beneficiárias ainda não têm essa consciência. 

Essa percepção das beneficiárias, assim como todas as outras visões 

referentes ao PBF, que na maioria das vezes mais se assemelham do que divergem, 

é importante reiterar, está totalmente relacionada à sua história, ao contexto de no 

qual estão inseridas. Contexto de vida esse que, inclusive, ainda parece distante de 

ser transformado verdadeiramente.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A partir da análise realizada, pôde-se perceber que existe especificidades em 

torno do funcionamento do PBF em nível local que caracterizam o seu modo de 

atuação. A visão ainda limitada entre os funcionários envolvidos, do que de fato 

representa o Bolsa Família, é um dos elementos que contribuem para que as 

atividades desenvolvidas pela gestão do PBF em Currais Novos se restrinjam muito 

claramente a atividades básicas e burocráticas. Os servidores acabam atrelando suas 

concepções do Programa bem como suas responsabilidades as questões cadastrais 

e resolução de problemas na efetivação das transferências para beneficiários, sendo 

que, com o objetivo de um melhor desempenho do PBF, as ações em torno desse não 

só podem, como devem ir além disso. 

Esse posicionamento dos servidores não se dá por acaso. Como desvendado, 

a falta de capacitação é um grande entrave com o qual a gestão local do PBF, no 

município estudado, enfrenta. Uma maior atenção da gestão estadual do Programa e 

do próprio MDS, a respeito disso, mas que necessária, se faz urgente. É preciso que 

se estabeleça um plano de capacitação contínua, afinal, são pessoas que gerenciam 

um Programa pertencente à Assistência Social, mas que não possuem o mínimo do 

conhecimento possível sobre a referida área.  

A ausência de um Assistente Social no setor do PBF, em Currais Novos, sentido 

como uma carência pela própria gestão, contribui ainda mais na formação desse 

contexto marcado essencialmente pela inexistência de um conhecimento em 

profundidade sobre o Programa. 

Outra constatação ainda mais preocupante não reside simplesmente na 

observação de uma frequente rotatividade do quadro de funcionários do PBF, mas, 

obviamente, nos motivos e nas interferências disso decorrentes. Verificou-se que nem 

sempre o bem maior da população beneficiária é priorizado, isso porque os 

governantes municipais aparentam ainda trabalhar numa perspectiva de planos 

limitados à vigência de sua administração, portanto, transitórios, temporários, quando 

na verdade, deveriam enxergar suas ações como contribuições que devem deixar o 

seu legado perpetuar no tempo por se tratar de um processo de construção de uma 

sociedade. 
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Essa é uma realidade presente no funcionamento do PBF com todas as suas 

decorrências negativas, assim, o formato de composição do quadro de pessoal 

precisa ser repensado, sendo fundamental que os prefeitos municipais sejam mais 

compromissados e conscientes, e ao interferirem diretamente na designação da 

ocupação de um cargo, que suas decisões não se pautem em conveniência política, 

mas na melhor forma de funcionamento das atividades públicas. É preciso que se 

trabalhe na perspectiva de eliminar a existência e interferência do que pôde ser 

compreendido a partir de Katzman (1997) e Katazman; Filgueira (2006) como “redes 

políticas”. 

Quanto ao perfil dos beneficiários do PBF em Currais Novos, além da 

supremacia da extrema pobreza, constatou-se que a faixa etária, os níveis de 

desocupação e escolaridade também são aspectos merecedores de destaque. Os 

beneficiários são em sua maioria muito jovens, a quantidade de indivíduos que não 

declara nenhum tipo de ocupação é alarmante e as consequências negativas da 

ociosidade entre os aptos ao trabalho podem ser desastrosas. Inter-relacionada à 

desocupação, percebeu-se um baixo grau de escolaridade dos membros das famílias 

beneficiárias. Este, apesar de não ser o único motivo, é um dos fortes obstáculos ao 

alcance de melhores condições de vida. 

A permanência das famílias na condição de beneficiárias do PBF, mesmo com 

o avançar de anos, revelou-se uma questão inquietante, trazendo para pauta da 

discussão a real função do Programa e a sua capacidade de promoção das famílias. 

A permanência deixa evidente que algo que deveria ser emergencial não sana 

realmente o mal para o qual foi posto a enfrentar. Assim, o PBF atua como um paliativo 

e, desse modo, não resolve os problemas que afetam as famílias. Estas continuam se 

utilizando das transferências governamentais sem apontar indícios de que não mais 

necessitam do benefício. 

Mesmo ainda havendo espaço para melhorias, os indicadores de 

acompanhamento das condicionalidades de educação e saúde no município estudado 

revelaram uma boa cobertura desse segundo eixo do PBF. As taxas referentes ao 

acompanhamento da frequência, que não se pode esquecer é um sentido muito 

limitado do que de fato é educação, são mais positivas que as da saúde, o que 

demanda dessa última área citada um esforço ainda maior no que compete o alcance 

aos beneficiários. 



171 
 

Ainda com relação à questão educacional do público do PBF em faixa etária de 

acompanhamento, um fato mostrou-se preocupante: o abandono escolar por parte 

dos adolescentes muitas vezes em decorrência da interferência das drogas. Essa, 

certamente, é uma problemática que precisa ser combatida em Currais Novos em 

função de todos os seus efeitos destrutivos. 

A gestão dos recursos do IGD – M em Currais Novos se revelou uma fonte de 

contrassenso A cidade tem conseguido obter um índice considerável, o que tem 

garantido bons repasses mensais ao FMAS. No entanto, as incoerências em torno 

dessas transferências se iniciam com o pleno desconhecimento pela principal 

responsável pelo Programa no município: a gestora local do PBF. A reponsabilidade 

legal pelo uso dos recursos se encontra em outra secretaria que não a Assistência 

Social. Mais precisamente, encontra-se sob domínio do prefeito municipal e do 

secretário de finanças.  

É inadmissível que os funcionários envolvidos diretamente com a gestão do 

PBF, exatamente para onde os recursos do IGD – M devem obrigatoriamente ser 

destinados, não tenham nenhum tipo de conhecimento e autonomia no uso do 

mesmo. É a gestão do Programa que, pelo menos em tese, dever melhor conhecer 

sua realidade, as necessidades enfrentadas e, sendo assim, o destino mais 

adequado. 

Essa problemática em torno do suporte financeiro oriundo do IGD – M se agrava 

ainda mais quando se toma conhecimento acerca do alto volume de recursos 

acumulados sem que, até então, haja nenhuma espécie de planejamento para sua 

utilização. São recursos ociosos que, apesar das inegáveis e complicadoras restrições 

impostas pelo MDS no que tange o seu gasto, ainda assim, poderiam estar 

contribuindo para aperfeiçoamento da gestão do PBF como um todo, inclusive para 

aperfeiçoamento do terceiro eixo e melhorias do controle social do referido Programa.  

Isso porque a presente pesquisa também permitiu revelações no âmbito do 

controle do PBF em Currais Novos e ficou claro que esta é uma área que só se pode 

considerar a sua existência porque, afinal, o CMAS está inserido no sistema do PBF 

como responsável pelo controle, mas, em linhas gerais, se resume a um grupo de 

pessoas que se reúne esporadicamente e assegura tratar de aspectos relacionados 

ao PBF. 

Essa aparentemente fragilidade do CMAS enquanto órgão de Controle do PBF 

em nível municipal decorre de um suposto desconhecimento e desinteresse dos 
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conselheiros, algo enfatizado pela presidente do CMAS, mas também de um 

comodismo da outra parte da relação, ou seja, os representantes do governo 

municipal. Percebeu-se uma certa falta de valorização e empenho da gestão municipal 

com esse espaço de participação social e o resultado é um controle social omisso, 

pelo menos no que tange ao PBF. 

É preciso que servidores e a população como um todo se empenhem em 

reverter essa situação, pois não é nenhum segredo a inquestionável relevância do 

controle social e, dessa maneira, enquanto não se fizer de fato conhecido e atuante, 

o PBF, no município, permanecerá sem usufruir dos ganhos do que significa 

realmente ter um controle social.  

O terceiro eixo do PBF também se mostrou mais um aspecto que necessita de 

transformações radicais. Inexiste por parte da gestão do Programa em Currais Novos 

a consciência de que é preciso criar ou mesmo articular Ações e Programas 

Complementares ao PBF, simplesmente por se tratar de uma área do mesmo que 

precisa ser desenvolvida.  

Essa falta de compressão a respeito do terceiro eixo, em muito justifica a sua 

real situação, a qual é marcada essencialmente pela ausência de iniciativas 

concebidas e embasadas no sentido de Ação e Programa Complementar que devem 

estar em perfeita articulação e sintonia com a gestão do PBF. 

 No que concerne aos Programas sugeridos pelo MDS, evidenciou-se que 

nenhum deles atua em Currais Novos em parceria com o Bolsa Família, logo, não 

representam e não devem ser considerados Programas Complementares ao mesmo, 

pois trabalham isoladamente. O único que ainda tentou estabelecer um diálogo com 

a gestão local, no intuito de passar a agir de modo complementar na vida das famílias 

beneficiárias, foi o Crediamigo, que, por incompreensão da proposta por parte dos 

envolvidos com o PBF, os interlocutores do Programa Microcrédito não obtiveram 

êxito. E mais uma vez, percebemos que a falta de conhecimento sobre o PBF 

determina os rumos tomados pelo mesmo no município. Assim, como construir 

possíveis portas de saída para os beneficiários se o próprio gestor não as enxerga e 

como necessárias? Aliás, não sabe ser informações repassadas a nível federal? 

No que diz respeito a outras iniciativas que não se encontram na lista proposta 

pelo Ministério responsável pelo PBF, pôde-se registrar, ao olharmos para a realidade 

do município, a ocorrência de atividades que, apesar de ressalvas decorrentes de 

suas especificidades, se estabelecem como Ações e Programas Complementares. 
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Estas tratam-se em menor grau, dos grupos de convivência de crianças, 

mulheres, idosos e gestantes, e o Estação Família, que são desenvolvidos pelos 

CRAS. Concluindo a pequena lista de iniciativas pertencentes ao terceiro eixo do PBF 

em Currais Novos, foi possível perceber também a atuação do Acessuas que se 

revelou possuidor de maior proximidade com as intenções de um Programa 

Complementar. Todavia, ao analisarmos a prática local do Programa, ficou perceptível 

que os resultados vislumbrados sobre a vida dos beneficiários do PBF podem se 

distanciar do esperado, em função de alguns aspectos que perpassam a sua 

operacionalização, dentre eles, a necessidade de uma relação mais direta entre os 

tipos de cursos ofertados e atividades econômicas predominantes no município, bem 

como a falta de compatibilidade entre os interesses dos ofertantes de vagas e os 

interesses dos beneficiários em busca de uma ocupação.  

Identificou-se que as visões dos servidores da Assistência Social como um todo 

a respeito dos resultados do Acessuas em Currais Novos são diferenciadas. Assim 

como há quem acredite que o Programa consegue em totalidade cumprir seus 

objetivos, ou seja, captar o público prioritário, qualificar e de fato inserir no mercado 

de trabalho, há os que veem essa última e primordial etapa ainda deficiente, 

principalmente, quando se trata do mercado de trabalho formal. 

A situação é muito mais complexa, do que se possa presumir. Não se trata de 

um elemento isolado, mas de um conjunto agregado de fatores que dificultam 

possíveis ganhos do Acessuas sobre os beneficiários. Esses intervenientes 

encontram-se relacionados à estruturação familiar, à formação educacional, em 

determinados casos, a questão do uso de drogas, ao interesse pessoal, à perspectiva 

de vida dos beneficiários, à falta de recursos financeiros para investimento, no caso 

dos que visam tornarem-se profissionais autônomos e abrirem o seu próprio negócio, 

e às condições do mercado de trabalho para aqueles que desejam um emprego 

formal. 

De fato, a existência de um mercado pouco dinâmico em Currais Novos 

intervém forte e decisivamente para a não inserção. Esta se mostra uma das principais 

barreiras a ser vencida. Apesar dos muitos motivos que contribuem para suprimir as 

intenções do Acessuas sobre o público beneficiário, as limitações do mercado formal 

de trabalho ainda se mostram a justificativa que em muitos casos se sobrepõe as 

demais. 
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A descrição desses fatores limitantes de potenciais impactos do Acessuas, não 

nega a possibilidade de emancipação de beneficiários do PBF como consequência da 

intermediação desse Programa de inserção, mas alerta para o fato de que esta não é 

a realidade predominante e que, vindo a ocorrer, normalmente apresenta indícios de 

se constituir em casos pontuais, até porque a permanência das famílias na condição 

e beneficiárias ainda é o mais comum quando se observa o fluxo de saídas do PBF 

no município Diante disso, a busca pela inclusão produtiva como compreendida e 

enfatizada pelo MDS ainda está distante de concretização. 

Na busca pelo conhecimento da realidade de vida dos beneficiários e das suas 

impressões a respeito do PBF em totalidade e mais especificamente sobre o seu 

terceiro eixo, confirmou-se o quanto é uma área muito inexpressiva no município 

pesquisado. 

Com relação aos Programas Complementares sugeridos pelo governo federal, 

evidenciamos que apenas três são conhecidos pelas beneficiárias entrevistadas, 

sendo: Brasil Alfabetizado, Pronaf e Crediamigo. Porém, de acordo com informações 

repassadas pelas beneficiárias, o Crediamigo foi o único que algumas, mesmo 

temerosas asseguram ter participado, ainda que sem nenhuma intermediação do 

PBF, mas pontuaram fragilidades em torno do programa de microcrédito. 

Muitas das beneficiárias desconhecem também as atividades que em Currais 

são consideradas pela gestão do PBF com complementares. Embora saibam da 

existência dos CRAS, pôde-se detectar a falta de informação a respeito de suas ações 

e, com relação ao Acessuas, muitas ainda desconhecem e, portanto, a participação é 

insignificante.  

Os motivos para a não participação no Acessuas vão desde o próprio 

desconhecimento do Programa até a falta de escolaridade mínima. E este último 

motivo revelou-se digno de atenção, afinal, mais do que confirmar uma triste realidade, 

que é o analfabetismo ou mesmo baixo nível de instrução, se firmando como um 

impedimento ao avançar das beneficiárias, denuncia um descompasso na atuação do 

Acessuas e comprova o desconhecimento das características dos beneficiários por 

parte do referido Programa. Afinal, o mesmo é concebido com foco no público do Bolsa 

Família, no entanto, a efetiva participação se restringe aos indivíduos que possuem 

pelo menos ensino fundamental completo e, como constatado, este não é o caso da 

esmagadora maioria dos contemplados pelo PBF. 
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As entrevistadas que conseguiram participar do Acessuas expressaram 

posicionamentos diferentes quanto às causas que as conduziram até o Programa. 

Percebeu-se que o recurso financeiro oferecido por alguns cursos é uma das 

justificativas para a participação, assim como o simples desejo de aperfeiçoamento. 

As opiniões embasadas nas experiências das entrevistadas no que 

corresponde ao aproveitamento dos cursos também variam. São relatos favoráveis e 

desfavoráveis à interferência do Acessuas em sua formação profissional. Há quem 

assegure obtenção de aprendizados, mas há também quem afirme que os cursos, em 

termos de conhecimento, nada acrescentaram. 

Verificou-se ainda a existência de beneficiárias que participaram do Acessuas 

e que, mesmo tendo realizado o esforço de inserção, permanecem sem conseguir 

conquistar a tão sonhada vaga no mercado de trabalho e, contrariando a opinião da 

gestão do Programa em Currais Novos, não se revelaram como casos em que a razão 

residia na falta de iniciativa do beneficiário ou problemas vinculados à estrutura 

familiar. Isso ratifica a larga importância do porte do mercado de trabalho nesse 

processo, pois, nem sempre há vagas suficientes para absorver o público 

teoricamente qualificado, e muitos permanecem à margem. 

As percepções de praticamente todas as entrevistadas, independente de 

participação no Acessuas, convergem para a concordância quanto à relevância de 

atividades como as que são desenvolvidas pelo Programa aludido. Acreditam que 

essas iniciativas são necessárias. Todavia, não veem grandes chances de se 

tornarem empreendedoras após a realização de um curso e nem de ocupação de uma 

vaga de emprego no mercado formal, situações que poderiam levá-las a não mais 

necessitar do PBF. No primeiro caso, as beneficiárias destacam a clara incapacidade 

de investimento. No segundo, consideram praticamente impossível por decorrência 

da inexistência de oportunidade no município.  

Uma palavra resume o que significa o PBF na vida das entrevistadas, para elas, 

o referido Programa é uma verdadeira “ajuda”. Sendo assim, não resolve os 

problemas que rodeiam incansavelmente a realidade em que se encontram imersas, 

mas contribui para fazer frente às despesas necessárias à sobrevivência e, com isso, 

temem a sua perda. Isso por estarem certas de que se agigantariam as suas 

dificuldades na ausência do PBF. 

Por considerarem a utilidade do auxílio financeiro que recebem, julgam 

unanimemente ser o Bolsa Família um bom Programa e com exceção das sugestões 
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de aumento dos valores dos benefícios e de uma fiscalização mais ativa, inclusive 

processo de fiscalização este que não se veem como responsáveis de contribuir, não 

sentem necessidade de mudanças no PBF. Mesmo que, com avançar incontrolável 

do tempo, permaneçam necessitando da sua “ajuda” e sejam conscientes disso. 

O eixo que deveria atuar em direção à transformação dessa situação, apesar 

de não garantir tamanho feito, como verificado na pesquisa, ainda é muito incipiente 

e porque não dizer, vago em Currais Novos. Pelo prisma de Katzman (1997) e 

Katzman; Filgueira (2006), visualiza-se uma quantidade expressiva da população que 

permanece destituída de ativos e em condições de tamanha vulnerabilidade que em 

determinados casos bloqueia, inclusive o seu acesso as poucas estruturas de 

oportunidade que o terceiro eixo oportuniza. 

Percebemos as “ordens institucionais” descritas por Katzman (1997) e 

Katzman; Filgueira (2006) atuando de modo desfavorável ao avanço sócio econômico 

dos beneficiários do PBF em Currais Novos. Isso porque, enxergamos por trás da 

realidade vivenciada pelos mesmo um cenário em que o Estado deixa a desejar no 

que tange à efetividade das política públicas implementadas e ausência de 

planejamento de outras necessárias, a sociedade, de um modo mais especifico, as 

relações familiares muitas vezes são fragilizadas o que gera danos presentes e futuros 

para todos os que estão inseridos, e como complemento, o mercado de trabalho local, 

por sua vez, se revela carente de dinamismo e expressivamente restrito. Logo, 

concluímos que esse conjunto de fatores tem um impacto negativo real na vida dos 

indivíduos assistidos pelo PBF. 

As “ordens institucionais” devem agir de modo contrário, ou seja, é crucial 

planejar estratégia que façam com que o Estado, a sociedade e o mercado de trabalho 

interferiram positivamente sobre a vida das famílias, mediante a promoção de 

estrutura de oportunidades e facilitação do acesso a essas, de modo que uma parcela 

mais significativa de beneficiários seja alcançada e melhorias em suas vidas possam 

ser verificadas em decorrência disso. 

Essa se configura como uma grande missão a ser realizada, pois são diversas 

as famílias que se permanecem dentro de um ciclo intergeracional da pobreza e se 

defrontam rotineiramente com suas múltiplas facetas e com toda a complexidade que 

o termo carrega em si, tendo em mente a noção de pobreza explorada por Silva 

(2013). Logo, se não possível solucioná-la, deve-se ao menos buscar mais fortemente 

mitigar as suas consequências. 
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Diante disso, é oportuno frisar a necessidade de se construir portas de saídas 

ao PBF em Currais Novos e aperfeiçoar as poucas iniciativas em execução que 

também atuam nessa perspectiva, intensificando suas articulações, e isso não é um 

trabalho simples e fácil em virtude de todo um contexto que abrange as limitações da 

gestão local, a realidade econômica do município e o perfil dos beneficiários do PBF.  

É crucial um trabalho conjunto e muito bem articulado para que o terceiro eixo 

do PBF em Currais Novos avance e possa vir de fato a elevar a probabilidade de 

repercutir positivamente na vida dos beneficiários. Sem dúvidas, o passo inicial desse 

processo deve ser dado tendo por base a busca por maior e melhor conhecimento do 

PBF, tanto por parte da população beneficiária, para que possa intervir reivindicando 

que a sua participação no Programa não se resuma ao recebimento do recurso e ao 

cumprimento de condicionalidade, mas também e, principalmente, por parte da gestão 

local do Bolsa Família para que devidamente inteirada dos propósitos e possibilidades 

do Programa que operacionalizam possam criar Ações e Programas Complementares 

em consonância com as especificidades de seu público, bem como pleitear parcerias 

com atividades já em execução. 

É preciso conhecer para interferir. Enquanto isso, a cidade permanecerá 

convivendo com um Programa cuja atuação é limitada, mesmo certos de que o terceiro 

eixo não assegura inclusão produtiva, reduz ainda mais as mínimas possibilidades de 

ocorrência de emancipação de beneficiários do Programa. Que aliás, também não 

significa necessariamente redução de fato da pobreza no município, pois esta é uma 

problemática não solucionável apenas com o mero cruzar das linhas de elegibilidade 

do PBF.  

Observando, de um modo geral, as constatações feitas ao longo dessa 

dissertação à luz dos objetivos traçados pelo PBF, percebe-se que o referido 

Programa precisa de aperfeiçoamentos em Currais Novos, pois existe uma série de 

problemáticas em torno do seu funcionamento. Ao ampliar o olhar, vislumbra-se que 

que as necessidade de melhorias no PBF se expande em nível nacional. É certo que 

esse PTRC tem passado por evoluções, e que representa um símbolo do rumo 

tomado pela política social no Brasil, no entanto, ainda há muito o que ser realizado 

com vistas a potencializar os seus impactos. O PBF, inegavelmente, tem a sua 

relevância para o público por ele contemplado, porém não possui, por si só, potencial 

suficiente para verdadeiramente transformar o cenário que a pobreza delineia ao se 

concretizar em suas vidas.  
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APÊNDICES 

 

 

Apêndice A – Roteiro de entrevista com servidores 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS URBANOS E REGIONAIS 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM SERVIDORES PÚBLICOS EM CURRAIS 

NOVOS-RN 

 

 

1. Gostaria de saber um pouco sobre você, sua formação, quanto tempo trabalha no 

setor público, qual o cargo que ocupa hoje e quais as atribuições a ele pertencentes. 

 

2. Como você percebe a atuação do Programa Bolsa Família – PBF no município de 

Currais Novos? Acredita que esse tipo de Programa seja relevante no que concerne 

o combate à pobreza? O mesmo atende às pessoas que dele necessitam? 

 

3. Dentre as atividades necessárias para operacionalização do PBF, quais são de 

responsabilidade do município e quais são efetivamente realizadas em Currais Novos-

RN? 

 

4. Numa perspectiva da realidade local, como são trabalhados os dois primeiros eixos 

do PBF, nesse caso, a transferência de renda e o acompanhamento das 

condicionalidades? Quem são os atores responsáveis por cada área mencionada? 
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5. Como é a relação da gestão local do PBF com a gestão Estadual e com o próprio 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS? Quais os meios de 

comunicação utilizados para intermediar essa relação e possibilitar a gestão 

descentralizada do referido Programa e com que frequência isso ocorre?  

 

6. Os integrantes da gestão municipal do PBF participam de cursos de capacitação? 

Em caso afirmativo, por quem são promovidos? Essas atividades são recorrentes?  

 

7. Como é decidido o destino dos recursos recebidos do Governo Federal via IGD-M? 

Em que tem sido aplicado? A quantidade recebida é suficiente para atender as 

necessidades da gestão local? É feita alguma mobilização com intuito de melhorar o 

índice e consequentemente a quantia recebida? 

 

8. Como funciona a Instância de Controle Social – ICS do PBF? Por quantas pessoas 

é composta? Quem são elas? Existe atas? Quais atividades são desenvolvidas? A 

população beneficiária participa? Se não, pode citar possíveis causas? 

 

9. Tem-se o registro da quantidade de famílias que saíram do Programa? Se sim, 

quantos foram os egressos em 2015, e se não, porque não há como obter essa 

informação?  

 

10. Com base em suas experiências diárias, consegue perceber a existência de uma 

quantidade significativa de cancelamento de benefícios? Ao seu ver, qual tem sido o 

principal motivo da saída? Por outro lado, é perceptível a permanência das famílias 

por muito tempo no Programa? Se sim, qual a provável causa?  

 

11. Conhecendo a realidade das famílias que tiveram os seus benefícios cancelados 

em 2015 em função de aumento de renda, você acredita que elas de fato não 

necessitam mais das transferências do PBF?  

 

12. Existe alguma Ação ou Programa Complementar ao Bolsa Família em execução 

na cidade? Se sim, quais são ofertadas pelo governo federal e quais são iniciativas 

diretas do munícipio? Descreva detalhadamente cada uma delas, ressaltando seu 
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surgimento, modo e local de funcionamento, público alvo, critérios de seleção, servidor 

responsável. 

 

13. Ainda com relação às Ações e Programas, estes são coerentes com as 

necessidades da população e com suas especificidades? Quais os objetivos dos 

Programas existentes? São desenvolvidos com foco em que área? Há procura dos 

beneficiários do PBF por esses Programas? Quem normalmente é a maioria dos 

participantes desses Programas? Como é feito o planejamento, divulgação e 

implementação dos mesmos? 

 

14. Dentre os seguintes Programas: Crediamigo, Agroamigo, Programa Brasil 

Alfabetizado, Agenda Leitura, Projeto de Promoção do Desenvolvimento Local e 

Economia Solidária, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura – PRONAF, 

Programa Nacional Biodiesel e Luz para Todos, existe algum que seja desenvolvido 

em Currais Novos? Quais? Os mesmos atuam em parceria e, portanto, de modo 

articulado com o PBF em Currais Novos-RN? Se sim, com se dá essa relação e em 

caso negativo, por quê? 

 

15. É aplicado algum recurso proveniente dos incentivos do Governo Federal nessas 

ações? Se sim, quanto? Em que especificamente?  

 

16. Existe alguma dificuldade para implementação desse tipo de Programa ou mesmo 

para expansão dos existentes? Quais? 

 

17. Na sua opinião, esses Programas possuem a capacidade de emancipar as 

famílias beneficiárias do Bolsa Família? Por quê?  

 

18. É possível perceber mudanças na qualidade de vida dos beneficiários do Bolsa 

Família em função da participação no Programa? Se sim, quais? Se não, por quê?  
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Apêndice B – Roteiro de entrevista com beneficiários 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS URBANOS E REGIONAIS 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA EM 

CURRAIS NOVOS-RN 

 

 

1. Conte-me um pouco sobre sua história de vida. Quem é você? Como se inseriu no 

Programa Bolsa Família? A quanto tempo é beneficiário? Você tem algum ofício?  

 

2. Como era a sua vida antes do Programa no que concerne há vários aspectos como 

trabalho, alimentação, estudos, saúde, condições de moradia? E como é a sua vida 

hoje? 

 

3. Quantas pessoas fazem parte da sua família? Existe crianças, grávidas e lactantes 

em sua casa inseridas em se Cadastro do PBF? Se sim, elas são devidamente 

acompanhadas? Existe alguma dificuldade no cumprimento das contrapartidas 

exigidas pelo Programa? Em caso afirmativo, quais? Já sofreu alguma advertência, 

suspenção ou bloqueio do benefício em decorrência de descumprimento das 

condicionalidades? 

 

4. Verifica alguma mudança no cotidiano das crianças com relação ao seu 

aproveitamento escolar? No caso de grávidas e lactantes, o PBF trouxe algo diferente 

em termos de melhoria para as suas vidas? O quê? 
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5. Como se dá sua participação no PBF? Você apenas retira mensalmente o dinheiro 

em uma agência da CAIXA ou participa de outras atividades relacionadas ao 

Programa? Descreva as ações que caracterizam a sua interação com o Bolsa Família. 

 

6. Como ocorre a comunicação da gestão do Programa para com você beneficiário? 

Você é constantemente informado sobre peculiaridades do Programa? Essas 

informações chegam através de qual veículo de informação? Quando necessita ir até 

à secretaria como é o atendimento?  

 

7. Tem conhecimento a respeito da existência de Instância de Controle Social? Você 

participa? Descreva sua participação. Já participou de alguma forma na fiscalização 

do Programa como, por exemplo, realizado denúncia de irregularidades?  

 

8. Conhece alguma Ação ou Programa que seja desenvolvidos para o público 

beneficiário de modo complementar ao recurso transferido? Se sim, qual? 

 

9. Participa ou já participou de alguma Ação ou Programa Complementar ao PBF?  Se 

não participou, qual o motivo? Se participou, qual foi? O que levou você a participar: 

iniciativa pessoal ou indução do poder público? Como tomou conhecimento da 

existência da referida atividade? Como foi sua experiência? Houve dificuldades para 

sua participação? O que mudou na sua a vida a partir de então? 

 

10. Qual a sua opinião a respeito das Ações e Programas Complementares? Acredita 

ser importante a existência de iniciativas que visem desenvolver capacidades e 

habilidades em você e sua família cujo objetivo principal é proporcionar a sua 

emancipação? Comente 

 

11. Você acha que as Ações e Programas Complementares existentes hoje na sua 

cidade são suficientes para melhorar a sua vida em algum aspecto? 

 

12. Que atividades você acha que poderiam estar sendo ofertadas de modo 

complementar às transferências do PBF e que teriam uma utilidade real e prática no 

que concerne à sua melhoria de vida? 
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13. Conhece algum desses programas: o Programa Próximo Passo, o Programa 

Acreditar, Curso Preparatório Prominp, o Portal do Empreendedor, o Compromisso 

Nacional pelo Desenvolvimento Social, Programa Nacional da Agricultura Familiar – 

PRONAF (Grupo B), Programa Nacional de Crédito Fundiário – PNCF, Programa de 

Microcrédito Produtivo Orientado (Crediamigo), Programa de Microcrédito Rural 

(Agroamigo), Territórios da Cidadania, Programa Brasil Alfabetizado? Já participou ou 

participa de algum deles? Se sim, qual? 

 

14. Ao seu ver, o que te impossibilita de conseguir boas oportunidades de emprego 

que ocasionem um aumento substancial de sua renda, levando-o a não mais 

necessitar do benefício do PBF? O que o governo poderia fazer para de fato 

emancipá-lo? O que você preferiria: um emprego com carteira assinada ou o benefício 

do PBF? Por quê? 

 

15. O que muda na sua vida ao receber o valor repassado mensalmente pelo PBF? 

Como você o avalia? Há algo que precisa melhorar? O quê? 

 

 

 

 

 


