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RESUMO 

 

 

A INCLUSÃO PRODUTIVA DO PLANO BRASIL SEM MISÉRIA: 

ANÁLISE DOS ASPECTOS SOCIAIS, ECONÔMICOS E AMBIENTAIS NO 

TERRITÓRIO DO MATO GRANDE/RN 

 

Considerada um fenômeno de inúmeras características e de complexa resolução, a pobreza 

tem feito com que inúmeros indivíduos convivam em condições inadequadas, necessitando de 

serviços básicos como saúde, educação, saneamento ambiental, ou seja, a pobreza os priva de 

direitos essenciais, onde sua oferta é um dever do poder público, cabendo a sociedade o poder 

de reivindicação. No Brasil, os índices de pobreza ainda são altos e preocupantes, a 

desigualdade na distribuição de renda é dissidente, e como medidas de enfrentamento a 

situação de pobreza, as ações dos governos encaminham para formulações de políticas 

públicas que proporcionem a autonomia econômica dos indivíduos, apostando principalmente 

em programas de transferência de renda. Assim, em 02 de junho de 2011 por meio do Decreto 

nº 7.492, criou-se o Plano Brasil Sem Miséria (PBSM) com o objetivo desafiador de superar a 

extrema pobreza até o final de 2014. Dessa forma, o PBSM passa a atuar no Território do 

Mato Grande/RN, cuja realidade de pobreza, principalmente no meio rural, é tangível e 

carente de alternativas de resolução. Logo, a pesquisa objetiva identificar, a partir da 

percepção dos beneficiários do PBSM no Território do Mato Grande se realmente houve 

mudança nas vidas dessas pessoas, especialmente no que se refere ao eixo de Inclusão 

Produtiva, analisando assim, sua direta intervenção nas dimensões social, econômica e 

ambiental. Para isso, foram realizadas 38 entrevistas com as famílias beneficiárias do PBSM 

das comunidades de Serrote de São Bento/João Câmara, Baixos de São Miguel/Poço Branco e 

Ingá/Taipu, primeiramente para o reconhecimento do perfil socioeconômico dessas famílias, 

por fim, para uma análise etnográfica da percepção que os mesmo têm a respeito das ações do 

PBSM, sendo assim um mecanismo de avaliação do referido Plano, visto que são impressões 

de indivíduos que vivenciaram cada uma das ações. Dentre os resultados, observou-se que as 

famílias beneficiárias do PBSM atendem a grande parte dos requisitos para inserção nessa 

política pública, são famílias com baixos níveis de renda e escolaridade, precário acesso aos 

serviços de saúde e educação, e no tocante a Inclusão Produtiva pode-se então dizer que o 

recebimento do fomento e inicial investimento numa atividade produtiva, atingiram o objetivo 

de amenizar a pobreza, porém esses mesmos beneficiários deixaram claro em seus 

depoimentos que essas ações foram apenas paliativas. Portanto, as políticas públicas de 

enfrentamento à situação de pobreza existem, mas é necessário ampliá-las, assim como é 

necessário que os beneficiários empoderem-se, dessa forma serão indivíduos cientes de suas 

atitudes em prol da manutenção de seus direitos.  
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ABSTRACT 
 

THE PRODUCTIVE INCLUSION OF THE BRAZIL PLAN WITHOUT MISERY: 

ANALYSIS OF SOCIAL, ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL ASPECTS IN THE 

MATO GRANDE / RN TERRITORY 

 

Considered a phenomenon of innumerable characteristics and complex resolution, poverty has 

caused many individuals to live in inadequate conditions, in constant need of basic services 

such as health, education, environmental sanitation, that is, poverty deprives them of essential 

rights which were supposed to be provided by the government. In Brazil, poverty rates are 

still high and worrying, inequality in income distribution is discrepant. As measures to cope 

with poverty, government actions lead the developing of public policies that provide the 

economic autonomy of individuals, focusing mainly on income transfer programs. Therefore, 

on June 2, 2011, through Decree No. 7,492, the Brazil Without Misery Plan (PBSM) was 

created with the challenging objective of overcoming extreme poverty by the end of 2014. In 

this way, the PBSM starts to act in the Territory of Mato Grande / RN, whose reality of 

poverty, especially in rural areas, is tangible and lacking alternatives for resolution. Therefore, 

the research aims to identify, from the perception of the beneficiaries of the PBSM in the 

Territory of Mato Grande, if there really was a change in the lives of these people, especially 

with regard to the Productive Inclusion axis, analyzing their direct intervention in the social, 

Economic and environmental. For this purpose, 34 interviews were carried out with the 

beneficiary families of the PBSM of the communities of Serrote de São Bento / João Câmara, 

the Baixa de São Miguel / Poço Branco and Ingá / Taipu, firstly to recognize the 

socioeconomic profile of these families. To accomplish such aim, an ethnographic analysis of 

the perception they have about the actions of the PBSM was made. It was used also as a 

mechanism for evaluating this Plan, since it is a collection of the impressions of individuals 

who have experienced each of the actions. Among the results, it was observed that the 

beneficiary families of the PBSM that meet most of the requirements for inclusion in this 

public policy are those with low levels of income and schooling, poor access to health 

services and education. In regard of the Productive Inclusion, It can be said that the receipt of 

the promotion and initial investment in a productive activity, reached the goal of alleviating 

poverty, but these same beneficiaries made it clear in their testimonies that these actions were 

only temporary. Therefore, public policies to cope with the situation of poverty do exist, but 

they need to be expanded, just as beneficiaries need to be empowered, so they will be 

individuals aware of their attitudes towards the maintenance of their rights.  
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Rural poverty, public policy, coping with poverty, traditional communities 
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1 INTRODUÇÃO GERAL/JUSTIFICATIVA  

 

As desigualdades, injustiças, distribuição não igualitária de renda, acesso a 

serviços básicos, insatisfação no bem estar social, fazem parte de uma realidade que não 

remonta apenas aos tempos atuais. Todos esses aspectos encontram-se intimamente ligados ao 

“fenômeno da pobreza” e, para adentrar as peculiaridades envolvidas nesse fenômeno, se faz 

necessário entender que suas raízes transcendem os limites do tempo, como bem destaca 

Rojas (2011, p. 12). 

 

La pobreza en sí no es de ninguna manera algo nuevo en la historia de la humanidad, 

sino muy por el contrario. Vivir en una condición de premura material fue la 

situación normal del género humano hasta que los progresos tecnológicos de la era 

moderna hicieron posible, para las amplias mayorías, tener acceso a niveles de 

consumo, salud, educación y bienestar en general impensables en épocas anteriores 

(ROJAS, 2011, p.12). 

 

 

A pobreza traz consigo diversas nuances, e por tal motivo, uma só abordagem não 

consegue traduzir todas as características que ela possui. A exemplo disso Romão (1982) 

enfatiza que poucos fenômenos no mundo carregam tantas peculiaridades e dificuldades em 

conceituar como a Pobreza, pois tenta-se mensurá-la por meio de indicadores. Ao se 

questionar até que ponto o fator econômico é determinante, as questões mais subjetivas 

acabam sendo postas em outro plano, uma vez que a subjetividade se torna um aspecto do 

qual não se permite quantificação. Por conseguinte, a maioria dos estudos se detém nos 

componentes materiais que a pobreza admite. 

Rojas (2011) destaca que os estudos sobre a pobreza tiveram como principal 

precursor o autor Seebohm Rowntree, que em 1901 publicou Poverty: A Study of Town Life, o 

que o tornou referência a respeito da temática, tanto pelo fato de ser uma pesquisa extensa, 

com abrangência de 11.560 famílias em Nova York que se elevaram economicamente a cerca 

de dois terços de todas as famílias da referida cidade, e também por definir uma linha de 

Pobreza. O autor a delineou em dois tipos: a Pobreza Primária, que se refere ao fato da família 

não conseguir obter o mínimo necessário para se manter e a Pobreza Secundária, que se trata 

das famílias que poderiam atingir o mínimo necessário, porém não tinham excedente. 

Diante das facetas admitidas em seu desvelamento, a pobreza pode enquadrar-se 

em algumas categorias. Romão (1982) as cita: a pobreza como juízo de valor, a pobreza 

relativa e a pobreza absoluta. O autor critica a forma de compreender a pobreza como juízo de 

valor, pois a considera uma realidade concreta, onde todos podem ver sua real dimensão. Ela 

não é abstrata a ponto de ser entendida somente a partir da subjetividade de quem a sente/vive 

no cotidiano. Já a pobreza relativa é entendida sob o padrão de vida imposto pelo modelo 
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capitalista da atual sociedade, os pobres são aqueles que estão posicionados na camada 

inferior da distribuição de renda. O autor considera a categoria até certo ponto, uma vez que a 

renda pode sim estabelecer comparativos na sociedade, porém não é suficiente, pois não capta 

a especificidade do conceito de pobreza. Quanto à pobreza absoluta, se refere às questionadas 

linhas ou limites de pobreza, que estabelecem níveis mínimos ou suficientes das necessidades 

de cada indivíduo. 

Simpson (1968) explica que a Pobreza de uma sociedade, além de ser 

restritamente compreendida por meio de baixos níveis de renda, baixos níveis de produção 

material, compromete seriamente outras necessidades básicas dos indivíduos, tais como: 

alimentação, habitação, vestuário e condições razoáveis de saúde. O referido autor alerta 

ainda para outro indicativo da pobreza que é a Nutrição, destacando a África, Ásia e América 

Latina, como principais regiões do mundo com maior carência em calorias. Menciona 

também a má distribuição dos alimentos e capacidade de compra como fatores que 

comprometem a resolução do problema e sugere a ampliação da produção de alimentos, bem 

como o controle da taxa de natalidade como medidas capazes de mitigar parte das causas da 

carência de calorias em populações pobres. 

Os níveis de pobreza divergem de acordo com a realidade de cada país e/ou 

continente assumindo diferentes proporções. E nos países cuja economia não emerge 

mundialmente como potência, os países com economia em desenvolvimento, a realidade é 

ainda mais preocupante. Salama e Valier (1996) destacam que a pobreza era discutida 

principalmente por receio desses países não honrarem com suas dívidas, mas que nos últimos 

anos as políticas de ajuste e o empobrecimento de muitas camadas da população desses países 

vêm sendo discutidas com maior intensidade. 

O Brasil, por sua vez, também necessita ampliar suas discussões a respeito da 

pobreza, pois a desigualdade é opressiva e requer intervenções. Para que se possa 

compreender a desproporção na distribuição de renda no país, que é um dos principais fatores 

de mensuração da pobreza (pobreza relativa), verifica-se a concentração de renda em apenas 

1% da população brasileira, sendo que “pouco mais que 1,5 milhão de pessoas ou 400 mil 

famílias, que controlam 17% da renda nacional e possuem 53% do estoque líquido de riqueza 

privada do país. Nos EUA, o 1% mais rico da população tem 8% da renda e 26% da riqueza 

nacional” (ESTENSSORO, 2003, p. 169).   

Corroborando com tal afirmação, Rocha (2007) vem destacar que os elevados 

índices de pobreza no Brasil decorrem da desigualdade de renda e não pela ausência de renda 

que possa atender as necessidades básicas dos indivíduos, porém destaca que desde 1997 tem-

se verificado certo declínio da desigualdade, e destaca dois motivos: 
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Em primeiro lugar, ao comportamento do mercado de trabalho: em razão de um 

desempenho econômico fraco e da política de valorização do salário mínimo, 

ocorreram ganhos de rendimento maiores para os trabalhadores na base da 

distribuição. Em segundo, ao aumento do valor e da cobertura das transferências de 

renda, sejam as constitucionais vinculadas ao salário mínimo, sejam aquelas 

associadas aos “novos” programas de transferência, hoje reunidos sob o guarda-

chuva do Bolsa Família (ROCHA, 2007 p.131). 

 

 

Lançado em 2003, no Governo do Presidente Luis Inácio Lula da Silva, o 

Programa Fome Zero, tinha um objetivo desafiador, que era garantir melhorias para os 

indivíduos em situação de carência alimentar e extrema pobreza. Logo de início do seu 

governo, ações foram iniciadas para que fosse implementada uma Política Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional, sendo tais ações: 

 

I) o Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome (MESA);  

II) a reimplantação do Conselho  Nacional  de  Segurança  Alimentar  (CONSEA),  

que envolve representantes governamentais e personalidades oriundas de 

organizações da sociedade civil, e; III) uma Assessoria Especial da Presidência da 

República de Mobilização para o Fome Zero. (Silva, et al, 2010, p.89) 

 

A proposta seria combinar políticas estruturais, políticas específicas e políticas 

locais, mas efetivou-se principalmente pelo Programa Cartão Alimentação. Evidentemente 

diante de um objetivo tão ambicioso, críticas foram direcionadas ao Programa Fome Zero, 

desde as criticas de caráter estrutural, como na própria gestão do Programa (Yazbek, 2003). 

A exemplo, Albert (2008) tece relatos a respeito das experiências do Programa 

Fome Zero vivenciadas pelas famílias do Núcleo Monte Verde, em Porto Alegre, a autora 

ouviu depoimentos de um grupo de mulheres e conseguiu extrair experiências das mais 

diversas, desde conflitos políticos relacionados às parcerias entre poder público local e 

empresários (aspecto relacionado à doação de cestas básicas), até mesmo conflitos dentro do 

próprio círculo de relações da comunidade, foi possível perceber que as fragilidades na gestão 

do programa comprometeram a eficácia no atendimento às famílias, porém tais famílias 

entendiam a relevância do programa em seu contexto de atendimento às necessidades básicas, 

e o mais interessante ainda, que o programa detinha importância como uma política de direito, 

e não apenas como mera assistência.     

Mesmo com alguns entraves ocasionados pela não unificação imediata de alguns 

programas de transferência de renda (Bolsa Família, Bolsa Escola e Auxílio Gás), os mesmos 

haviam atingido 10,3 milhões de benefícios e um dispêndio de R$ 466 milhões mensais em 

2004, acarretando assim um efeito distributivo significativo (ROCHA, 2007).  
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Com propósitos mais audaciosos de enfrentamento à situação de pobreza, o 

Governo Federal cria em 2011, o Plano Brasil Sem Miséria-PBSM: 

 

A criação do PBSM é uma intervenção que vem sendo acompanhada com muito 

interesse por vários governos nacionais, organismos multilaterais e instituições de 

pesquisa que visualizam na iniciativa brasileira a possibilidade de produção de 

soluções inovadoras de política pública para redução da extrema pobreza. As 

soluções brasileiras têm o potencial de aplicabilidade em vários países pelo fato de o 

Brasil apresentar as seguintes características: grande desigualdade socioeconômica 

em sua população e grande concentração de população extremamente pobre, tanto 

em áreas urbanas, quanto em áreas rurais; alto grau de heterogeneidade na 

capacidade instalada em suas estruturas subnacionais; desenvolvimento de soluções 

inovadoras em política pública de sentido inclusivo em termos socioeconômicos 

como: Cadastro Único, Cisternas, Programa de Aquisição de Alimentos e Sistema 

de Gestão do Programa Bolsa Família; Capacidade demonstrada de rápida 

implementação de políticas efetivas em proteção e promoção social, como os 

programas Saúde da Família, política de controle do HIV/AIDS, Bolsa Família e 

Educação Básica e capacidade crescente de transferência de tecnologia, 

especialmente tecnologia social, aos países sul e centro-americanos e africanos em 

agricultura familiar, saúde, educação e assistência social.  (SOUSA, 2013, p.3). 

 

 

Para tentar alcançar o objetivo de superar a extrema pobreza no país, o governo 

planejou suas ações em três eixos temáticos: garantia de renda; acesso a serviços públicos e 

inclusão produtiva. Esse último eixo, por sua vez, estabelece ações voltadas às famílias no 

campo e na cidade (Brasil, 2016). 

Discutir as categorias do fenômeno da pobreza, os indicadores que prometem 

mensurá-la, bem como as medidas e propostas que visem sua superação, reflete um aspecto 

do campo objetivo, que depende de ações políticas e de imposição social, principalmente 

daqueles que são diretamente afetados pela crucial realidade imposta pela pobreza. Um 

aspecto de grande relevância discutido por Lewis (1966) retrata outra face da pobreza, uma 

discussão mais voltada para o campo da subjetividade do indivíduo pobre ou extremamente 

pobre, por ele denominada de “Cultura da Pobreza”. 

O autor acima citado caracteriza a cultura da pobreza como o ato de aceitação por 

parte do indivíduo à situação de pobreza a qual é submetido. Mesmo considerando a ausência 

de estudos sobre o referido tema como fator limitante, o autor discorre sobre vários elementos 

que tipificam essa vertente, sendo o ponto inicial de discussão, o fato de não ser 

proporcionado para a população pobre, uma organização social, política e econômica, 

impondo assim, a existência de uma classe dominadora e uma classe dominada. Para o autor, 

a condição de pobreza não deve ser internalizada como sentença a ser levada para toda a vida, 

há mecanismos de organização social e comunitária que lhes conferem direitos e 

possibilidades de mudanças. 
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Mediante tal conjuntura, elegeu-se como tema da pesquisa o Plano Brasil Sem 

Miséria, e como recorte espacial para análise empírica as Comunidades rurais de Serrote de 

São Bento/João Câmara, Baixos de São Miguel/Poço Branco e Ingá/Taipu, todas localizadas 

no Território Mato Grande/RN. 

O problema que instigou a realização do presente estudo foi a necessidade de 

analisar a atuação do Plano Brasil Sem Miséria nas comunidades acima mencionadas, análise 

essa, a partir da ótica das famílias diretamente afetadas por tal política pública. 

A relevância social da pesquisa se respalda pela importância de se tomar 

conhecimento a respeito das dimensões da pobreza existentes nas referidas comunidades, 

identificando se há ou não o atendimento às necessidades básicas dos indivíduos e revelando 

se medidas de superação da extrema pobreza, como o PBSM, promovem realmente uma 

melhoria nas condições de vida da população. No que se refere à relevância para a 

comunidade acadêmica, esta reside no fato de estimular o desenvolvimento de novas 

pesquisas a fim de se propor melhorias no escopo da política pública, principalmente porque 

ela está sendo executada pela primeira vez, tanto no Estado, quanto no Território do Mato 

Grande. 

Destarte, o presente estudo se justifica por trazer relevantes concepções a respeito 

do público beneficiário de uma política pública idealizada em âmbito federal, cujas nuances 

regionais devem ser consideradas, para que dessa forma se obtenha êxito e o principal: que 

sejam atendidas as necessidades dos cidadãos envolvidos.     

Dessa forma, objetiva-se identificar, a partir da percepção dos beneficiários do 

PBSM no Território do Mato Grande se realmente houve mudança nas vidas dessas pessoas, 

especialmente no que se refere ao eixo de inclusão produtiva, analisando assim, sua direta 

intervenção nas dimensões social, econômica e ambiental.  

A partir do objetivo geral, traçaram-se os seguintes objetivos específicos: delinear 

o perfil socioeconômico das famílias beneficiárias; conhecer as perspectivas e dificuldades do 

cotidiano em cada comunidade e identificar se o eixo de inclusão produtiva supriu as 

necessidades das famílias beneficiárias, seja no aspecto da geração de emprego e renda, no 

incentivo às práticas de uso proporcional dos recursos naturais, quanto na promoção do bem-

estar social.  

A dissertação estrutura-se da seguinte forma: Introdução (onde se apresenta a 

temática da pesquisa, sua relevância social, acadêmica, e objetivos da pesquisa), 

Fundamentação Teórica (discussão de temas e conceitos que embasam a pesquisa), 

Caracterização geral da área de estudo (localização e caracterização de aspectos fisiográficos 

da área de estudo), Metodologia Geral (um Estudo de Caso, com uma abordagem descritiva e 
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exploratória, aplicação de formulários semiestruturados para obtenção dos dados 

socioeconômicos das famílias inseridas no PBSM e entrevistas semiestruturadas para 

obtenção de dados qualitativos, ou seja, informações a respeito do acesso e a eficiência do 

referido Plano (principalmente no tocante ao Eixo de Inclusão Produtiva), dois capítulos 

constituído, cada um deles, por um artigo científico completo e submetido e as considerações 

finais da pesquisa. 

No primeiro capítulo da dissertação apresenta-se o artigo intitulado Perfil 

Socioeconômico e Organização Social das famílias beneficiárias do Plano Brasil Sem 

Miséria no Território do Mato Grande/RN, o qual está formatado segundo as normas da 

Revista Antropolítica, tendo como objetivo delinear o perfil socioeconômico das famílias 

beneficiárias do PBSM nas Comunidades rurais de Serrote de São Bento/João Câmara, 

Baixos de São Miguel/Poço Branco e Ingá/Taipu, todas localizadas no Território Mato 

Grande/RN, bem como conhecer as perspectivas e dificuldades do cotidiano, identificando o 

nível de organização social de cada comunidade. Esse artigo mostra-se como base de uma 

análise do perfil socioeconômico de famílias inseridas num contexto de pobreza, que 

recebendo ações de uma política pública para enfrentamento de condição, requer um olhar 

analítico a respeito do atendimento às necessidades básicas dessas famílias.  

No segundo capítulo, apresenta-se o artigo intitulado Inclusão Produtiva do Plano 

 Brasil Sem Miséria no Mato Grande/RN: análise etnográfica da percepção dos 

beneficiários, que está formatado conforme normas de submissão da Revista 

Desenvolvimento e Meio Ambiente, e tem como objetivo identificar, a partir da percepção 

dos beneficiários do PBSM no Território do Mato Grande se realmente houve mudança nas 

vidas dessas pessoas, especialmente no que se refere ao eixo de inclusão produtiva, analisando 

assim, sua direta intervenção nas dimensões social, econômica e ambiental. Neste artigo, a 

análise permeia o conteúdo dos discursos daqueles que foram diretamente afetados pela 

política pública, legitimando assim, a avaliação de suas ações, informando o que houve de 

efetiva mudança em suas vidas, sendo também fonte para futuras análises, quem sabe até 

proporcionando melhorias no próprio escopo da política pública. 

O primeiro capítulo fomenta a análise do segundo capítulo, pois a partir do 

reconhecimento do perfil socioeconômico e da situação de pobreza de cada família, se 

promove uma discussão a respeito das ações de tal política após sua implementação, para 

entender se houve realmente mudança e melhoria na qualidade de vida das famílias 

beneficiárias do PBSM.  
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1.1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1.1 Dualidades na conceituação da Pobreza 

 

As raízes do conceito de Pobreza remontam épocas antigas. Rojas (2011) 

menciona que sua etimologia vem do latim paucus (pouco) e parire (engendrar), que 

originalmente se refere aos pauperos, condição que significa, literalmente, suportar ou gerar 

pouco. Explica também, que esse conceito era aplicado ao gado, e consequentemente à terra 

pobre, infértil, ou seja, com baixo rendimento. 

Ao considerar a pobreza um fenômeno cujas proporções estão arraigadas em nível 

global, é imprescindível enfatizar que mesmo em países onde o desenvolvimento econômico é 

eminente, a pobreza faz-se presente e tem demandado ações governamentais com o intuito de 

que tal fenômeno não tome maiores proporções. Galindo e Ardila (2012) salientam que as 

incidências de pobreza nos diversos continentes podem ser verificadas da seguinte forma: 

situações mais críticas na África sub-Sahariana, Sul da Ásia e América Latina, e menores 

proporções no Norte da Ásia, Europa e América do Norte.  

Mesmo diante do grande potencial de desenvolvimento econômico, um em cada 

oito norte americanos vive em situação de pobreza, essa realidade fez com que o Centro para 

o Progresso Americano-CPA, convocasse em 2006, um grupo de especialistas e líderes 

nacionais que pudessem realizar estudos a respeito das causas e consequências da pobreza na 

América, propondo assim ações nacionais de combate à pobreza. Assim, foram propostas 

algumas metas para redução da pobreza, com estratégias para serem atingidas até 2016. 

Dentre elas: promover oportunidades de emprego, inserir os jovens nas escolas e trabalho, 

tornar o ensino superior acessível em cada estado, garantir segurança econômica e permitir 

que mantenham reservas econômicas, como uma considerável poupança (CPA, 2007). 

Rojas (2011) destaca a preocupação da União Europeia (UE) no tocante ao 

enfrentamento à pobreza, afirmando que em 1975 foi lançado o primeiro programa 

comunitário de luta contra a pobreza, conhecida como Pobreza1, quando 30 milhões de 

cidadãos da UE viviam em situção de pobreza relativa. Porém, o fenômeno não estagnou e em 

meados dos anos 1990 o número de pobres chegou a 55 milhões. Essa permanência dos 

índices de pobreza fez com que os Conselhos Europeus de Lisboa e Niza, em dezembro de 

2000, pleiteassem pela luta contra a pobreza e exclusão social. Anos mais tarde, a mesma 

situação de pobreza fez com que a UE proclamasse em 2010 o Ano Europeu do combate à 

pobreza e à exclusão social. 
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O pensamento focado no desenvolvimento econômico, tratando a pobreza apenas 

como ausência/deficiência de renda, demonstra quão reduzida é a sua concepção para as 

grandes potências mundiais. Romão (1982) questiona a dificuldade de se compreender e 

mensurar tal fenômeno. 

 

Deve ela ser definida em termos absolutos ou relativos? Deve ser considerada como 

um “juízo de valor”? Para ser estudada apenas do ponto de vista econômico ou os 

aspectos não econômicos também devem ser explicados? A pobreza deve ser 

compreendida em relação à estrutura sócio-política da sociedade de que faz parte, ou 

vista independentemente dessa estrutura? Estas questões - e muitas outras poderiam 

ser lembradas - ilustram a complexidade de que está imbuído o conceito de pobreza. 

(ROMÃO, 1982, p.355).    

 

Assim é que se costumou considerar o desenvolvimento econômico, em sua forma 

literal, como um parâmetro capaz de definir bem estar social.  No entanto, desenvolver a 

economia não significa necessariamente ampliar qualidade de vida na sociedade, uma vez que 

estar inserido em uma sociedade desenvolvida é sentir-se assegurado em diversos aspectos e 

direitos, como afirma Sen (2000, p.18): “o desenvolvimento requer que se removam as 

principais fontes de privação de liberdade: pobreza e tirania, carência de oportunidades 

econômicas e distribuição social sistemática, negligência de serviços públicos”. 

Seguindo a perspectiva ideológica de Sen, que discute e reconhece um sentido 

amplo de liberdade para os indivíduos na sociedade, Castro (2003) propõe como ferramenta 

de desenvolvimento nos países de Terceiro Mundo, uma pedagogia da liberdade, para o 

referido autor, a educação tende a proporcionar aos indivíduos uma liberdade econômica, 

política e espiritual. 

Veiga (2005) corrobora com essa discussão quando argumenta sobre o conceito 

de Desenvolvimento, o autor menciona a existência de três premissas, a primeira que trata o 

desenvolvimento como sinônimo de crescimento econômico, sendo o nível de industrialização 

dos países, um termômetro para se analisar a qualidade de vida da população, a segunda 

premissa entende o Desenvolvimento como uma ilusão, um mito, uma manipulação 

ideológica, aos que seguem essa corrente para tratar o referido conceito, seguem de maneira 

cética, por entender que desenvolvimento e crescimento econômico possuem o mesmo 

sentido. Já a terceira premissa, é a contraposição das duas primeiras, o “caminho do meio”, 

cujo pensamento não é formular uma Teoria do Desenvolvimento, mas promover uma 

aproximação entre a ética, economia e política, para que seja priorizada a melhoria na 

qualidade de vida da população, resultando numa sociedade mais justa e equitativa, 

reconhecendo a necessidade econômica, mas respeitando as questões sociais, bem como os 

recursos ambientais. 
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1.1.2 Pobreza e Política Pública no Brasil, Rio Grande do Norte e Território Mato 

Grande/RN 

 

O cenário de desigualdades sociais no Brasil advém desde o período colonial, 

tanto no que diz respeito ao uso e apropriação de terras, quanto pelas relações de produção e 

comercialização. Rocha (2011) enfatiza que o modelo de produção adotado pelo país foi 

marcado pela modernização conservadora, desestabilizando sistemas sociais, promovendo a 

desigualdade econômica e que impulsionou a ocorrência de danos ao meio ambiente. 

Silva (2012) esclarece que os reajustes estruturais neoliberalistas no Brasil 

principalmente a partir de 1995, proporcionaram diversos impactos negativos no âmbito do 

trabalho e políticas sociais, tais como: desemprego; maior precarização das relações e 

condições de trabalho; o uso intensivo da força de trabalho, combinado com métodos e 

tecnologias avançadas com intuito de elevar a produtividade; a queda da renda média mensal 

real dos trabalhadores; e as alterações no perfil e composição da classe trabalhadora. 

Essa realidade ainda se faz presente no cotidiano da população brasileira, 

historicamente marcada pela concentração de renda nas mãos de uma minoria e que mesmo 

mediante algumas alterações no contexto econômico do país, impulsionadas pela 

intensificação do processo tecnológico, permanece ainda com índices de pobreza 

considerados entre os mais altos do mundo, refletindo assim no processo de desenvolvimento 

socioeconômico do país (MOREIRA et al, 2009). 

Evidentemente essa precarização nas relações e condições do trabalho e a 

dominação pela concentração de renda afeta a qualidade de vida, pois influencia a elevação 

dos índices de pobreza, determinando uma dura realidade àqueles que historicamente foram e 

encontram-se desfavorecidos no país, os pobres. Vale destacar que tanto a população urbana 

quanto a população rural sofrem com o reflexo das políticas públicas sociais ineficientes, 

porém esses impactos negativos são verificados com maior intensidade pelos indivíduos que 

vivem em áreas rurais. 

Pochmann (2011) menciona que ao considerar a taxa de pobreza extrema que 

existe nos grandes centros urbanos, verifica-se sua manifestação quatro vezes maior no meio 

rural. Corroborando com tal afirmação, Batista e Neder (2014, p.148) afirmam que: 

  

a pobreza rural guarda suas especificidades frente à pobreza urbana sendo que o grau 

de vulnerabilidade das famílias pobres rurais tende a ser mais expressivo tanto pelo 

critério da renda, quanto no que se refere à dificuldade de acesso aos serviços 

básicos de saúde, educação, saneamento básico, dentre outros. (BATISTA e NEDER 

2014, p.148). 
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De acordo com Cerqueira (2009, p.196), “pobres e pobreza constituem um tema 

de difícil abordagem, seja por sua capacidade de produzir num plano abstrato um círculo 

estéril e vicioso de impasses no debate político, econômico e sociológico”. Verifica-se, assim, 

que as questões que envolvem os desdobramentos da situação de pobreza no país requerem 

cautela nos momentos de proposições das soluções, atentando para que as mesmas não 

mantenham caráter pontual e baseado em um dúbio assistencialismo, visto que o 

enfrentamento dessa problemática deve envolver diversos setores da sociedade. Dessa forma 

o aspecto político deve atuar como mediador dos conflitos, não permitindo que a erradicação 

da pobreza se torne, ano após ano, apenas uma meta de plataforma de governo. 

Ao entrar nos aspectos políticos que envolvem a discussão da pobreza, um fator 

indissociável é a formulação de Políticas Públicas de enfrentamento a tal problemática. Para 

se conceber o que de fato a política pública quer abarcar, se faz necessário compreender a 

essência de sua terminologia e seu real desígnio. 

Souza (2006) informa que não há uma única e melhor forma de definição do que 

seja a política pública, mas vem conceituá-la como um campo de conhecimento cujo objetivo 

é fazer com que o governo entre em ação e ao mesmo tempo a analise, e, visualizando a 

necessidade de mudança, que sejam propostos novos rumos. A autora destaca ainda que, a 

formulação de políticas públicas é a materialização de suas propostas eleitorais em programas 

e ações que culminarão com mudanças no contexto das sociedades, constituindo-se como a 

formulação de medidas que visam a impulsionar melhorias na qualidade de vida dos 

indivíduos.  

 No entanto, é preciso saber em que contexto o conceito de política pública pode 

estar atrelado e sua concretude, ou seja, é necessário discutir sua concepção, para então 

entender quem será afetado pelas ações da política pública, para quem servirá e que mudanças 

serão alcançadas com a inclusão dos indivíduos. 

Nascimento e Reis, (2009, p.184) destaca que no tocante às políticas públicas que 

vêm sendo desenvolvidas ao longo da última década, tem proporcionado o aumento da 

implantação de programas de transferência de renda que “vêm se caracterizando como uma 

das principais políticas sociais de desenvolvimento. Esses programas preveem o repasse 

monetário atrelado a determinadas condicionalidades aos seus beneficiários, tanto para 

inserção como para a permanência no programa”.  

Um exemplo de política pública de enfrentamento à situação de pobreza no Brasil 

é o Programa Bolsa Família (PBF), que segue a linha de raciocínio de outros Programas de 
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Transferência Condicionada de Renda (PTCR) de países da América Latina
1
. O PBF é 

resultante da unificação de quatro Programas que estavam em vigor no ano de 2003 (Bolsa 

Escola, Auxílio Gás, Bolsa Alimentação e Cartão Alimentação). 

 

[...] o Programa Bolsa Família (PBF) é o maior em relação ao número de famílias 

beneficiárias, ao considerar o mês de setembro de 2012, o Programa alcançou 

13.724.590 de famílias. Este foi criado em 20 de outubro de 2003, por meio da 

Medida provisória nº 132, transformada na Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, 

sendo regulamentado pelo Decreto nº 5.209, de 17 de setembro de 2004. Por meio 

dos três eixos de composição – transferência de renda, condicionalidades e 

programas complementares -, o programa tem como objetivos promover o alívio 

imediato da pobreza, reforçar o acesso a direitos sociais básicos nas áreas de 

educação, saúde e assistência social, e colaborar no desenvolvimento das famílias, 

de modo que os beneficiários consigam superar a situação de pobreza. (SILVA, 

2012, p. 28). 

 

 

Souza (2011) menciona que em 2001, o estado do Rio Grande do Norte gerou um 

Produto Interno Bruto/PIB de US$ 9,8 bilhões, representando 0,8% do PIB brasileiro e 6,2% 

do nordestino, porém com concentração nos pólos de Natal e Mossoró, respectivamente. O 

referido autor menciona também que no ano de 2000, o estado do RN apresentou uma taxa de 

analfabetismo na faixa etária superior a 10 anos de 23,7%, bem como condições precárias na 

oferta de serviços básicos como saúde e saneamento. 

Dados mais recentes expõem que no ano de 2012, o RN ocupava a 18ª posição na 

participação relativa do PIB do Brasil, com um percentual de 0,9%. Quanto aos dados do PIB 

em 2013, o RN gerou 51,44 bilhões de reais. Quanto à taxa analfabetismo em 2010, o estado 

atingia o percentual de 18,5% (IBGE, 2016). 

Dessa forma, é possível perceber que alguns aspectos e indicadores tiveram uma 

considerável mudança no estado do Rio Grande do Norte, principalmente no que se refere à 

taxa de analfabetismo, no entanto, a pobreza resguarda outros aspectos e demandas, sendo os 

indicadores, instrumentos que acabam por limitar a amplitude conceitual que é o fenômeno da 

Pobreza, enfatizando um determinado aspecto, enquanto outros passam despercebidos, 

podendo refletir na tomada de decisões que visam o enfrentamento à pobreza.   

As disparidades e peculiaridades da pobreza no estado do Rio Grande do Norte se 

fazem presentes, pois no ano de 2003 o estado do Rio Grande do Norte apresentava incidência 

                                                           
1
 Como exemplo, Jefes y Jefas (Argentina), Chile Solidário (Chile) e Oportunidades (México) (Nascimento e 

Reis, 2009). 
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de pobreza de 52,27% e índice de Gini
2
 de 0,49, ou seja, números preocupantes que 

evidenciam cada vez mais que, indicadores em linhas gerais não conseguem mensurar a real 

necessidade da população, especialmente se considerarmos a distribuição de renda e acesso a 

serviços públicos essenciais, ambos tão negligenciados (IBGE, 2016). 

Outro fator de destaque se refere ao fato de que grande parte de sua população é 

beneficiária de algum programa de transferência de renda do Governo Federal, que mesmo 

diante da política pública de amenização da situação de pobreza, ainda se faz necessário rever 

as possibilidades existentes e aprimorá-las. 

 

Todos os municípios do Estado são atendidos por algum programa de transferência 

de renda do governo federal. Estima-se que 37,5% da população total sejam de 

pobres. A estimativa de famílias pobres é de 36,8% do número de famílias 

registradas no censo 2000. Cerca de 52% das famílias pobres são atendidas pelo 

Programa Bolsa Família e recebem valor médio de benefício por família de R$ 

34,00. O valor atual das transferências mensais no Rio Grande do Norte é de R$ 

15,5 milhões. O Rio Grande do Norte, em termos de desenvolvimento humano, 

estimado pelo IDH, ocupa o quarto lugar no Nordeste e o vigésimo primeiro no 

Brasil. Nas últimas décadas, o IDH do Estado vem melhorando substancialmente, 

evoluindo de 0,266 em 1970 para 0,501 em 1980, em seguida 0,620 em 1991 para 

atingir o índice de 0,702 em 2000. Possui uma situação privilegiada no que se refere 

à disponibilidade de recursos no espaço rural, mas faltam os de meios para 

transformar suas potencialidades em oportunidades sustentáveis de 

desenvolvimento. (SOUZA, 2011, p.6). 

 

 

Mediante tal conjuntura, onde as proporções de pobreza são reais, destaca-se no 

Estado do Rio Grande do Norte a realidade do Território Mato Grande. De acordo com dados 

do Censo do IBGE 2010, o Mato Grande apresenta uma população total de 226.341 

habitantes, com densidade demográfica de 35,5 habitantes/km², dos quais 109.921 residem na 

zona urbana e 116.420 na zona rural. O Índice de Desenvolvimento Humano-IDH do 

território é de 0,625, ou seja, é uma das regiões com IDH mais baixo do Rio Grande do Norte. 

A renda per capita é de R$ 76,15/mês e a concentração de renda, de acordo com o índice de 

Gini, é 0,58. A taxa de analfabetos acima de 15 anos é de 35,9% da população e 66,8% das 

pessoas responsáveis por domicílios têm menos de quatro anos de estudo. (SOUZA, 2011). 

 

 

                                                           
2
  Medida do grau de concentração de uma distribuição, cujo valor varia de zero (a perfeita igualdade) até um (a 

desigualdade máxima). No caso específico do cálculo do PIB dos Municípios, mede o grau de desigualdade 

existente na distribuição dos municípios segundo o valor adicionado bruto de cada município. Seu valor varia de 

zero, caso em que não há desigualdade, ou seja, o valor adicionado bruto é o mesmo para todos os municípios, 

até um, quando a desigualdade é máxima (apenas um município detém o valor adicionado bruto total e o valor 

adicionado bruto de todos os outros municípios é nulo). O índice de Gini é o dobro da área entre a curva de 

Lorenz do valor adicionado bruto e a reta que marca 45 graus (IBGE, 2011, p 95).até um, quando a desigualdade 

é máxima (apenas um município detém o valor adicionado bruto total e o valor adicionado bruto de todos os 

outros municípios é nulo) (IBGE, 2011, p 95). 
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Com base em dados do IBGE (2010) o território Mato Grande apresenta uma 

população de 47.581 habitantes em situação de extrema pobreza, ou seja, essa população vive 

em condições de privações quanto a serviços básicos sociais e produtivos, bem como a 

negação de direitos como: acesso a terra, acesso à educação, participação no mercado, acesso 

a serviços básicos e infraestrutura. Dessa forma, o PBSM surge como uma política pública de 

enfrentamento a tal realidade, tendo em vista os frágeis índices de desenvolvimento e 

crescimento socioeconômico do Território Mato Grande. 

 

1.1.3 Plano Brasil Sem Miséria como Política Pública de enfrentamento à Pobreza 

 

Criado em 02 de junho de 2011 por meio do Decreto nº 7.492, o Plano Brasil Sem 

Miséria (PBSM) possuía um objetivo auspicioso e desafiador que era o de superar a extrema 

pobreza até o final de 2014, considerando que dados do IBGE (2010) indicavam que no Brasil 

havia cerca de 16,2 milhões de pessoas que ainda viviam em situação de extrema pobreza, 

destacando que essa realidade era ainda mais delicada nas áreas rurais.   

Campello e Mello (2014) afirmam que para instituir o PBSM o Governo Federal 

seguiu cinco variáveis determinantes: 

 1) Determinar uma linha de extrema pobreza, que servisse como referência para 

as ações de tal política, sendo a renda um fator indicador;  

2) Estabelecimento de metas para universalização das políticas voltadas para a 

pobreza, como o Programa Bolsa Família; 

3) Efetivação do Busca Ativa, que se constitui no repasse da responsabilidade 

para o Estado de localizar, cadastrar e incluir as famílias nas ações a serem ofertadas por esse 

programa; 

4) Não mais consentir que pessoas vivam com renda menor que R$70,00 

5) Delinear estratégias para que se possa ampliar a inclusão econômica baseada na 

criação de empregos e empreendedorismo.  

Vale mencionar que o PBSM é um plano de ações que envolvem 22 Ministérios, 

coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). Sua 

atuação segue tanto com população vulnerável de áreas urbanas como de áreas rurais, e, em 

suma, organiza-se em três eixos principais: um de garantia de renda, para alívio imediato da 

situação de extrema pobreza; outro de acesso a serviços públicos, para melhorar as condições 

de educação, saúde e cidadania das famílias; e um terceiro de inclusão produtiva, para 

aumentar as capacidades e as oportunidades de trabalho e geração de renda entre as famílias 

mais pobres do campo e das cidades (BRASIL, 2014). O Quadro 01, a seguir, mostra 
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detalhadamente como foi pensado o PBSM, a compilação dos Ministérios e Programas 

envolvidos por Eixo Temático.  

 

         Quadro 01: Programas integrantes do PBSM e Instituições responsáveis de acordo com Eixos Temáticos  

         e áreas de atuação 

 
         Fonte: Sousa (2013). 

 

 

Para Costa et al (2014), no que concerne ao acesso à serviços públicos, a intenção 

é priorizar a educação, saúde e assistência social, com o intuito de fazer com que a população 

vulnerável acesse esses serviços e que os mesmos sejam ampliados e qualitativamente 

melhorados. Já no eixo de inclusão produtiva, há duas configurações, uma com foco 

especializado para área urbana e outro para a área rural. Como estratégias assumidas na área 

urbana, o foco é tentar inserir as pessoas no mercado, seja por meio de trabalho assalariado, 

autônomo ou associado. 

Já no meio rural, Mello et al (2014) destacam dados do Censo de 2010, onde 

revelou-se que um em cada quatro pessoas que viviam no meio rural estava em situação de 

extrema pobreza, ou seja 25% da população do meio rural vivendo com renda menor que R$ 

70,00 per capita por mês, enquanto na área urbana esse percentual chega a 5%. Esses dados 

subsidiaram a tomada de decisão onde, a partir das informações contidas no Cadastro Único 

para Programas Sociais do Governo Federal, foram planejadas medidas que viabilizassem a 

estruturação produtiva dos agricultores familiares. Uma delas é a oferta de ações sistêmicas 

que compõem a inclusão produtiva, constituídas por assistência técnica especializada, 

recursos para investir nas propriedades, ampliação do acesso à agua e energia elétrica e apoio 

à comercialização da produção por meio de compras públicas e privadas. 



24 

 

 

No tocante ao eixo de garantia de renda, este é intimamente ligado ao Programa 

Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada – BPC, que são de responsabilidade do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). O Programa Bolsa família 

se constitui como norteador para o PBSM principalmente por três motivos: o Bolsa Família 

promove articulações com setores de saúde, assistência social e educação, devido às suas 

condicionalidades que compõem o escopo do programa para que a família seja beneficiada.  

Outro aspecto se refere à gestão compartilhada entre os entes nos âmbitos federal, 

estadual e municipal. Por fim, vale mencionar que foi devido à expansão desse programa que 

foi possível visualizar a dimensão da população atingida pela situação de extrema pobreza no 

país, sendo a fonte de dados utilizada pelo PBSM para identificação do público a ser 

beneficiado (COSTA e FALCÃO, 2014). 

Ao adentrar a realidade do PBSM e entender suas estratégias e eixos de atuação, 

verifica-se que a região Nordeste detém maior destaque quanto ao público beneficiário. 

Corroborando com tal fato, Campello et al (2014) destaca dados do Censo 2010 e enfatiza que 

o maior quantitativo de brasileiros em situação de extrema pobreza está na região nordeste, 

pois os 9,61 milhões de pessoas nessa faixa na região representam 59,1% dos extremamente 

pobres do país. Do total de extremamente pobres do Nordeste, mais da metade (52,5%) 

estavam em áreas rurais.  

 

1.1.4 Inclusão Produtiva Rural do PBSM nas Comunidades de Serrote de São 

Bento/João Câmara, Baixos de São Miguel/Poço Branco e Ingá/Taipu 

 

 

Sousa (2013, p. 34) aborda o Eixo de Inclusão Produtiva em duas dimensões de 

atuação, tanto na área urbana, quanto na área rural, especifica também que “enquanto o 

circuito rural volta-se especialmente para agricultura familiar, o circuito urbano volta-se para 

o indivíduo, buscando melhorar sua inserção produtiva no mercado de produção de bens e 

serviços”. 

O eixo de Inclusão Produtiva Rural, conta com algumas ações, cuja abrangência 

envolve os aspectos sociais, econômicos e ambientais. Fazem parte desse eixo temático: 

- Programa Bolsa Verde – Ministério do Meio Ambiente - MMA 

- Programa de Aquisição de Alimentos – PAA, Ministério do Desenvolvimento Agrário – 

MDA e Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS; 

- Programa Água Para Todos – Ministério da Integração Nacional – MIN; 

- Fomento e Sementes – Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA; 

- Assistência Técnica e Extensão Rural – ATER- Ministério do Desenvolvimento Agrário – 

MDA; 
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Cada um desses programas/ações possui seus critérios para que as famílias sejam 

contempladas. No caso dos beneficiários do PBSM das comunidades pesquisadas, o único 

Programa no qual não se enquadram é o Programa Bolsa Verde, uma vez que este  se destina 

a fomentar ações de sustentabilidades em áreas de reservas extrativistas, de assentamentos e 

ribeirinhos. 

O Programa de Aquisição de Alimentos – PAA, por sua vez, está diretamente 

relacionado ao aspecto econômico, sendo necessário verificar seus objetivos e critérios para 

que seja viabilizada a participação das famílias.  

Brasil (2016) destaca que os principais objetivos do Programa de Aquisição de 

Alimentos – PAA são: fortalecer a agricultura familiar; fortalecer circuitos locais e regionais e 

também as redes de comercialização; valorizar a biodiversidade e a produção orgânica e 

agroecológica de alimentos; incentivar hábitos alimentares saudáveis; e estimular a 

organização dos agricultores familiares em cooperativas e associações. Para o alcance dos 

objetivos do Programa, o PAA é desenvolvido em seis modalidades diferentes: a) Compra 

com Doação Simultânea; b) Compra Direta; c) Apoio à Formação de Estoques; d) Incentivo à 

Produção e ao Consumo de Leite – PAA Leite; e) Compra Institucional; e f) Aquisição de 

Sementes.  

Como visto, são objetivos audaciosos, sendo necessária a consonância entre os 

órgãos responsáveis pela execução, uma vez que envolvem além do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário – MDA, mas também o Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome - MDS e as Superintendências Regionais das Companhias Nacionais de 

Abastecimento - CONAB, pois são várias modalidades e cada uma delas carrega suas 

particularidades, produtos amparados e estratégias/operacionalizações para que possam 

realizar as aquisições. 

No entanto, Cirino et al (2014) menciona que o PAA pode sim promover 

melhorias no meio rural, haja vista que mediante suas estratégias, o agricultor familiar passa a 

receber um valor justo por sua produção, bem como possibilita o acesso aos mercados locais, 

gerando assim, emprego e renda. Contudo, destaca que pode ocorrer algumas falhas até 

mesmo no que se refere à gestão, tais como: atraso no cronograma de desembolsos, atrasos no 

prazo de entrega etc. 

Já no que se refere ao Programa Água para Todos, o mesmo foi criado pelo 

Decreto Nº 7.535 de 26 de julho de 2011. O Artigo 1º da referida Lei destaca a sua finalidade 

que é promover a universalização do acesso à água em áreas rurais para consumo humano e 

para a produção agrícola e alimentar, visando ao pleno desenvolvimento humano e à 

segurança alimentar e nutricional de famílias em situação de vulnerabilidade social. 
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Sousa (2013) menciona em sua pesquisa as estratégias para atuação do referido 

Programa no PBSM: fomento à ampliação da utilização de tecnologias, infraestrutura e 

equipamentos de captação, preservação, tratamento e distribuição de água, oriunda de corpos 

d’água, poços ou nascentes e otimização de seu uso; e articulação das ações promovidas pelos 

órgãos e instituições. Tais ações estão relacionadas às seguintes áreas: a) segurança alimentar 

e nutricional; b) infraestrutura hídrica e de abastecimento público de água; c) regulação do 

uso de água; e d) saúde e meio ambiente. 

Dessa forma, é possível visualizar dentro desse Programa o quanto os aspectos 

socioeconômicos estão ressaltados. Ao tratar das experiências nesse segmento, destaca-se a 

disseminação de tecnologias sociais de convivência com o semiárido, com enfoque para os 

seguintes Programas: Programa 1 Milhão de Cisternas (P1MC) e Programa 1 Terra e 2 Águas 

(P1+2).  

O Programa Um Milhão de Cisternas tem apresentado interessantes resultados desde 

sua implementação, e certamente constitui uma experiência digna de estudo e 

reflexão. Ele tem sido considerado um dos casos de desenvolvimento de tecnologias 

sociais mais exitosos no Brasil. Desde sua instituição, em 2003, foram construídas 

mais de 520 mil cisternas, número que segue crescendo rapidamente em direção à 

meta de um milhão. Com isso, estima-se que o número de pessoas hoje beneficiadas 

pelo Programa seja próximo a dois milhões. (DIAS, 2013, p.181). 

 

 

Defendendo a lógica de captação/estocagem de água para cozinhar e beber, a 

capacidade de cada cisterna é de 16 mil litros, podendo suprir as necessidades de consumo de 

uma família de até cinco pessoas por oito meses, correspondentes ao período de estiagem no 

semiárido brasileiro (DIAS, 2013).  

Implantado em nove estados no semiárido brasileiro, as tecnologias sociais do 

Programa 1 Terra e 2 Águas (P1+2) possuem uma lógica de incentivo à produção, sua 

proposta principal é fazer com que os agricultores possam intensificar sua produção de 

alimentos e geração de excedentes para comercialização.    

 

O nome conferido ao Programa busca ilustrar o seu alcance, que leva duas águas 

para uma mesma terra. A primeira água é aquela destinada ao consumo humano, que 

foi viabilizada pelas cisternas construídas pelo P1MC. Já a segunda água (+2) é a 

voltada à produção.  A proposta central do programa é que as famílias agricultoras 

tenham acesso à terra por meio de tecnologias de captação e armazenamento de água 

das chuvas e do domínio de conhecimentos para a gestão dos recursos hídricos 

visando o fortalecimento de estratégias de produção com base no princípio da 

convivência com o semiárido (SOUZA, 2014 p.13). 

 

 

Quanto ao Fomento e Sementes, duas ações inteiramente interligadas ao Programa 

de Assistência Técnica e Extensão Rural, ambos englobam as dimensões econômicas, sociais 

e ambientais.  
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A Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), resguardada na Lei nº 12.188, 

de 11 de janeiro de 2010, que institui a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão 

Rural para a Agricultura Familiar e Reforma Agrária - PNATER e o Programa Nacional de 

Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária - 

PRONATER, possui os seguintes objetivos: 

 

4.2.1. Objetivo Geral: 

Estimular, animar e apoiar iniciativas de desenvolvimento rural sustentável, que 

envolvam atividades agrícolas e não agrícolas, pesqueiras, de extrativismo, e outras, 

tendo como centro o fortalecimento da agricultura familiar, visando a melhoria da 

qualidade de vida e adotando os princípios da Agroecologia como eixo orientador 

das ações. 

4.2.2. Objetivos Específicos: 

·Contribuir para a melhoria da renda, da segurança alimentar e da diversificação da 

produção, para a manutenção e geração de novos postos de trabalho, em condições 

compatíveis com o equilíbrio ambiental e com os valores socioculturais dos grupos 

envolvidos. 

·Potencializar processos de inclusão social e de fortalecimento da cidadania, por 

meio de ações integradas, que tenham em conta as dimensões: ética, social, política, 

cultural, econômica e ambiental da sustentabilidade. 

·Estimular a produção de alimentos sadios e de melhor qualidade biológica, a partir 

do apoio e assessoramento aos agricultores familiares e suas organizações para a 

construção e adaptação de tecnologias de produção ambientalmente amigáveis, e 

para a otimização do uso e manejo sustentável dos recursos naturais. 

·Desenvolver ações que levem à conservação e recuperação dos ecossistemas e ao 

manejo sustentável dos agroecossistemas, visando assegurar que os processos 

produtivos agrícolas e não agrícolas evitem danos ao meio ambiente e riscos à saúde 

humana e animal. 

·Incentivar a construção e consolidação de formas associativas que, além de criar 

melhores formas de competitividade, sejam geradoras de laços de solidariedade e 

fortaleçam a capacidade de intervenção coletiva dos atores sociais como 

protagonistas dos processos de desenvolvimento rural sustentável. 

·Fortalecer as atuais articulações de serviços de Ater e apoiar a organização de novas 

redes e arranjos institucionais necessários para ampliar e qualificar a oferta de 

serviços de Ater, visando alcançar patamares crescentes de sustentabilidade 

econômica e socioambiental. 

·Promover a valorização do conhecimento e do saber local e apoiar os agricultores 

familiares e demais públicos da extensão rural, no resgate de saberes capazes de 

servir como ponto de partida para ações transformadoras da realidade (BRASIL, 

2016). 

 
 

Considera-se então, que a ATER possui inúmeras ações voltadas ao protagonismo 

dos agricultores familiares, enfatizando sempre a valorização dos recursos ambientais, bem 

como da necessidade da busca pela melhor forma de manejá-los de forma que permita a 

sustentabilidade tanto econômica, social, quanto ambiental.  

No território do Mato Grande/RN, as ações de ATER do PBSM se deram a partir 

da Chamada Pública SAF/ATER n° 02/2012, com o propósito de que as ações de Assistência 

Técnica e Extensão Rural viessem acompanhar famílias em situação de extrema pobreza. 

Essas ações seriam realizadas em duas etapas, na primeira seriam atendidas 1.100 famílias, na 
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segunda etapa (seis meses após) seriam atendidas 900 famílias, números evidenciados na 

Tabela 01. 

 

     Tabela 01: Número de Famílias a serem atendidas pelo PBSM na 1ª e 2ª Etapa por munícipio. 

Municípios / 1ª 

Fase 

Número de 

Famílias 

Municípios / 2ª Fase Número de 

Famílias 

Bento Fernandes 100 Caiçara do Norte 100 

Ceará-Mirim 300 Jandaíra 100 

João Câmara 200 Parazinho 100 

Maxaranguape 100 Pedra Grande 100 

Poço Branco 100 São Bento do Norte 100 

Pureza 100 São Miguel do Gostoso 100 

Rio do Fogo 100 Touros 300 

Taipu 100 - - 

Total 1.100 - 900 

 Fonte: Chamada Pública SAF/ATER n° 02/2012. 

 

Mediante o exposto, é possível perceber que o eixo de Inclusão Produtiva possui 

diversas ações integradas e objetivos que perpassam as dimensões social, econômica e 

ambiental. No entanto, para que seja compreendido se a inclusão produtiva proposta pelo 

PBSM conseguiu se sustentar enquanto política pública de enfrentamento à situação de 

pobreza e conseguiu atender as necessidades das famílias, uma análise qualitativa de quem 

vivenciou a implementação de suas ações se mostra bastante relevante.    

 

2 CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ÁREA DE ESTUDO 

 

O estudo foi realizado em três comunidades rurais: Serrote de São Bento (João 

Câmara), Baixos de São Miguel (Poço Branco) e Ingá (Taipu), todas localizadas no Território 

do Mato Grande, Rio Grande do Norte, como pode ser visualizado na Figura 01. 
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FIGURA 01: Mapa de localização das Comunidades rurais: Serrote de São Bento (João Câmara), Baixos de  

São Miguel (Poço Branco) e Ingá (Taipu). Elaborado por Luzimar Pereira da Costa. 

 

 

O Mato Grande está localizado a Noroeste da capital do Rio Grande do Norte, 

Natal, e ocupa uma área de 5.758,60 km², com área média por município de 382,1 km² 

(Souza, 2011).  

Na Figura 02 consta o número de habitantes da área urbana e da área rural dos 

municípios de João Câmara, Poço Branco e Taipu. Percebe-se que os referidos municípios 

possuem uma população rural considerável, se comparando ao número total de habitantes da 

área urbana, apenas o município de João Câmara conta com uma população rural que 

representa 29,70% da população total do município, enquanto o município de Poço Branco e 

Taipu possuem uma população rural mais significativa, que representa 46,83%, e 65,50%, 

respectivamente do total populacional de cada município (IBGE, 2010). 
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                      Figura 02: População Urbana e População Rural dos municípios de João Câmara, 

                      Poço Branco e Taipu. Fonte: Censo IBGE, 2010. 

 

 

O meio ambiente físico dos três municípios onde estão localizadas as 

comunidades pesquisadas possuem semelhanças no que diz respeito à vegetação, solos e 

recursos hídricos. No tocante à caracterização da vegetação dos municípios, todos possuem 

formação vegetal Caatinga Hipoxerófila, que é uma vegetação característica de clima 

semiárido, apresenta arbustos e árvores com espinhos e de aspecto menos agressivo do que a 

Caatinga Hiperxerófila. Entre outras espécies destacam-se a catingueira, angico, braúna, 

juazeiro, marmeleiro, mandacaru e aroeira, apresenta também Campos de Várzea, uma 

vegetação que ocorre nas várzeas úmidas e periferia de cursos d’água, constitui-se, 

principalmente, por espécies herbáceas da família das gramíneas e ciperáceas. Entre outras 

espécies destacam-se o junco, baronesa e periperi, ocorre também a Caatinga Hiperxerófila, 

vegetação de caráter mais seco, com abundância de cactácea e plantas de porte mais baixo e 

espalhado. Entre outras espécies destacam-se a jurema-preta, mufumbo, faveleiro, 

marmeleiro, xique-xique e facheiro (IDEMA, 2008). 

Já com relação aos solos, os municípios de João Câmara e Poço Branco, 

apresentam solos similares, areias quartzosas distróficas, que possui fertilidade natural baixa, 

textura arenosa, relevo plano, excessivamente drenado, podzólico vermelho amarelo 

equivalente eutrófico, com fertilidade natural alta, textura média, relevo plano, moderada e 

imperfeitamente drenados, medianamente profundos, o cambissolo eutrófico, de fertilidade 

natural alta, textura média, relevo plano, medianamente profundo. 

Onde há ocorrência de areias quartzosas distróficas, a agricultura é praticamente 

inexistente, cultivando-se, apenas, culturas de subsistência em pequenas áreas. Pouca retenção 
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de água e baixa fertilidade natural são as principais limitações no uso de tais solos, portanto, 

mais indicados para culturas de ciclo longo, tais como coco, sisal e caju. Apresentam 

condições favoráveis ao uso de implementos agrícolas e seu aproveitamento racional requer 

adubações parceladas e irrigação, no período seco. As áreas de podzólicos e cambissolos são 

utilizadas com algodão, feijão, milho e mandioca, em maior extensão são utilizados como 

pastagem natural, para criação extensiva de bovinos e caprinos (IDEMA, 2008). 

No município de Taipu, há predominância de areias quartzosas distróficas, 

planossolo solódico, podzólico vermelho amarelo equivalente eutrófico e Bruno não cálcico 

variação Taipu. O uso desses solos, em maior extensão, é para pastagem natural, criação 

extensiva de bovinos, caprinos e aves (IDEMA, 2008). 

Quanto aos recursos hídricos, o município de João Câmara possui 36,18% de seu 

território inserido nos domínios da bacia hidrográfica do Rio Ceará-Mirim, 25,82% nos 

domínios da bacia hidrográfica do Rio Maxaranguape e 38% inserido nos domínios da Faixa 

Litorânea Norte de Escoamento Difuso, sendo banhado pela sub-bacia do Rio Ceará-Mirim. O 

município de Poço Branco possui 59,66% de seu território inserido nos domínios da bacia 

hidrográfica do Rio Ceará-Mirim e 40,34% nos domínios da bacia hidrográfica do Rio 

Maxaranguape, e o município de Taipu encontra-se totalmente inserido nos domínios da bacia 

hidrográfica do Rio Ceará-Mirim (CPRM, 2005). 

Conhecer a história de criação dos municípios onde está situada cada uma das 

comunidades se constitui uma etapa de grande relevância, a apropriação de suas raízes 

históricas faz com que seu povo se mantenha forte e cultive o espírito de luta, de busca por 

melhorias no seu convívio comunitário.   

Sobre o município de João Câmara, onde está situada a comunidade de Serrote de 

São Bento, teve seu marco histórico no início da construção da Estrada de Ferro Central do 

Rio Grande do Norte – EFCRN, tendo Matas como primeira denominação, onde uma turma 

de "cassacos", assim denominados os trabalhadores da construção e manutenção das estradas 

de ferro, que juntamente com a "parada", inaugurada em 1910, consagrou a estabilidade da 

povoação iniciada. Matas, que em 1928 passou a chamar-se Baixa Verde, em 1953 teve seu 

topônimo novamente mudado para João Câmara, homenagem a João Severiano da Câmara, 

primeiro prefeito de Baixa Verde (IBGE, 2016). 

Já o município de Poço Branco, onde se localiza a Comunidade Baixos de São 

Miguel, sua história remonta ao aos anos de 1959, quando teve início a construção da 

Barragem Taipu - popularmente conhecida como açude Jacaré - e que a população do antigo 

povoado de Poço Branco começou a procurar nova área para construir suas moradias. Estes 

dois marcos tiveram grande importância para a história daquele povo. A barragem situada nas 



32 

 

 

proximidades de Poço Branco, devido sua localização em área desfavorável, tornava inviável 

a permanência da população no local por causa das prováveis inundações da área e pelo 

armazenamento da água, mas ao mesmo tempo trouxe para a região muitos trabalhadores e 

novos moradores que contribuíram para o crescimento e o desenvolvimento do povoado 

(IBGE, 2016). 

Em uma área de terreno plano, situada nas redondezas da barragem, a população 

decidiu edificar suas moradias e instalar a futura cidade. Começava então, a nova Poço 

Branco e, lentamente desaparecia a antiga povoação que se transformou depois em simples 

cercados para a criação de gado. As obras da barragem transcorriam e Poço Branco continuou 

progredindo. No dia 26 de julho de 1963, pela Lei nº 2.899, desmembrou-se de Taipu, 

tornando-se um município do Rio Grande do Norte (IBGE, 2016). 

Quanto à história do município de Taipu, onde se situa a comunidade de Ingá, 

dados de sua história mencionam que o povoamento da região teve início no aldeamento 

situado nas terras da Fazenda Tabuleiro do Barreto, onde foram encontrados muitos objetos 

de fabricação indígena, bem como na Lagoa do Tapuio e em outras fazendas da localidade 

(IBGE, 2016). 

Inicialmente denominada Picada, devido à sua localização geográfica entre o final 

do Sertão e o início da Zona da Mata, chegou à condição de Distrito em 1851.  

Em 28 de junho de 1889, o distrito de Picada mudou de nome, passando a se chamar Taipu, 

palavra que origina-se de Itaipi, nome do aldeamento indígena da região. Nessa mesma data 

foi instalada a delegacia de polícia e suas terras foram desmembradas do município de 

Touros, passando a pertencer ao município de Ceará Mirim. Com a mudança de nome, a terra 

buscou voltar as suas origens, a seus primeiros tempos, numa referência direta aos seus 

primeiros habitantes.  

O desenvolvimento do Distrito veio a se consolidar em 1907, com a implantação 

da estrada de ferro ligando Taipu a Natal, proporcionando uma ampliação do mercado 

consumidor e o escoamento mais eficiente da produção agrícola. Em 10 de março de 1891, 

através do Decreto nº 97, Taipu desmembrou-se de Ceará Mirim, tornando-se município do 

Rio Grande do Norte (IBGE, 2016). 

 

3 METODOLOGIA GERAL  

 

A pesquisa conta com uma abordagem descritiva e exploratória, cuja finalidade é 

evidenciar as características das comunidades de Serrote de São Bento (João Câmara), Baixos 

de São Miguel (Poço Branco) e Ingá (Taipu), bem como relatar o nível de satisfação ou 
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descontentamento das famílias beneficiárias do PBSM na região do Mato Grande, com vistas 

a compreender se tal política pública atendeu às necessidades dessas famílias, retirando-as da 

situação de pobreza extrema. 

A pesquisa classifica-se como Estudo de Caso, que para Prodanov e Freitas, 

(2011), é um tipo de pesquisa que pode ter uma abordagem quanti/qualitativa, pois se trata de 

uma categoria de investigação que visa o estudo aprofundado do objeto, que na pesquisa em 

questão, a finalidade é deter-se de forma mais detalhada à opinião das famílias diretamente 

envolvidas no PBSM. 

Quanto à coleta de dados, foram aplicados formulários semiestruturados em 

agosto de 2015, para obtenção dos dados socioeconômicos das famílias inseridas no PBSM, o 

uso dessa técnica possibilitou a obtenção de informações e contato direto com o entrevistado.   

No que concerne à coleta de dados qualitativos, foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas em maio de 2016, com o intuito de analisar, por meio da opinião das 

famílias beneficiárias do PBSM, o acesso e a eficiência do referido Plano (principalmente no 

tocante ao Eixo de Inclusão Produtiva). A pesquisa em questão desenvolveu uma análise sob a 

perspectiva sistemática da Etnografia. Gómez (2012, p.422) menciona a Etnografia como um 

estudo descritivo dos costumes e dos povos, acrescenta ainda que o método etnográfico 

“envolve um processo tanto descritivo, como interpretativo, por meio do qual o etnógrafo 

elabora uma representação do indivíduo a qual observa. Este processo se realiza através da 

interação direta que o etnógrafo estabelece com o objeto de observação”.   

Dessa forma, será realizada uma análise comparativa entre as perspectivas 

quantitativas e qualitativas das referidas comunidades, entendendo a dinâmica de cada uma 

delas frente à situação de pobreza, e principalmente diante da política pública do PBSM.  

O tipo de amostragem é o censo, haja vista que não há um número muito grande 

de famílias beneficiárias do PBSM em cada comunidade, dessa forma optou-se por pesquisar 

todo o universo, para que a pesquisa tenha alcance total da opinião dessas famílias a respeito 

do referido Programa. Na Tabela 02, estão dispostos os números de famílias beneficiárias por 

comunidade.  

 
Tabela 02: Número de famílias beneficiárias por Comunidade 

 

COMUNIDADE NÚMERO DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS 

Serrote de São Bento/João Câmara 15 

Baixos de São Miguel/Poço Branco 07 

Ingá/Taipu 16 

Total 38 
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Fonte: elaborada pelas autoras, 2016. 

 

O critério utilizado para escolha dos informantes em cada família foi: ser o 

titular/responsável pelo cadastro no PBSM, ou seja, aquele (a) que acompanhou todas as 

ações do Programa.    
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CAPÍTULO 1 

 

PERFIL SOCIOECONÔMICO E ORGANIZAÇÃO SOCIAL DAS 

FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PLANO BRASIL SEM MISÉRIA NO 

TERRITÓRIO DO MATO GRANDE/RN 
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PERFIL SOCIOECONÔMICO E ORGANIZAÇÃO SOCIAL DAS 

FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PLANO BRASIL SEM MISÉRIA NO 

TERRITÓRIO DO MATO GRANDE/RN 

 

SOCIOECONOMIC PROFILE AND SOCIAL ORGANIZATION OF 

BENEFICIARY FAMILIES FROM BRAZIL WITHOUT POVERTY 

PLAN IN TERRITORY OF MATO GRANDE /RN 
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ESTE ARTIGO FOI SUBMETIDO AO PERIÓDICO “ANTROPOLÍTICA” E, PORTANTO, ESTÁ 

FORMATADO DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DESTA REVISTA 

(http://www.revistas.uff.br/index.php/antropolitica/about/submissions#authorGuidelines) 

Resumo  

O Plano Brasil Sem Miséria-PBSM (Decreto nº 7.492 - 02/06/2011), surge com o objetivo de 

superar a extrema pobreza no país até o final de 2014. Com uma população rural em situação 

de extrema pobreza, o Território Mato Grande/RN passa a receber as ações do PBSM. Assim, 

objetiva-se delinear o perfil socioeconômico das famílias beneficiárias do PBSM nas 

comunidades rurais de Serrote de São Bento/João Câmara, Baixos de São Miguel/Poço 

Branco e Ingá/Taipu, todas localizadas no Território Mato Grande/RN e conhecer as 

perspectivas e dificuldades do cotidiano, identificando o nível de organização social de cada 

comunidade. Visualizou-se que a maioria das famílias são representadas por mulheres, com 

ensino fundamental incompleto, com pouca atuação em Associação. As referidas 

comunidades apresentam perfis predominantemente semelhantes, onde a conformidade por 

vezes prevalece. Mesmo incomodados, a busca por melhorias não sobressai, porém o desejo 

de continuar a produzir em suas terras é visível.  

 

Palavras-chave: Pobreza rural, Política Pública, comunidades rurais tradicionais. 

 

Abstract 

 

The Plan Brazil Without Poverty-PBSM (Decree No. 7492 - 02/06/2011), came up with the 

objective of overcoming extreme poverty in the country until the end of 2014. With a rural 

population in situation of extreme poverty, Mato Grande Territory / RN has been enhanced 

with PBSM Actions. Thus, this study aims to outline the socioeconomic profile of the 

beneficiaries of PBSM Families at the rural communities of São Bento/João Câmara, Baixos 

de São Miguel/Poço Branco and Ingá/Taipu, all located in Mato Grande/RN and also know 

how prospects and difficulties of daily life by identifying the level of social organization at 

each community. It was visualized that most families are represented by women with 

incomplete primary education and with little performance in association. These communities 

have largely similar profiles, where compliance sometimes prevails. Even though bothered, 

the search for improvements does not stands, however the desire to continue to produce on 

their land is visible. 

 

Keywords: Rural Poverty, Public Policy, Traditional rural communities. 
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Mensurar a pobreza apenas por meio de indicadores demonstra uma análise reducionista 

de sua real dimensão, uma vez que a pobreza exerce grande influência no cotidiano de muitos 

indivíduos, em escala global, e os fatores econômicos são os principais mecanismos utilizados 

a fim de determiná-la. Dessa forma, questões mais subjetivas acabam sendo postas em outro 

plano ou se quer mencionadas, uma vez que a subjetividade se torna um aspecto do qual não 

se permite quantificação. Por conseguinte, a maioria dos estudos se detém nos componentes 

materiais que a pobreza admite. 

Seebohm Rowntree é um dos precursores nos estudos sobre pobreza, o autor que em 

1901 publicou Poverty: A Study of Town Life, tornou-se referência a respeito da temática, 

tanto pelo fato de ser uma pesquisa extensa, com abrangência de 11.560 famílias em Nova 

York que se elevaram economicamente a cerca de dois terços de todas as famílias da referida 

cidade, e também por definir uma linha de Pobreza. O autor a delineou em dois tipos: a 

Pobreza Primária, que se refere ao fato da família não conseguir obter o mínimo necessário 

para se manter e a Pobreza Secundária, que se trata das famílias que poderiam atingir o 

mínimo necessário, porém não tinham excedente (Rojas, 2011) 

Romão (1982) enquadrou a pobreza nas seguintes categorias: pobreza como juízo de 

valor, pobreza relativa e pobreza absoluta. O autor critica a forma de compreender a pobreza 

como juízo de valor, pois a considera uma realidade concreta, onde todos podem ver sua real 

dimensão. Ela não é abstrata a ponto de ser entendida somente a partir da subjetividade de 

quem a sente/vive no cotidiano. Já a pobreza relativa é entendida sob o padrão de vida 

imposto pelo modelo capitalista da atual sociedade, os pobres são aqueles que estão 

posicionados na camada inferior da distribuição de renda. O autor considera a categoria até 

certo ponto, uma vez que a renda pode sim estabelecer comparativos na sociedade, porém não 

é suficiente, pois não capta a especificidade do conceito de pobreza. Quanto à pobreza 

absoluta, se refere às questionadas linhas ou limites de pobreza, que estabelecem níveis 

mínimos ou suficientes das necessidades de cada indivíduo. 

A pobreza de uma sociedade, além de ser restritamente compreendida por meio de 

baixos níveis de renda, baixos níveis de produção material, compromete seriamente outras 

necessidades básicas dos indivíduos, tais como: alimentação, habitação, vestuário e condições 

razoáveis de saúde. Um indicador de pobreza que também merece atenção é a Nutrição, sendo 

a África, Ásia e América Latina, as principais regiões do mundo com maior carência em 

calorias. Vale destacar que fatores como a má distribuição dos alimentos e a capacidade de 

compra, comprometem a resolução do problema, sendo a ampliação da produção de alimentos 
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e o controle da taxa de natalidade, medidas capazes de mitigar parte das causas da carência de 

calorias em populações pobres (Simpson, 1968). 

A realidade de cada país e/ou continente assume diferentes proporções em relação aos 

níveis de pobreza. Há uma maior preocupação com relação aos países cuja realidade 

econômica diverge da realidade de países reconhecidos como potências mundiais. Salama e 

Valier (1996) destacam que a pobreza era discutida principalmente por receio desses países 

não honrarem com suas dívidas, mas que nos últimos anos as políticas de ajuste e o 

empobrecimento de muitas camadas da população desses países vêm sendo discutidas com 

maior intensidade. 

No Brasil, há também a necessidade de ampliar suas discussões a respeito da pobreza, 

pois a desigualdade é opressiva e requer intervenções. Rocha (2007) vem destacar que os 

elevados índices de pobreza no Brasil decorrem da desigualdade de renda e não pela ausência 

de renda que possa atender as necessidades básicas dos indivíduos, porém destaca que desde 

1997 tem-se verificado certo declínio da desigualdade, e destaca dois motivos: 

 

Em primeiro lugar, ao comportamento do mercado de trabalho: em razão de um desempenho 

econômico fraco e da política de valorização do salário mínimo, ocorreram ganhos de rendimento 

maiores para os trabalhadores na base da distribuição. Em segundo, ao aumento do valor e da 

cobertura das transferências de renda, sejam as constitucionais vinculadas ao salário mínimo, 

sejam aquelas associadas aos “novos” programas de transferência, hoje reunidos sob o guarda-

chuva do Bolsa Família (ROCHA, 2007, p.131). 

 

 

De início, os programas de transferência de renda passaram por momentos de adaptação 

e alguns entraves, ocasionados pela sua não unificação imediata (Bolsa Família, Bolsa Escola 

e Auxílio Gás), mesmo assim, no ano de 2004, esses programas haviam atingido 10,3 milhões 

de benefícios e um dispêndio de R$ 466 milhões mensais, acarretando assim um efeito 

distributivo significativo (ROCHA, 2007).  

O Plano Brasil Sem Miséria-PBSM, criado pelo Governo Federal em 2011, foi 

idealizado com propósitos audaciosos de enfrentamento à situação de pobreza, com o intento 

de superar a extrema pobreza até o final de 2014. Para tentar alcançar tal objetivo, o PBSM 

estrutura-se em três eixos temáticos: garantia de renda; acesso a serviços públicos e inclusão 

produtiva. Esse último eixo, por sua vez, estabelece ações voltadas às famílias no campo e na 

cidade (Brasil, 2016). 

Discutir as categorias do fenômeno da pobreza, os indicadores que prometem mensurá-

la, bem como as medidas e propostas que visem sua superação, refletem um aspecto do campo 

objetivo, que depende de ações políticas e de imposição social, principalmente daqueles que 

são diretamente afetados pela crucial realidade imposta pela pobreza. Um aspecto de grande 

relevância discutido por Lewis (1966) retrata outra face da pobreza, uma discussão mais 
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voltada para o campo da subjetividade do indivíduo pobre ou extremamente pobre, por ele 

denominada de “Cultura da Pobreza”. 

O autor acima citado caracteriza a cultura da pobreza como o ato de aceitação por parte 

do indivíduo à situação de pobreza a qual é submetido. Mesmo considerando a ausência de 

estudos sobre o referido tema como fator limitante, o autor discorre sobre vários elementos 

que tipificam essa vertente, sendo o ponto inicial de discussão, o fato de não ser 

proporcionado para a população pobre, uma organização social, política e econômica, 

impondo assim, a existência de uma classe dominadora e uma classe dominada. Para o autor, 

a condição de pobreza não deve ser internalizada como sentença a ser levada para toda a vida, 

há mecanismos de organização social e comunitária que lhes conferem direitos e 

possibilidades de mudanças. 

Dessa forma, objetiva-se delinear o perfil socioeconômico das famílias beneficiárias do 

PBSM nas Comunidades rurais de Serrote de São Bento/João Câmara, Baixos de São 

Miguel/Poço Branco e Ingá/Taipu, todas localizadas no Território Mato Grande/RN, bem 

como conhecer as perspectivas e dificuldades do cotidiano, identificando o nível de 

organização social de cada comunidade. 

Foram aplicados formulários semiestruturados em agosto de 2015, para obtenção dos 

dados socioeconômicos e sobre a organização social das famílias inseridas no PBSM, o uso 

dessa técnica possibilitou a obtenção de informações e contato direto com os entrevistados.  

Na Tabela 01, estão dispostos os números de famílias beneficiárias por comunidade.  

 

Tabela 01: Número de famílias beneficiárias por Comunidade 

COMUNIDADE NÚMERO DE FAMÍLIAS 

BENEFICIÁRIAS 

Serrote de São Bento/João Câmara 15 

Baixos de São Miguel/Poço Branco 07 

Ingá/Taipu 16 

Total 38 

Fonte: As autoras, 2016. 

 

O critério utilizado para escolha dos informantes em cada família foi: ser o 

titular/responsável pelo cadastro no PBSM, ou seja, aquele (a) que acompanhou todas as 

ações do Programa.  

A caracterização socioeconômica realizada na pesquisa é importante para se determinar 

os parâmetros que servirão ao objetivo final do trabalho, qual seja, avaliar a percepção dos 

beneficiários sobre as metodologias aplicadas pelo PBSM nos eixos definidos pela política 

pública, especialmente a respeito da Inclusão Produtiva. Traçar esse panorama é essencial, de 
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fato, pois, mesmo que as comunidades apresentem características territoriais semelhantes, 

seus moradores estão incluídos em uma divisão social do trabalho que varia sensivelmente 

entre uma e outra localidade. 

Os dados obtidos in loco para fins da obtenção do panorama socioeconômico das 

famílias beneficiárias do PSBM demonstraram aspectos de grande relevância, principalmente 

no que se refere aos fatores como escolaridade, estado civil, renda familiar, divisão do 

trabalho e da produção, acesso a serviços de saúde, fatores esses muito discutidos na 

conceituação da pobreza relativa. 

Nas comunidades rurais de Serrote de São Bento/João Câmara-RN, Baixos de São 

Miguel/Poço Branco-RN e Ingá/Taipu-RN, todos os beneficiários têm acesso à água 

encanada, energia elétrica, e quanto ao acesso aos serviços básicos de saúde, duas dessas 

comunidades possuem uma estrutura física para disponibilização de tais serviços, a 

Comunidade de Ingá e Baixos de São Miguel. 

Já a comunidade de Serrote de São Bento acessa os serviços básicos de saúde na 

comunidade vizinha (Amarelão), uma comunidade indígena que possui posto de saúde, 

escola, associação comunitária, mas que também possui um alto nível de pobreza. 

As comunidades pesquisadas têm acesso à Educação Básica, as crianças podem cursar 

as séries iniciais (1º ao 4º ano) nas próprias comunidades, após isso, tem que se deslocar à 

sede do município.  

A princípio, vale destacar a representatividade do gênero feminino entre os titulares 

beneficiários do PBSM, que na comunidade de Baixos de São Miguel, tais famílias 

beneficiárias estão representadas em 100% por mulheres, seguido de 87% em Serrote de São 

Bento e em Ingá elas representam um total de 75%. 

Tal representatividade remete-se à orientação dada na Chamada Pública SAF/ATER n° 

02/2012 às Entidades Executoras do Programa, de priorizarem as mulheres nas etapas do 

PBSM, seja no início, na parte burocrática e documental, bem como no acompanhamento das 

demais ações. 

 

10.4 Em todas as atividades, em especial nas visitas e no Projeto de Estruturação Produtiva 

Familiar, deve haver conteúdo direcionado para a produção desenvolvida por mulheres e jovens 

integrantes da Unidade Produtiva Familiar. 10.5 A metodologia deverá procurar identificar, refletir 

e agir sobre as relações de desigualdade entre os atores sociais no meio rural, oportunizando e 

potencializando o desenvolvimento socioambiental e econômico na promoção da igualdade de 

gênero, geração, raça e etnia na sua totalidade. (Chamada Pública SAF/ATER n° 02/2012, p.14). 

 

 

Vale destacar também que, sendo as mulheres as titulares responsáveis pelo cadastro no 

PBSM, há maior facilidade para os Agentes de Assistência Técnica e Extensão Rural-ATER 
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nos momentos das visitas às famílias, uma vez que os esposos saem para o trabalho diário e as 

mesmas normalmente ficam em suas casas, cuidando dos filhos e realizando os serviços 

domésticos.  

Quanto ao nível de escolaridade desses beneficiários, a realidade encontrada mostra-se 

inquietante, porém não difere tanto da realidade encontrada em todo o Território do Mato 

Grande, pois conforme Souza (2011), 66,8% das pessoas responsáveis por domicílios têm 

menos de quatro anos de estudo. Nas três comunidades pesquisadas, percebeu-se que a 

escolaridade dos beneficiários é de apenas Ensino Fundamental Incompleto, 72% em Baixos 

de São Miguel, 50% em Ingá e 40% em Serrote de São Bento, quanto ao percentual de 

analfabetos, Baixos de São Miguel se destaca com 14%, seguido de Serrote de São Bento, 

com 6%. 

Weiss e Lima (2014) também encontraram uma realidade semelhante em suas pesquisas 

sobre o perfil socioeconômico de beneficiários do PBSM em Segredo/RS, onde evidenciaram 

que 7% dos pesquisados são analfabetos e 71% não possuem ensino fundamental completo.  

A respeito do estado civil dos entrevistados, predominam nas comunidades de Serrote 

de São Bento e Ingá, os beneficiários em união estável (considera-se indivíduos 

(beneficiários) em união estável aqueles cuja união matrimonial não foi oficializada por meio 

de algum contrato civil ou religioso) com 60% e 37% respectivamente, já em Baixos de São 

Miguel predominam os beneficiários solteiros, com 43%. 

Em Serrote de São Bento, todas as famílias pesquisadas possuem filhos, uma média de 

3,7 filhos por família, em sua maioria, menores de idade, em Ingá, 94% das famílias têm 

filhos, média 4,3 filhos por família, sendo filhos na faixa etária da maioridade, já em Baixos 

de São Miguel 86% possuem filhos, média de 4,5 filhos por residência, tendo a maioria destes 

já atingido à maioridade. Como pode ser observado, são famílias compostas por muitos 

membros, isso revela a necessidade de manutenção das necessidades básicas, como 

alimentação, educação e vestuário, necessidades que podem ser negligenciadas pela 

inviabilidade econômica desses chefes de família.  

Quanto ao recebimento de auxílio de Programas do Governo Federal, em Baixos de São 

Miguel 100% dos beneficiários do PBSM afirmaram que recebem tais auxílios, ambos 

referem-se ao Programa Bolsa Família-PBF.  Na comunidade de Ingá o percentual de 

beneficiários que afirmaram receber tais auxílios é de 94% e quando se trata especificamente 

do PBF, o percentual de beneficiários desse programa é de 87%, os demais 13% não recebem 

o auxílio por motivos de aposentadoria e emprego de carteira assinada. Quanto à comunidade 

de Serrote de São Bento, 93% dos beneficiários também recebem auxílios do Governo 

Federal, e assim como na comunidade de Ingá, 87% dos beneficiários recebem 
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especificamente e somente, o PBF. Outros programas de transferência de renda/fonte de renda 

mencionados pelos beneficiários foram: programa do leite, seguro safra, aposentadoria rural, 

bolsa estiagem, pensão por invalidez ou deficiência física.  

Esses percentuais evidenciam quão dependentes desses programas do governo federal 

são essas famílias, evidentemente há famílias que vivem apenas com esse recurso para 

sustento familiar, corroborando com tal fato Yazbek (2012) destaca a relevância que o PBF e 

aposentadoria rural têm nos pequenos municípios, principalmente naqueles que dependem da 

agricultura, ou seja, se constitui como principal fonte de movimentação do mercado interno de 

bens e serviços, porém questiona a efetividade dos programas de transferência de renda 

enquanto políticas públicas que objetivam reduzir a pobreza, enfatizando que esses 

mecanismos apenas “aliviam” a situação de pobreza.  

Ottonelli (2013) destaca um ponto crucial na questão conceitual e até mesmo de 

mensuração da pobreza, fenômeno muito questionado pela necessidade de criação de 

indicadores que sejam capazes que contemplar todas as suas especificidades. A autora critica 

o fato de a renda ser considerada um elemento determinante na situação de pobreza, quando 

na verdade deveria se considerar outros aspectos associados (acesso a serviços de saúde, 

educação, saneamento), também de grande relevância os quais necessitam maior análise e 

atenção. A prova disso é o caso da renda média/mensal per capita na Comunidade de Serrote 

de São Bento, que é de R$115,00, R$100,13 para a comunidade de Baixos de São Miguel e 

R$78,73 para Ingá. Teoricamente, essas médias fugiriam aos critérios estabelecidos no 

PBSM, pois segundo metodologias utilizadas pelo governo para classificação da população 

em situação de extrema pobreza, a população extremamente pobre é aquela com uma renda de 

até R$ 70,00 per capita. Caso fosse realmente um fator determinante para caracterizar a 

situação de pobreza ou extrema pobreza nas sociedades, até mesmo pelo critério de linha de 

pobreza estipulado pelo PBSM, as famílias pesquisadas estariam fora do público a ser 

contemplado pela política. 

Para entender que somente a variável renda não determina a situação de pobreza, pode-

se analisar a relevância do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal-IDHM de cada um 

dos municípios onde estão localizadas as comunidades em estudo. De acordo com o Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento-PNUD (2016), o IHDM se propõe à análise de 

três importantes dimensões para o desenvolvimento humano: longevidade, educação e renda, 

o índice varia de 0 a 1, quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano. Dados 

do IBGE (2010) informam que o município de João Câmara possui um IDHM 0,595, Poço 

Branco 0,587 e Taipu 0,569, ou seja, os citados municípios possuem um IDHM baixo, sendo 
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possível perceber os reflexos desse baixo desenvolvimento humano nas comunidades 

pesquisadas.  

Portanto, o acesso aos serviços básicos de saúde, educação, saneamento ambiental, 

necessitam também ser avaliados como elementos prioritários no momento da inclusão de tais 

famílias na referida política pública, e não apenas a renda. 

O indicador renda necessita ser analisado a partir de várias óticas, certamente possui sua 

relevância no contexto econômico de países desenvolvidos e até mesmo em países que 

buscam ampliar seus níveis de industrialização, evolução tecnológica e consequente inserção 

no mercado mundial, porém como alerta Porto-Gonçalves (2012), o dinheiro tem se colocado 

acima da vida, da sociedade e da política, gerando assim um desafio a ser enfrentado e 

ponderado, para que não somente a parcela marginalizada da sociedade continue sendo 

penalizada. 

Quanto à participação desses beneficiários em Associações Comunitárias, vale 

mencionar que dentre as comunidades pesquisadas, Ingá se destaca quanto ao número de 

famílias associadas - 65% são associados à Associação Comunitária do Ingá e Silveira. 

Fundada em outubro de 2006, tal entidade possui relevantes atribuições no tocante à defesa de 

direitos sociais e tem contado com a participação de grande número de pessoas que vivem na 

comunidade.  

A relevância das associações remonta não apenas às questões de formalismo para 

indicar representatividade da comunidade, mas mostram quão unidos estão as pessoas que 

nela vivem.  Em estudo a respeito das Associações Comunitárias do meio rural na região 

centro oeste de Minas Gerais, Toledo e Presno Amodeo (2014) destacam a importância de tal 

entidade, onde os próprios associados sentiram a necessidade de formalizar as Associações 

em virtude de entenderem que somente por meio dessa organização seria possível alcançarem 

benefícios.   

Essa questão se constitui uma enorme fragilidade em Serrote de São Bento, cuja 

participação dos beneficiários em associação é de apenas 19%, os quais estão filiados à 

Associação formada na comunidade vizinha, Amarelão. Ou seja, 81% dos beneficiários não 

possuem vínculo algum em associações. Já a realidade das famílias beneficiárias de Baixos de 

São Miguel é bem mais delicada, pois nenhuma delas possui vínculo em Associações. 

No entanto, vale destacar que mesmo diante das fragilidades identificadas, as 

peculiaridades enquanto comunidades tradicionais continuam presente. Como lembra Diegues 

(1994), as culturas e sociedades tradicionais se caracterizam pelo conhecimento aprofundado 

dos elementos da natureza, seus ciclos e formas de manejo dos recursos naturais, pelo 

sentimento de pertencimento ao ambiente, desenvolvendo-se econômica e socialmente nesse 
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espaço, pela manutenção das atividades de subsistência, mesmo que haja relações com o 

mercado (pois essa prática é necessária), também pela importância da unidade familiar, pelas 

relações de parentesco, ou seja, várias são as características das comunidades pesquisadas que 

as possibilitam a manutenção de suas culturas, bem como o desenvolvimento de atividades 

que visem o uso adequado dos recursos naturais. 

Após o reconhecimento das questões socioeconômicas das famílias beneficiárias do 

PBSM, alguns questionamentos mais subjetivos foram feitos. Estes concernem à forma de 

aquisição da terra, ao seu cotidiano de trabalho, às principais dificuldades enfrentadas, às 

formas produção e comercialização - se porventura essa prática existir -, à questão da tradição 

na atividade que desempenham e às impressões a respeito da importância que a atividade 

exerce na sua vida familiar. Busca-se também conhecer e compreender se há na comunidade 

alguma possibilidade de exercer outra atividade econômica que venha a contribuir ou 

complementar sua renda familiar. 

Um fator de grande importância é o contexto de relação entre essas famílias com o 

ambiente, o sentimento de apego ao lugar, é relevante que essas famílias sintam-se parte da 

história da comunidade, que se sintam parte daquele ambiente. Nesse sentido, evidentemente 

o tempo de moradia na comunidade revela essa característica, um sentimento de 

pertencimento ao lugar. Em Ingá, 82% das famílias beneficiárias do PBSM são nativas dessa 

comunidade e lá vivem a uma média de 29 anos; já em Serrote de São Bento, 73% são nativas 

dessa comunidade, que vivem há 32 anos e em Baixos de São Miguel, os nativos da 

comunidade representam 57%, sendo que tais beneficiários residem na comunidade a uma 

média de 28 anos. Ou seja, há uma relação consolidada com o ambiente, um enraizamento de 

cultura e convivências.  

Outra forma de ter esse aspecto resguardado é sentindo que suas raízes estão firmadas 

naquele espaço. A propriedade, a estrutura física pode materializar esse aspecto nas 

comunidades. Como a questão fundiária é um impasse em todo o país, os 

responsáveis/titulares beneficiários do PBSM foram indagados a respeito de sua situação com 

relação às propriedades. As famílias pesquisadas, em sua maioria (Ingá e Baixos de São 

Miguel) possuem terras de herança, 43% e 60% respectivamente, enquanto na comunidade de 

Serrote de São Bento, as famílias moram e trabalham em terrenos cedidos, 40% das famílias 

beneficiárias. Tanto as terras herdadas, quanto as terras cedidas são/foram de seus avós, pais, 

sogros. Tais dados remete-se ao que foi dito por Sahlins (1970), explicando que nas 

sociedades tradicionais não há exclusão de acesso aos direitos que possibilitem sua 

sobrevivência, nem da participação social e que não há expropriados, sem direito a terra. 
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As comunidades rurais pesquisadas apresentam historicidade na agricultura, 

principalmente Ingá e Baixos de São Miguel, pois a comunidade de Serrote de São Bento 

possui uma atividade econômica que tem se perpetuado ao longo dos anos, que é o 

beneficiamento da castanha de caju, embora não signifique o fim da agricultura na referida 

comunidade, uma vez que várias famílias relataram sempre realizar plantios em períodos de 

inverno.  

É de extrema relevância conhecer as atividades econômicas desempenhadas pelas 

famílias beneficiárias do PBSM em cada comunidade, ou seja, a atividade que detém maior 

impacto sobre o provimento da manutenção das necessidades básicas diárias (alimentação, 

água, luz e vestuário) das famílias, não se esquecendo de mencionar o grande impacto dos 

programas de transferência de renda do governo federal sobre tais famílias, ponto discutido 

anteriormente.  

Em Ingá, por exemplo, 53% das famílias beneficiárias do PBSM realizam atividades 

voltadas à agricultura, há uma média de 20 anos. Na comunidade de Baixos de São Miguel o 

percentual é 43%, há uma média de 26 anos de trabalho na agricultura, já em Serrote de São 

Bento, como mencionado anteriormente, a principal atividade é o beneficiamento da castanha 

de caju, envolvendo 80% das famílias.  

As famílias da comunidade de Ingá relatam em sua totalidade que desenvolvem suas 

atividades na Unidade Produtiva Familiar juntamente com seus parentes, que são os sogros, 

genros, noras e filhos. Depois de mencionar a agricultura como principal atividade das 

famílias beneficiárias, vale mencionar também que há 25% dessas famílias cujas rendas vêm 

de trabalhos como diarista, recebendo uma diária entre R$30,00 a R$35,00. Com o mesmo 

percentual de 19% há famílias que possuem certa estabilidade econômica, ou seja, um 

trabalho estável, com carteira assinada ou contrato. Já a aposentadoria rural é responsável por 

6% da renda familiar dessas famílias e 6% refere-se aos proprietários de uma pequena 

mercearia, que certamente enfrentam dificuldades nas relações de comércio, pois se localiza 

numa comunidade onde a população possui baixo poder aquisitivo. 

Baixos de São Miguel, também possui um considerável percentual de famílias que 

fazem da agricultura, seu principal meio de sustento familiar, seguido de 29% que são 

aposentados e 28% que possuem trabalhos informais, como serviços domésticos.  

No ano de 2015 todas as famílias beneficiárias da comunidade de Baixos de São 

Miguel, informaram que haviam realizado plantio (dentre as culturas, feijão, milho, 

macaxeira). Porém devido às poucas chuvas, não foi possível realizar uma boa colheita, 

apenas o necessário para consumo familiar. Em maio de 2016, 80% dos beneficiários 

entrevistados afirmaram que também plantaram as mesmas culturas. As 
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mulheres/beneficiárias do PBSM são mulheres que realizam as atividades domésticas além de 

auxiliar esposos/pais/sogros na agricultura. 

A divisão social do trabalho se diferencia de acordo com as possibilidades de trabalho 

na agricultura, as famílias estão condicionadas à possibilidade de ter ou não um bom inverno 

para realizarem o plantio.  

As etapas de divisão do trabalho na agricultura acontecem da seguinte forma: os 

esposos vão para o roçado, enquanto as esposas levam as crianças para a escola e preparam o 

almoço, após isso, elas também vão para o roçado ajudá-los no plantio de milho, feijão, 

macaxeira. Normalmente o sistema de plantio inicia-se com o corte da terra, a prefeitura 

disponibiliza um trator para essa etapa, após o corte, os esposos/pais ou sogros cavam a terra e 

as esposas/filhas e noras ajudam colocando as sementes, cerca de 3 a 4 sementes. Até a 

colheita é necessário “limpar” a área do plantio, esse trabalho é mais cansativo, dessa forma 

fica sob a responsabilidade dos homens, mas não impede que as esposas e filhos auxiliem.   

O plantio é feito durante a estação das chuvas (inverno). Como os últimos quatro anos 

foram marcados por uma severa estiagem, a população tem dependido da renda de trabalhos 

como diaristas, e dos programas do governo. Embora em geral produzam a maior parte de 

seus alimentos, os grupos domésticos não são autossuficientes (Sahlins, 1970). 

Em Serrote de São Bento, assim como nas demais comunidades pesquisadas, a 

agricultura faz parte de um trabalho compartilhado entre agricultores e agricultoras. De 

acordo com os informantes, 87% das famílias plantaram em 2015 e também nesse ano de 

2016 (alguns cultivos como milho, feijão, macaxeira, batata, melancia), porém a colheita foi 

apenas para o consumo da família.  

No entanto, há uma situação bem peculiar na comunidade de Serrote de São Bento que, 

assim como algumas comunidades circunvizinhas, mantém em seu histórico uma atividade 

econômica bastante intensa, mas também dotada de grandes sacrifícios para aqueles que a 

desempenham. Trata-se da atividade de beneficiamento de castanha de caju, uma realidade da 

maioria dos beneficiários do PBSM na comunidade, cuja média de tempo no labor é de 23 

anos. De acordo com relatos dos beneficiários, o melhor período da atividade é entre os meses 

de dezembro a fevereiro, o qual denomina “o tempo da castanha nova”.  

Esse árduo trabalho é compartilhado com seus parentes, revelam 80% dos pesquisados. 

Há 13% que são aposentados por motivo de viuvez e 7% realizam trabalho 

autônomo/informal.  

Lima (2011) retrata os anseios a respeito da atividade de beneficiamento de castanha de 

caju na cidade de João Câmara: 
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Entre os planos de desenvolvimento do Mato Grande está a aposta nas cooperativas. O IFRN - 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte -, instalado em 2009 

em João Câmara, oferece o curso de Cooperativismo, acreditando que, através da formação de 

profissionais nessa área, contribuirá para a manutenção das cooperativas já existentes (como é o 

caso da que existe no povoado do Amarelão, que beneficia castanha-de-caju e chega até a exportar 

para outros Estados) e para a criação de novas que explorem o potencial da apicultura, da farinha 

de mandioca e da piscicultura. (LIMA, 2011, p.53). 

 

 

Mesmo que haja tal prospecção para impulsionamento da atividade de beneficiamento 

de castanha de caju no município de João Câmara (comunidade do Amarelão), se faz 

necessário que as ações também possam contemplar as demais comunidades circunvizinhas, 

incluindo assim, a comunidade de Serrote de São Bento. 

Dessa forma, a agricultura tem se tornado a atividade secundária na referida 

comunidade, já que a principal atividade de geração de renda familiar é o beneficiamento da 

castanha de caju. 

O trabalho inicia-se às duas horas da manhã. Cada etapa do beneficiamento de castanha 

resguarda suas dificuldades, a primeira que é Assar a castanha, é a mais árdua. Em virtude das 

longas horas expostos ao calor intenso e à fumaça, em geral são os esposos ou filhos mais 

velhos que se encarregam dessa etapa. A segunda fase é a quebra do invólucro da castanha. 

Nessa fase, não menos intensa, as esposas e filhos mais velhos dividem a tarefa. É justamente 

nessa etapa que muitos indivíduos chegam até a perderem suas digitais, em virtude do contato 

direto e contínuo com as castanhas quentes. Logo que retiram da etapa de assadura, outros 

indivíduos já iniciam a quebra da castanha, por fim há a etapa de retirada da película que 

envolve a castanha, que os mesmos chamam de “pele”. Os informantes atribuem a essa etapa 

o nome de “despelar” momento em que as crianças também auxiliam.  

Evidentemente que a participação da esposa não se resume à apenas uma etapa podendo 

vir a assumir outras etapas também com o revezamento das atribuições. Pois em determinados 

momentos ela pode vir a deixar a sua tarefa e assumir o posto do esposo. Isto pode ser 

observado durante as etapas de beneficiamento da castanha de caju na Figura 01.  
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Figura 01: Família beneficiária do PBSM trabalhando no beneficiamento de castanha de caju. Esposo,       

esposa e filhos. Serrote de São Bento, João Câmara/RN, 2016. Fonte: Acervo das autoras, 2016. 

 

 

Verificou-se que nas três comunidades pesquisadas, as famílias beneficiárias do PBSM 

dedicam-se também à criação de suínos, caprinos, ovinos, bovinos e aves. 

Percebe-se que essas famílias vivem numa atmosfera de compartilhamento, tanto nas 

atividades diárias quanto nos frutos que as mesmas temporalmente ofertam. Corroborando 

com tal realidade, Sahlins (1970, p.123), expõe que a relação de parentesco no modo de 

produção familiar é “mais que um incentivo à caridade, o parentesco incentiva à 

produtividade”. 

Mediante tal cenário de envolvimento familiar nas atividades cotidianas, os 

beneficiários da Comunidade de Ingá foram questionados a respeito das principais 

dificuldades que eles enfrentam. Assim, dois fatores foram destacados na maioria das falas: a 

situação da escassez hídrica (estiagem) e a falta de incentivo do poder público (destaque para 

apoio no tocante à disponibilização de maquinário para corte de terra, doação de sementes 

para cultivo). 

 
 

“falta muita coisa, falta trator pra cortar a terra, as sementes pra plantar, e o principal que é a 

água”. (Beneficiário nº 02). 

“pra mim, a maior dificuldade é quando a gente planta e não consegue colher o que esperava”. 

(Beneficiário nº 01). 

“a maior dificuldade que a gente sente é na falta do dinheiro pra comprar uma enxada, uma 

capinadeira, ração pros bichos”. (Beneficiário nº 04). 

 

 

Ao depender de um trator (maquinário público) para corte de terra, que evidentemente 

tornará o trabalho menos árduo, Lanna (1995) alerta para o fato de que essa dependência 

provoca certa “posse” por parte do político, que ao permitir que o cidadão utilize o 
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maquinário, determina-se naquele momento, uma espécie de favor, impondo ao agricultor o 

sentimento de dívida. 

O déficit na colheita interfere diretamente na economia gerada pela atividade, seja 

dentro da própria comunidade ou até mesmo fora dela, impedindo-os de adquirir bens, de 

comercializar excedentes, e isso está evidenciado no fato de que 44% dos beneficiários da 

comunidade de Ingá tão somente consumiram o que nesse período de estiagem se propuseram 

a cultivar. Em épocas de boa colheita, 31% afirmaram comercializar via atravessador, uma 

prática não salutar à autonomia econômica dos agricultores e que desqualifica todo o esforço 

que os mesmos desempenham durante as etapas de cultivo até a chegada do produto ao 

consumidor.  

Quanto à tradição das famílias no desenvolver de atividades na agricultura, todos 

informaram que havia um histórico familiar de trabalho na atividade. 

 

“meus pais plantava roça e passou esse exemplo pra mim, que agora passei pra minhas filhas”. 

(Beneficiário nº 01). 

“meus pais sempre trabalharam na agricultura, plantava feijão, milho, batata, naquela época tinha 

que trabalhar no roçado mesmo”. (Beneficiário nº 05). 

 

 

Esses laços culturais com a agricultura conseguem até hoje manter viva nessas famílias, 

a intenção de produzir, mesmo com dificuldades e entraves naturais, como a seca. Essa 

expectativa é evidenciada quando os mesmos foram indagados se consideravam suas 

atividades essenciais para sua sobrevivência, sendo que 83% confirmaram a hipótese. 

 

“sim, agente planta, colhe, consome, pelo menos a gente não precisa comprar, né”. (Beneficiário nº 

01). 

“porque é de onde a gente tira nosso sustento, né, o que sobra, a gente vende”. (Beneficiário nº 

02). 

“como nós não temos estudo moça, isso é o nosso sustento”. (Beneficiário nº 05). 

 

 

Dentro desse questionamento, há beneficiários que afirmaram não sobreviver apenas da 

agricultura e se sentem descontentes com a dependência dos programas de transferência de 

renda do governo federal, sentem dificuldades para prover as necessidades básicas da família. 

 

“na minha opinião se tivesse um emprego ajudaria mais na renda da família”. (Beneficiário nº 06). 

“temos que ter outro meio de vida, pra ajudar em casa, não ficar só no Bolsa Família”. 

(Beneficiário nº 08). 

 

Esses depoimentos caracterizam certo constrangimento dos beneficiários em 

conviverem numa situação de dependência, revelam também insatisfação quanto à valores 

baixos de transferências de renda.   
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Assim como o apego ao lugar, existe um percentual de beneficiários que também detém 

apego à terra, gostam do cultivo do seu próprio alimento e de criar seus animais. Essas 

famílias, 94%, reafirmam a importância das relações culturais e com seu ambiente. 

 

“é porque fui criado na agricultura e é assim que a gente tem sustentado a família”. (Beneficiário 

nº 02). 

“(...) não sei fazer outra coisa, eu gosto de tratar com a terra”. (Beneficiário nº 05). 

“eu gosto muito de cuidar dos animais, tenho uma ovelha e uma vaca no terreno do meu pai”. 

(Beneficiário nº 07). 

“se esse foi o meio de vida que aprendi desde criança, aprendi que tudo que se planta, colhe e nada 

é pra ser desperdiçado, foi assim que aprendi”. (Beneficiário nº 15). 

 

 

Os beneficiários do PBSM da comunidade Ingá foram indagados também a respeito da 

possibilidade de desempenharem outra atividade na própria comunidade. Nesse momento 

percebe-se quão escassas são as possibilidades que essas famílias se deparam. Faltam-lhes 

alternativas dentro da própria comunidade. 

 

“o que a gente até poderia fazer é algum serviço no colégio daqui, mas não tem oportunidade”. 

(Beneficiário nº 07). 

“Aqui não tem como arrumar trabalho, só se for fazer algum trabalho em fazenda”. (Beneficiário 

nº 16). 

“Ah, se eu tivesse estudado, queria ser professora”. (Beneficiário nº 05). 

 

 

Em estudo a respeito da política pública Pró Rural 2000, no estado do Rio Grande Sul, 

Trentin (2001) enfatiza que dentre as principais dificuldades mencionadas pelos agricultores, 

menciona-se principalmente a falta de oportunidade de trabalho, corroborando assim que a 

realidade identificada nas comunidades pesquisadas pode também ser verificada em diferentes 

regiões do país. O referido autor destaca ainda que essa inatividade pode ser um aspecto 

facilitador a surgimento da marginalidade e violência. 

Já na comunidade de Serrote de São Bento, dentre as principais dificuldades relatadas 

pelas famílias beneficiárias do PBSM estão as que se referem à insalubridade da atividade que 

desempenham. 

 

 “(...) falta castanha, é muito cara, (...), agora o quilo tá R$5,00” (Beneficiário nº 07). 

“trabalhar com castanha não é muito bom pra saúde, a fumaça é ruim pras crianças” (Beneficiário 

nº 12). 

“a gente precisa acordar muito cedo pra trabalhar, acorda de 2:00 da manhã (...), ganho pouco”. 

(Beneficiário nº 10). 

“(...) a fumaça, quentura, que a pessoa leva (...), não tem dinheiro pra comprar tambor pra assar as 

castanhas” (Beneficiário nº 13). 
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Um fator que faz essa atividade ainda mais necessitada de readequação diz respeito à 

sua forma de comercialização, tendo em vista que 81% dos questionados comercializam o 

produto de seu trabalho via atravessador, que evidentemente não paga um valor justo pelo 

árduo trabalho dessas famílias. Apenas 19% comercializam diretamente com o consumidor 

(porém, atualmente o atravessador é um mal necessário).  

Um depoimento de um dos beneficiários remete a uma reflexão quanto à viabilidade 

econômica dessa atividade. O relato se refere sobre como se dá a relação de compra e venda 

das castanhas de caju, uma relação comercial onde o preço equitativo não é praticado pelos 

atravessadores. O esposo de uma das beneficiárias mencionou que realiza a compra do 

produto cru (o saco com 50 kg) ao preço de R$5,00/kg e após assar e retirar a película 

(costumeiramente chamada de “pele”) o saco de 50kg se reverte em 10 kg, sendo vendidas a 

mesma pessoa a quem o mesmo comprou, ao valor de R$27,00/kg. Em síntese, o beneficiário 

realiza a compra de um produto a ser beneficiado por R$250,00 e comercializa por R$270,00, 

ou seja, a margem de lucro é quase inexistente. Há relatos de beneficiários que afirmam pedir 

empréstimos aos atravessadores, e que por vezes ao chegar o momento de negociar o trabalho 

realizado, ficam por dever aos mesmos, pois o trabalho com o beneficiamento não é suficiente 

para realizar o pagamento do empréstimo.  

Essa relação entre atravessadores e beneficiários do PBSM na comunidade de Serrote de 

São Bento remete-se à antigas relações de patronagem, onde Lanna (1995) afirma que na 

época da patronagem, os financiamentos eram intermediados pelos patrões aos pequenos, 

repassando dinheiro à altos juros, sendo assim o agricultor ou pescador, contraia enormes 

dívidas, isso dava ao patrão determinados “direitos”, o que evidentemente resultava em perdas 

ao pequeno. Ao endividar-se por meio de empréstimos com atravessadores, as famílias 

beneficiárias ficam “presas” aos mesmos, não podem comprar ou vender castanhas a outros 

atravessadores, uma típica relação de patronagem, onde fica claro quem é o dominador e 

quem é o dominado.   

A maioria dos beneficiários detém a atividade de beneficiamento de castanha de caju 

como atividade de maior impacto na renda, porém em alguns depoimentos é possível perceber 

que a agricultura foi herdada de seus pais e avós, e relatos mostram que juntamente com seus 

pais, viveram momentos cruciais. 

 

“(...) era um tempo de sofrimento, chegamos a comer sodoro (cacto) assado”. (Beneficiário nº 01). 

 

 

Evidentemente, os programas de transferência de renda do governo federal muito 

influenciam no cotidiano das famílias beneficiárias do PBSM da comunidade Serrote de São 
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Bento, todavia a atividade de beneficiamento de castanha de caju revela-se como principal 

provedora do sustento de tais famílias, 87% afirmam ser ela, a atividade essencial para sua 

sobrevivência e de sua família. 

 

“é né, porque nós não temos outra profissão, tem que ser essa mesmo”. (Beneficiário nº 15). 

“sim, porque essa é a única (...), não tem outro serviço”. (Beneficiário nº 12). 

“não tem outro jeito, (...) não tem outro meio de vida”. (Beneficiário nº 10). 

 

 

Infelizmente, a produção advinda do beneficiamento da castanha de caju na referida 

comunidade não tem sido absorvida por Programas do Governo Federal, como exemplo, o 

PAA, mesmo que as famílias beneficiárias possuam os requisitos exigidos nos parâmetros do 

Manual de Operações da Conab (MOC). 

 

Beneficiários: a) Produtores enquadrados nos grupos A à D do Pronaf, agroextrativistas, 

quilombolas, famílias atingidas por barragens, trabalhadores rurais sem terra acampados (definidos 

de acordo com a Portaria MDA nº 111, de 20/11/2003), comunidades indígenas e produtores 

familiares em condições especiais (autorizados pela Conab). Os beneficiários deverão estar 

organizados preferencialmente em grupos formais (cooperativas e associações) ou informais. 

(Moura e Magalhães, 2008, p.112). 

 

 

A compra poderia ser viabilizada especificamente dentro da modalidade de Compra 

com Doação Simultânea, que de acordo com BRASIL (2016) “incentiva que a produção local 

da agricultura familiar atenda às necessidades de complementação alimentar das entidades da 

rede socioassistencial, dos equipamentos públicos de alimentação e nutrição (Restaurantes 

Populares, Cozinhas Comunitárias e Bancos de Alimentos)”. No entanto, a Conab não tem se 

proposto a realizar tal mecanismo, mesmo sendo amparada dentro da modalidade, pois a 

compra da castanha é realizada em sua forma in natura, não beneficiada (MOURA; 

MAGALHÃES 2008). 

Mesmo diante dos obstáculos impostos pela atividade, essas famílias se sentem 

conformadas com suas rotinas, uma vez que 80% afirmam gostar da atividade que 

desempenham. 

 

“(...) porque é o que a gente tem pra fazer, tem mais é que gostar, não tem o que fazer”. 

(Beneficiário nº 14). 

“é né, a gente trabalhando não falta as coisas pros filhos da gente”. (Beneficiário nº 12). 

 

 

Quanto aos 20% que afirmam não gostar da atividade em que trabalham, é possível 

perceber nas falas que há certo nível de conformação, ao mesmo tempo em que anseiam um 

futuro diferente.  

 

“faço porque é da necessidade, seria bom que aparecesse outra coisa”. (Beneficiário nº 15). 
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“Por mim não trabalhava nisso, arrumava outro meio de vida (...) é ruim, leva muita fumaça, é 

ruim pro pulmão”. (Beneficiário nº 13). 

 

 

Compartilhando da mesma opinião que os beneficiários da comunidade de Ingá, 

beneficiários do PBSM de Serrote de São Bento também retratam a escassez de oportunidades 

(geração de emprego e renda), como principal dificuldade. Não vêem na comunidade, novas 

alternativas de trabalho para que assim melhorem suas condições de vida. 

“não tem outro trabalho, aqui a gente deixando de assar castanha fica parado”. (Beneficiário nº 

02).  

“sempre vivi da castanha e não tem outra coisa pra trabalhar”. (Beneficiário nº 15). 

“eu não tenho estudo, se tivesse podia ser uma professora”. (Beneficiário nº 01). 

 

 

Em Baixos de São Miguel, dentre as dificuldades enfrentadas pelos beneficiários 

mencionou-se a falta de apoio do poder público, uma realidade nítida na comunidade.  

 

-“falta apoio dos órgãos públicos, nem da EMATER, nem da Prefeitura, falta programas sociais, 

não tem Agroamigo, seguro safra, aqui nunca vem nada”. (Beneficiário nº 03). 

 

 

Contudo, para que a realidade na referida comunidade ganhe outro cenário, que 

mudanças ocorram, requer esforço dos indivíduos que nela vivem, para que a situação de 

descaso e esquecimento não seja mantida, é preciso entender que possuem direitos, mas que 

muitas vezes esses direitos e oportunidades são conseguidos depois de buscas e lutas. 

Quando o assunto é comercialização, é possível entender que a prática vem sendo 

comprometida há alguns anos, haja vista a escassez hídrica não possibilitar uma produção 

eficiente, uma vez que 29% afirmam que o fruto do trabalho vem sendo apenas para 

atendimento ao consumo da própria família. 

Todos mencionaram que a família tem tradição na atividade agricultura, onde práticas e 

experiências conseguem ser transmitidas de maneira sábia, constituindo ciclos e histórias.  

 

“a família sempre plantou roça, batata, criou animais e essa prática foi passada de pai pra filho”. 

(Beneficiário nº 07). 

 

Isso torna a atividade essencial para a sobrevivência dos mesmos, pois 71% das famílias 

se vêem numa tradição, cujas expectativas são de manutenção de suas práticas, tomando como 

base prioritária o respeito à terra, aos seus limites, e sempre pedindo para que ela seja 

generosa. O sentimento de apreço pela atividade é unânime, as relações de respeito à terra e 

apego ao ambiente, constitui-se como uma característica marcante, que somente tem, aquele 

que possui contato direto com a terra, que se reconhece parte dela e que retira dela o 

necessário para viver. 
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“(...) é um divertimento, dá um prazer ver a lavoura verdinha e produzindo”. (Beneficiário nº 06). 

 

 

Não diferente das demais comunidades, Baixos de São Miguel se reflete em uma 

comunidade onde praticamente não há espaço para novas possibilidades de ocupações 

(trabalho), contribuindo assim para com a melhoria de renda das famílias beneficiárias. Para 

aqueles que vivem apenas da agricultura, o período de estiagem tem se mostrado um grande, 

restando apenas à espera por chuvas e de repasses dos Programas do governo federal. 

 

(...) a gente podia trabalhar em qualquer coisa, mas aqui não tem (...) tem que viver da Bolsa, se 

não fosse esse Bolsa Família...” (Beneficiário nº 01). 

 

Percebe-se então, que mesmo divergindo em alguns aspectos, seja pela relação de 

trabalho ou até mesmo pelo nível de participação social de interesse comunitário, as 

comunidades pesquisadas carregam determinadas semelhanças que podem e merecem 

intervenção, principalmente no que se refere às fragilidades, uma vez que oferecer condições 

dignas de manutenção das atividades nas comunidades são direitos a serem resguardados e 

principalmente no atendimento às necessidades básicas (saúde, educação e saneamento), 

aspectos ainda negligenciados em tais comunidades.  

Fazendo uma analogia ao autor Lanna (1995), quando o mesmo trata da “morada” na 

relação de patronagem, o mesmo busca retratar que o local onde o indivíduo ou o trabalhador 

desenvolve suas atividades, onde estabelece suas relações, deve ser não apenas um local onde 

o mesmo sobreviva, mas que seja oferecida toda sorte de oportunidades, que caracterize esse 

ambiente como meio capaz de fazê-lo desenvolver suas atividades e também estabelecer 

vínculos e raízes. É a partir dessa concepção, que se pensa o enfrentamento da pobreza nessas 

comunidades, que sejam dadas suas oportunidades, para que se faça da terra, de suas 

convivências, de suas relações com o ambiente, suas verdadeiras “moradas”. 

Como visto, a questão socioeconômica das comunidades estudadas inspira 

preocupações, haja vista a área rural possuir maiores índices de pobreza se comparado aos 

índices urbanos, revelando a necessidade de maiores esforços para enfrentamento de tal 

realidade. 

 Baixos níveis de escolaridade foram verificados nas comunidades, assim como renda 

insuficiente para suprir as necessidades das famílias, falta de expectativa com relação ao 

trabalho, tanto no que se refere ao trato com a agricultura, como um trabalho que possa 

substituir a atividade, devido à escassez hídrica que a região vem sofrendo há quase quatro 

anos. 
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Embora as dificuldades existam e que os programas de transferência de renda do 

governo federal tenham considerável participação no sustento diário de suas famílias, os 

beneficiários cultivam seus laços com o ambiente, porém o fato de ainda permanecerem em 

suas terras, não quer dizer que a necessidade não os faça pensar na possibilidade de saírem 

para os centros urbanos. De fato, é necessária uma melhoria nas condições de vida, para que 

suas raízes se mantenham fortes naquele espaço, o qual faz parte de suas próprias histórias, 

onde a intervenção de políticas públicas deve partir não somente do pressuposto da 

necessidade de enfrentamento à pobreza, da falta ou insuficiência de renda, mas também da 

capacidade de escolha dessas famílias, para que não venha a cair no mero assistencialismo, 

cujo benefício não perdure e a situação permaneça, realimentando o ciclo de pobreza e de 

dependência.    

Dada à situação socioeconômica das famílias beneficiárias do PBSM das comunidades 

pesquisadas, percebe-se que dentro dos critérios estabelecidos por tal política pública há 

muitos desafios a serem enfrentados para que sejam atendidas as necessidades dessas famílias. 

Os obstáculos impostos pelas particularidades da pobreza são inúmeros, como mencionado 

anteriormente, e não se tratam apenas da insuficiência de renda, há outras necessidades a 

serem avaliadas, dentre elas fomentar alternativas viáveis de trabalho quando o campo não 

tiver em épocas produtivas, inserção de politicas públicas direcionadas aos jovens e palestras 

informativas, tanto na área de políticas públicas, quanto na área de saúde, segurança do 

trabalho, dentre outras. 

Para que a sustentabilidade econômica, ambiental e social do PBSM perdure, a ação 

integrada deve ser prioritária em todas as esferas do governo, tanto federal, estadual, quanto 

municipal. É necessário que as famílias beneficiárias transcendam os limites territoriais de 

suas comunidades e aflorem ainda mais o espírito de identidade com o território Mato Grande, 

como um todo, esse espaço que Santos (2007) conceitua como algo além de um conjunto de 

sistemas naturais, sendo o Território, um espaço onde as pessoas desenvolvem suas 

identidades, seus sentimentos de pertencimento, é o espaço onde fundamentam seu trabalho, 

ou seja, é o ambiente onde acontecem as trocas, sejam elas materiais ou espirituais, é o espaço 

onde a vida é exercida em plenitude.  

O empoderamento e a participação social dessas famílias beneficiárias são de grande 

importância no processo de implantação de tal política pública. Essas famílias necessitam 

tomar conhecimento sobre o que realmente o PBSM tem como proposta, e principalmente, se 

essa proposta é capaz de atender suas necessidades, tendo em vista as particularidades de cada 

família. 
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Mesmo que cada comunidade possua suas realidades, suas vivências, certamente os 

anseios de cada uma dessas famílias são assemelhadas: desejam desenvolver suas atividades e 

manterem seu contato com a terra, retirando dela o necessário, mas que sejam dadas as 

possibilidades principalmente quando essas não mais forem possíveis dentro das condições 

ambientais e econômicas estabelecidas em seus territórios.      

A preocupação quanto ao trabalho, acesso a serviços básicos, como saúde, educação 

dessas famílias beneficiárias do PBSM aumenta com o passar dos dias, pois há comunidades 

com lideranças, enquanto outra está entregue inteiramente a responsabilidades de órgãos e 

instituições públicas. Como já mencionado, é preciso direcionar olhares às referidas 

comunidades, assim como é necessário não se conformar com as situações postas, não admitir 

a cultura da pobreza, e como Lanna (1995) bem disse, deve-se seguir a visão antropológica, 

como exemplo do livro “Os Sertões”, evidenciando que além da miséria, o sertão nordestino 

tem dignidade e uma bela cultura a ser reverenciada. 
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Resumo: A pobreza pode ser considerada um fenômeno cujas dimensões se estabelecem em 

níveis globais. No Brasil, o cenário de desigualdades sociais advém desde o período colonial e 

continua persistindo na atualidade, com elevados índices de pobreza. Criado em 02 de junho 

de 2011 por meio do Decreto nº 7.492, o Plano Brasil Sem Miséria (PBSM) surgiu com o 

objetivo desafiador de superar a extrema pobreza até o final de 2014. Com uma considerável 

parcela da população rural em situação de extrema pobreza, o Território Mato Grande/RN 

passa a receber as ações do PBSM. Assim, objetiva-se identificar, a partir da percepção das 

famílias beneficiárias do PBSM nas comunidades rurais de Serrote de São Bento/João 

Câmara, Baixos de São Miguel/Poço Branco e Ingá/Taipu, todas localizadas no Território 

Mato Grande/RN, se realmente houve mudança nas vidas dessas pessoas, especialmente no 

que se refere ao eixo de Inclusão Produtiva, analisando assim, sua direta intervenção nas 

dimensões social, econômica e ambiental. Com a análise etnográfica das famílias 

beneficiárias percebeu-se que o PBSM foi uma oportunidade de suprimento de necessidades 

básicas emergenciais, sendo priorizado o aspecto econômico, mas que necessita de maiores 

enfoques no âmbito social e ambiental. 

Palavras-chave: política pública, enfrentamento à pobreza, qualidade de vida.   

Abstract: Poverty can be considered a phenomenon whose dimensions are established at 

global levels. In Brazil, the scenario of social inequalities comes from the colonial period and 

continues to persist, with high poverty rates. Created on June 2, 2011 through Decree No. 

7,492, the Brazil Without Misery Plan (PBSM) came up with the challenging goal of 

overcoming extreme poverty by the end of 2014. With a considerable portion of the rural 

population living in extreme poverty, The Mato Grande / RN Territory will receive the shares 

of PBSM. Thus, the objective of this study is to identify, based on the perception of the 

PBSM beneficiary families in the rural communities of Serrote de São Bento / João Câmara, 

the Lowlands of São Miguel / Poço Branco and Ingá / Taipu, all located in the Mato Grande / 

RN Territory. There has really been a change in the lives of these people, especially in 

relation to the axis of Productive Inclusion, analyzing their direct intervention in the social, 

economic and environmental dimensions. With the ethnographic analysis of the beneficiary 

families, it was noticed that the PBSM was an opportunity to supply basic emergency needs, 

prioritizing the economic aspect, but requiring greater social and environmental approaches. 

Keywords: public policy, coping with poverty, quality of life 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Considerando a pobreza um fenômeno cujas dimensões se estabelecem em níveis 

globais, é imprescindível enfatizar que mesmo em países onde o desenvolvimento econômico 

é eminente, a pobreza faz-se presente e tem demandado ações governamentais com o intuito 

de que tal fenômeno não tome maiores proporções. Galindo e Ardila (2012) salientam que as 

incidências de pobreza nos diversos continentes podem ser verificadas da seguinte forma: 

situações mais críticas na África sub-Sahariana, Sul da Ásia e América Latina, e menores 

proporções no Norte da Ásia, Europa e América do Norte.  

Quando a economia de um país mostra-se evidente, considera-se então um país 

desenvolvido, tratando assim o desenvolvimento econômico, em sua forma literal, como um 

parâmetro capaz de definir bem estar social.  No entanto, desenvolver a economia não 

significa necessariamente ampliar qualidade de vida da sociedade, uma vez que estar inserido 

em uma sociedade desenvolvida é sentir-se assegurado em diversos aspectos e direitos, como 

afirma Sen (2000, p.18): “o desenvolvimento requer que se removam as principais fontes de 

privação de liberdade: pobreza e tirania, carência de oportunidades econômicas e distribuição 

social sistemática, negligência de serviços públicos”. 

Castro (2003) vem corroborar ao propor como ferramenta de desenvolvimento nos 

países de Terceiro Mundo, uma pedagogia da liberdade, pois para o referido autor, a educação 

tende a proporcionar aos indivíduos uma liberdade econômica, política e espiritual. 

Dessa forma, vale destacar que a pobreza se faz presente tanto na população 

urbana quanto na população rural, ambas padecem com os aspectos de desigualdade, mas 

também têm que lidar com políticas públicas sociais ineficientes, porém esses impactos 

negativos são verificados com maior intensidade pelos indivíduos que vivem em áreas rurais. 

Pochmann (2011) menciona que ao considerar a taxa de pobreza extrema que 

existe nos grandes centros urbanos, verifica-se sua manifestação quatro vezes maior no meio 

rural. Corroborando com tal afirmação, Batista e Neder (2014) afirmam que além do critério 

renda, a pobreza rural possui dificuldades no tocante ao acesso aos serviços básicos de saúde, 

educação, saneamento básico, dentre outros. 

Quanto à realidade da pobreza no Brasil, o cenário de desigualdades sociais 

advém desde o período colonial, tanto no que diz respeito ao uso e apropriação de terras, 

quanto pelas relações de produção e comercialização. Na tentativa de modificar esse quadro 

de desigualdades, políticas públicas de enfrentamento a pobreza foram idealizadas, onde 

Nascimento e Reis, (2009, p.184) destaca que ao longo da última década, o aumento da 

implantação de programas de transferência de renda “vêm se caracterizando como uma das 
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principais políticas sociais de desenvolvimento. Esses programas preveem o repasse 

monetário atrelado a determinadas condicionalidades aos seus beneficiários, tanto para 

inserção como para a permanência no programa”.   

Seguindo o viés ideológico dos programas de transferência de renda, foi criado 

em 02 de junho de 2011 por meio do Decreto nº 7.492, o Plano Brasil Sem Miséria (PBSM), 

com o objetivo desafiador de superar a extrema pobreza até o final de 2014, considerando que 

dados do IBGE (2010) indicavam que no Brasil havia cerca de 16,2 milhões de pessoas que 

ainda viviam em situação de extrema pobreza, destacando que essa realidade era ainda mais 

delicada nas áreas rurais.   

O PBSM organiza-se em três eixos principais: um de garantia de renda, para 

alívio imediato da situação de extrema pobreza; outro de acesso a serviços públicos, para 

melhorar as condições de educação, saúde e cidadania das famílias; e um terceiro de inclusão 

produtiva, para aumentar as capacidades e as oportunidades de trabalho e geração de renda 

entre as famílias mais pobres do campo e das cidades (BRASIL, 2014).  

A região Nordeste detém maior destaque quanto ao público beneficiário do 

PBSM, corroborando com tal fato, Campello et al (2014) destaca dados do Censo 2010 e 

enfatiza que o maior quantitativo de brasileiros em situação de extrema pobreza está na região 

nordeste, pois os 9,61 milhões de pessoas nessa faixa na região representam 59,1% dos 

extremamente pobres do país. Do total de extremamente pobres do Nordeste, mais da metade 

(52,5%) estavam em áreas rurais.  

Mediante tal conjuntura, destaca-se no Estado do Rio Grande do Norte a realidade 

do Território Mato Grande, que apresenta uma população total de 226.341 habitantes, com 

densidade demográfica de 35,5 habitantes/km², dos quais 109.921 residem na zona urbana e 

116.420 na zona rural. O Índice de Desenvolvimento Humano-IDH do território é de 0,625, 

ou seja, é uma das regiões com IDH mais baixo do Rio Grande do Norte. A renda per capita é 

de R$ 76,15/mês e a concentração de renda, de acordo com o índice de Gini, é 0,58. A taxa de 

analfabetos acima de 15 anos é de 35,9% da população e 66,8% das pessoas responsáveis por 

domicílios têm menos de quatro anos de estudo. (SOUZA, 2011). 

Com base em dados do IBGE (2010) o território Mato Grande apresenta uma 

população de 47.581 habitantes em situação de extrema pobreza, ou seja, essa população vive 

em condições de privações quanto a serviços básicos sociais e produtivos, bem como a 

negação de direitos como: acesso a terra, acesso à educação, participação no mercado, acesso 

a serviços básicos e infraestrutura. Dessa forma, o PBSM surge como uma política pública de 

enfrentamento a tal realidade, tendo em vista os frágeis índices de desenvolvimento e 

crescimento socioeconômico do Território Mato Grande. Dessa forma, objetiva-se identificar, 
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a partir da percepção dos beneficiários do PBSM no Território do Mato Grande/RN, se 

realmente houve mudança nas vidas dessas pessoas, especialmente no que se refere ao eixo de 

Inclusão Produtiva, analisando assim, sua direta intervenção nas dimensões social, econômica 

e ambiental. 

  

2. LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO E METODOLOGIA 

 

O estudo foi realizado em três comunidades rurais: Serrote de São Bento (João 

Câmara), Baixos de São Miguel (Poço Branco) e Ingá (Taipu), todas localizadas no Território 

Mato Grande, Rio Grande do Norte, como pode ser visualizado na Figura 01. 

 
FIGURA 01: Mapa de localização das Comunidades rurais: Serrote de São Bento (João Câmara), Baixos de São 

Miguel (Poço Branco) e Ingá (Taipu). Elaborado por Luzimar Pereira da Costa. 

 

 

O Mato Grande está localizado a Noroeste da capital do Rio Grande do Norte, 

Natal, e ocupa uma área de 5.758,60 km², com área média por município de 382,1 km² 

(Souza, 2011).  

Quanto aos procedimentos metodológicos, foram realizadas 34 entrevistas em 

maio de 2016, com o intuito de analisar, por meio da opinião das famílias beneficiárias do 

PBSM, o acesso e a eficiência do referido Plano (principalmente no tocante ao Eixo de 

Inclusão Produtiva). A pesquisa em questão desenvolveu uma análise sob a perspectiva 
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sistemática da Etnografia. Gómez (2012, p.422) menciona a Etnografia como um estudo 

descritivo dos costumes e dos povos, acrescenta ainda que o método etnográfico “envolve um 

processo tanto descritivo, como interpretativo, por meio do qual o etnógrafo elabora uma 

representação do indivíduo a qual observa. Este processo se realiza através da interação direta 

que o etnógrafo estabelece com o objeto de observação”.   

 

3. INCLUSÃO PRODUTIVA DO PBSM: PERCEPÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS 

 

Ao analisar a percepção das famílias beneficiárias quanto às etapas propostas e 

vivenciadas no Eixo Inclusão Produtiva, percebemos as peculiaridades de cada uma das 

etapas e como se deu o acesso. 

A análise está alicerçada nas seguintes categorias: Acesso aos Programas do Eixo 

Inclusão Produtiva; percepção do beneficiário quanto à eficiência do PBSM; concepção a 

respeito de suas necessidades para melhoria da qualidade de vida; acesso aos Programas de 

outros Eixos (Garantia de renda e Acesso a serviços públicos); compreensão do beneficiário 

quanto à melhoria da situação de pobreza na comunidade alvo da pesquisa e o entendimento a 

respeito do PBSM e o que poderia melhorar no referido Programa. 

O acesso à água para produção, o apoio à estruturação produtiva e à 

comercialização, são etapas, processos e objetivos do Eixo Inclusão Produtiva, prevista no 

PSBM para geração de renda e promoção de melhorias na qualidade vida de famílias que 

vivem em situação de extrema pobreza, assim, analisadas cada uma dessas fases e obtendo a 

opinião das famílias beneficiárias, se logrará uma avaliação contundente, pois advém dos 

indivíduos que vivenciaram tais ações, sendo essa avaliação um suporte para que o poder 

público possa entender as ações realizadas, bem como tecer prognósticos, caso o referido 

Plano venha a ser aplicado novamente no Território.     

As famílias beneficiárias entrevistadas foram indagadas sobre o acesso de cada 

Programa que compõem a atuação dentro do Eixo Inclusão Produtiva (Água para Todos, Luz 

para Todos, Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais, Assistência Técnica e 

Extensão Rural-ATER e Programa de Aquisição de Alimentos-PAA). 

No que concerne à atuação do Programa Luz para Todos, não foi necessário a 

intervenção de tal programa, uma vez que todas as comunidades pesquisadas possuem energia 

elétrica. 

 Dessa forma, de início serão analisadas as ações do Programa Água para Todos, 

que na Comunidade de Serrote de São Bento obteve-se um diagnóstico favorável quanto ao 
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acesso à água encanada e também por meio da aquisição de tecnologias sociais (cisternas). 

Quanto à qualidade da água, ainda há medidas a serem tomadas.  

Das 15 famílias beneficiárias do PBSM, 10 possuem cisternas e 5 utilizam água 

da cisterna de familiares e/ou vizinhos ou coletam e armazenam a água distribuída por carros 

pipas. As cisternas que as famílias possuem têm a capacidade de armazenar até 16 mil litros 

de água, já a tecnologia social das Cisternas Calçadão, que têm capacidade de armazenamento 

de até 52 mil litros, foram observados em apenas duas unidades produtivas familiares, tais 

tecnologias podem ser visualizadas na Figura 02. 

  
Figura 02: Tecnologias sociais de convivência com o semiárido. Serrote de São Bento, João Câmara/RN,  

2016. Fonte: Acervo das autoras, 2016. 

 

Segundo os entrevistados, a água encanada que abastece a comunidade advém de 

um poço (localizado na própria comunidade) e que a água é “salgada”, há relatos da 

existência de um dessalinizador, porém sem manutenção periódica do equipamento. Com 

isso, é perceptível nessas famílias a falta de preocupação quanto à qualidade da água que 

estão utilizando, uma vez que não se cobra ao poder público a manutenção do dessalinizador e 

muito menos um monitoramento no que se refere à qualidade da água.  

A distribuição de água pelo carro pipa acontece uma vez por mês. Vale mencionar 

que a periodicidade não é ideal para o atendimento das necessidades e demandas do cotidiano 

das famílias, porém as famílias têm conseguido se adaptar a essa realidade.  

 

Todo mês vem carro d'água (L.A.S - Serrote de São Bento). 

   

Tem em casa encanada nela (cisterna), mas é de outra água para gastar sabe, no 

inverno não coloca água “salgada” não, agora quando bate o verão que acaba a água 
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doce aí eu boto água “salgada” nela. A gente bebe água lá do poço que tem aquela 

máquina de tirar o sal do poço (M.F.A.S - Serrote de São Bento). 

 

Tem um poço lá, mas pouco a gente pega água lá, a gente pega mais aqui (cisterna 

da vizinha) pro gasto e quando não tem doce, às vezes a gente bebe (D.N - Serrote 

de São Bento). 

 

Às vezes a gente vai, quando seca aí, aí a gente vai buscar lá porque só tem 

“salgada”, quando não tem na cisterna, aí a gente vai buscar lá no poço, no carro de 

mão (M.L.G.S - Serrote de São Bento). 

 

Em Baixos de São Miguel a realidade chega a ser um pouco mais preocupante, 

pois mesmo possuindo o sistema de água encanada, não é suficiente, necessitando assim da 

água fornecida pelo carro pipa, segundo relato de uma das beneficiárias. De 5 famílias 

beneficiárias do PBSM, todas possuem cisternas para o consumo doméstico (principalmente 

para beber). Mas, quanto à cisterna idealizada para atender as demandas de plantio, nenhuma 

das famílias possui. 

 

(...) o cisternão eu não consegui pegar não, que quando foi na época da reunião 

quando eu fui ficar sabendo já tinha preenchido o povo né, já tava completa não deu 

pra todo mundo, porque eu também tava com muita vontade de pegar o cisternão, é 

muito bom, é grande né, dá pra aguar plantas né, pra plantar hortaliças (A.S.R - 

Baixos de São Miguel).  

 

Tem água encanada, mais tem dias que não tem, passa até oito dias sem chegar nem 

um pingo, mas o papel vem completo. E o carro pipa vem de dois em dois meses, de 

três em três meses quando tá muito apressado a água aí pronto, passa esse tempo que 

a gente bebe, que a gente toma banho, lava roupa essa água aqui... Aqui tem de ser 

da cisterna (E.C.L - Baixos de São Miguel). 

 

 Em Ingá, o acesso à água também se dá por meio de sistema de encanamento, 

poços artesianos e cisternas, onde apenas 1 família utiliza água da cisterna de um familiar e 13 

beneficiários possuem cisterna para atendimento da demanda doméstica. 

Nos discursos abaixo, é possível identificar que determinadas questões políticas 

(embates de opiniões entre eleitores aliados e eleitores adversários a respeito das obrigações 

do governo municipal) acabam sendo decisivas no convívio comunitário, interferindo até 

mesmo nas percepções do que sejam realmente os direitos dos indivíduos, uma vez que as 

ações propostas pelo Programa Água para Todos preveem sim abastecimento das cisternas, 

caso haja demanda. 

 Como em Baixos de São Miguel, que vêm sofrendo com interrupções no 

abastecimento da água encanada, e assim como na Comunidade de Serrote de São Bento, que 

possui um poço com água salobra, há demanda e necessidades de abastecimento na Operação 

Carro Pipa em Ingá, principalmente pela vivência de umas das mais severas estiagens dos 

últimos anos. 
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(...) onde existe água encanada, poço perfurado e cisterna, então o Exército eles é 

quem faz um cadrastro pra quelas comunidade onde não tem, onde não tem como 

chegar água lá, porque nas comunidades mais distante onde não tem água encanada 

onde ainda não foi contemplada com as cisternas aí ele manda água, mas pra 

comunidade no caso daqui nunca foi preciso, porque sempre teve esses quatro poços 

que foi perfurados e depois vei encanação d’água, vei cisterna, a gente nunca 

precisou de carro pipa, por isso que não vem. Tem muita gente aqui no Ingá que não 

entende, eles diz assim: não vem porque o Prefeito não manda (...) não que a gente 

não precisa, a gente não precisa que carro pipa venha deixar água aqui (F.T.N - 

Ingá). 

 

Se pedir (referente ao abastecimento por Carro Pipa) eles não manda, porque onde 

tem água encanada a Prefeitura se recusa de mandar, eu já precisei da escavadeira da 

Prefeitura, num me mandaram, várias vezes dei várias viagem lá o prefeito vai e 

num vai e num vai, e até num veio trator gaviar a minha terra, que ele diz que eu sou 

direto lá, aí eles num manda, se for lá pedir como fiz faz duas semanas que eu fui, já 

pedi ontem novamente o caminhão pipa o caminhão pra vim desgotar a fossa e eles 

não manda, e aqui é assim desse jeito (...)  uma história de uns adversário, aí não 

manda (R.F.N - Ingá). 

 

Para se ter ideia da abrangência do referido Programa, Mello et. al ( 2014) 

informa que o Programa Água para Todos conta ainda com ações de implantação de cisternas 

em escolas rurais, sistemas coletivos de abastecimento e dessalinizadores.  

O contexto de crise hídrica, as fragilidades quanto ao conhecimento de seus 

próprios direitos, a falta de representação comunitária em duas das três comunidades, propicia 

a fragilidade no abastecimento de água. Embora as três comunidades sejam abastecidas, é 

necessário reivindicar melhorarias, tanto no quadro de abastecimento, quanto na busca por 

melhorias na qualidade da água, garantindo assim, esse recurso natural indispensável à 

sobrevivência humana. 

Já o Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais, também inserido no 

Eixo Inclusão Produtiva, previa o recebimento de sementes para incentivo à produção no 

campo, acompanhamento das atividades de produção por uma equipe multidisciplinar de 

agentes de ATER, bem como o recebimento de um recurso não reembolsável
7
 para ser 

investido na execução das atividades produtivas de cada família beneficiária. Para Mello et al 

(2014, p. 324) “as principais dificuldades dos agricultores mais pobres estão centradas, de um 

lado, na falta de apoio técnico para qualificar, aperfeiçoar ou mesmo dar início a suas 

atividades produtivas e, por outro lado, na escassez de recursos para investir na melhoria da 

sua produção”. 

Quando indagados a respeito do acesso às sementes oferecidas pelo PBSM (kit 

com 10 kg de milho, 05 kg de feijão, 01 kit de sementes de hortaliças, como cebolinha, 

cenoura, coentro, alface, maxixe, dentre outros), os beneficiários das comunidades 

                                                           
7
 No Programa de Fomento cada família beneficiária recebe R$ 2,4 mil, não reembolsáveis, divididos em três ou 

duas parcelas, mediante a adesão a um projeto de estruturação produtiva, desenvolvido conjuntamente com a 

assistência técnica. As parcelas são pagas por meio do cartão do Bolsa Família ou do Cartão Cidadão (GUEDES, 

et al. 2014, p 528) 
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pesquisadas informaram que receberam sim as sementes, no entanto há depoimentos que 

denotam dúvidas quanto ao período de recebimento das sementes, mas principalmente, há 

depoimentos que reafirmam entraves na produção/cultivo devido à estiagem, vivenciada nos 

últimos cinco anos. 

(...) eu dei umas sementes ainda a minha irmã, ela conseguiu (conseguiu colheita) O 

coentro ainda não nasceu, mas porque ela aguava né, lá tinha uma cisterna e nós não 

tinha, não tinha nem como aguar (C.N.M – Serrote de São Bento). 

 

Lembro não viu, mas custou, eu acho que passou mais de um ano pra vim (F.N.B.M 

– Serrote de São Bento). 

 

Plantei o feijão, plantei o milho, agora as sementes de hortaliças eu não plantei tudo 

não, uns não nasceram. O milho e feijão plantemos e nasceram (M.F.A.S – Serrote 

de São Bento). 

 

Não, porque até os inverno não faz o camarada fazer boa colheita né, aí as vez faz 

um pouquinho, às vezes perde a safra né, quando é no tempo do milho porque se não 

chover adequado perde né, só dá palha né, aí pronto, (...) e a chuva não ajuda né 

(M.D.L.C – Serrote de São Bento). 

 

As minha não vieram boa não, porque eu plantei e não nasceu nenhum, nenhum 

(R.B.N – Serrote de São Bento). 

 

Minha filha, tava com mais de um ano que tava nisso, achava que não ia mais nem 

acontecer nada, aí quando pensar que não chegaram aqui (...) Aí eu guardei o feijão 

pra plantar, aí andei plantando umas baje de feijão, feijão daquele grande, é grande o 

feijão, mas a terra aqui não é própria praquele feijão, plantei uns pezin (E.C.L – 

Baixos de São Miguel). 

 

 

Com a distribuição de sementes para as famílias beneficiárias, a equipe de 

Agentes de ATER pode realizar um acompanhamento mais intenso, objetivando assim, 

assegurar a continuidade do processo de incentivo à produção.  

Para Mello et al. (2014, p.325), a ATER do PBSM trata-se de “um serviço de 

educação não formal em que agentes capacitados auxiliam agricultores familiares, 

quilombolas, indígenas, extrativistas e pescadores artesanais para que melhorem suas 

atividades produtivas”. 

De acordo com o escopo do PBSM, a ATER teria duração de no mínimo dois 

anos, e durante esse período, os agentes desenvolveriam as ações evidenciadas na tabela 01:  

 

Tabela 01: Etapas e ações de Assistência Técnica e Extensão Rural do PBSM 

ETAPAS AÇÕES 

Diagnóstico O agente de ATER faz um diagnóstico sobre as 

condições iniciais da produção, junto com a família, 

identificando pontos fortes e possibilidades; 
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Fonte: Campello et al. (2014). 

 

Nas comunidades pesquisadas, as ações de ATER aconteceram no período de 

fevereiro de 2013 a julho de 2015. As ações de ATER do PBSM foram realizadas por 

Instituições que desempenham o referido serviço, contratadas por meio de Chamadas 

Públicas.  

 
 

As chamadas públicas para contratação de instituições prestadoras de serviços 

assistência técnica são feitas pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) 

dentro da estratégia de inclusão produtiva rural do Brasil sem Miséria. Os editais 

para seleção das instituições foram elaborados seguindo algumas diretrizes definidas 

como essenciais para a garantia de que a ação fosse bem sucedida junto ao público 

em extrema pobreza:  

1. previsão de acompanhamento individualizado e continuado por, no mínimo, dois 

anos. Esse acompanhamento é constituído por visitas individuais e atividades 

coletivas visando ampliar os canais de integração e troca dentro das comunidades;  

2. elaboração de projetos produtivos considerando não apenas a rentabilidade da 

atividade produtiva, mas a vontade e experiência produtiva das famílias atendidas e 

a promoção da segurança alimentar;  

3. atendimento feito por equipes multidisciplinares, compostas por 30% de mulheres 

e por técnicos oriundos da região atendida, que compartilhem dos saberes e 

especificidades locais;  

4. realização de chamadas específicas para atender mulheres, povos e comunidades 

tradicionais (indígenas, quilombolas, pescadores artesanais, extrativistas, entre 

outros) e chamadas específicas por região (semiárido, Norte e Centro-Oeste);  

5. formação específica dos técnicos de Ater centrada na discussão sobre as 

diferenças de abordagem dos públicos do Brasil sem Miséria e das políticas e 

programas sociais sobre os quais as famílias poderiam ser orientadas (MELLO et al., 

2014, p. 325) 

 

Assim, para entender a relação dos beneficiários com a equipe técnica durante 

esse período, os beneficiários foram indagados a respeito de como era essa relação. Dentre os 

depoimentos obtidos destacam-se: 

 

 (...) eles conversava muito, perguntava muita coisa, olhava os bichos, olhava as 

galinhas, se tava tudo bem, se alguma tivesse com gogo era o homem que fazia a 

nota, incentivava qual remédio a gente tinha que comprar (C.N.M – Serrote de São 

Bento). 

 

Eles atendia nós bem, olhava tudo bem direitinho, dizia que tava tudo ok, tudo certo. 

O comportar deles foi muito bom, gostei muito deles, gostaram muito da gente (...) 

(L.V.S – Baixos de São Miguel). 

 

Elaboração do Projeto 

Produtivo 

Com base no diagnóstico, a família e o técnico elaboram 

conjuntamente um projeto detalhado para organizar e/ou 

ampliar a produção, com estabelecimento de etapas para 

a estruturação produtiva da família; 

Visitas de acompanhamento às 

famílias beneficiárias 

O agente de ATER acompanha a família durante a 

implementação do projeto, para que ele seja executado 

da melhor forma possível, podendo orientá-la inclusive 

quanto a formas de comercializar os excedentes. 
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Achava boa a minha técnica (...) nenhum tratava mal as pessoas porque a gente tem 

que trabalhar por amor (...) ela nunca se aborreceu comigo, eu nunca que me 

aborreci com ela (...) (F.F.S – Ingá). 

 

 

Predominou entre os discursos dos beneficiários, de todas as comunidades, 

depoimentos que evidenciam uma realidade de bom relacionamento com a equipe de agentes 

de ATER, confirmando assim que a equipe fora adequadamente selecionada, realizando um 

trabalho satisfatório, ganhando a confiança das famílias beneficiárias. 

Vale observar também, que todos os beneficiários, das três comunidades 

pesquisadas, informaram que os projetos produtivos foram uma escolha da própria família, 

assim, de acordo com as pretensões das famílias beneficiárias, os agentes de ATER 

projetavam as atividades, de acordo com a realidade de cada família. Na Figura 03 é possível 

identificar quais foram as atividades escolhidas pelas famílias beneficiárias em cada 

Comunidade. 

Na comunidade de Serrote de São Bento, a atividade que se destaca dentre as 

escolhas pelos beneficiários é a Avicultura, uma opção de 6 entre 15 famílias beneficiárias, a 

segunda opção refere-se a atividade conjunta de Avicultura e Castanha (4 famílias 

beneficiárias). É possível que essa maior aptidão em lidar com a avicultura esteja relacionada 

ao fato das famílias estarem diariamente lidando com a atividade de beneficiamento de 

castanha, uma atividade que ocupa praticamente o dia inteiro, e avicultura acaba se tornando 

uma atividade que não demanda muito tempo, não interferindo assim, no ritmo da jornada de 

trabalho de beneficiamento de castanha, assim como também pela “facilidade” de convivência 

com a estiagem, pois não são animais de grande porte, que necessite de maior quantidade de 

água. 

Em Baixos de São Miguel, a exemplo de Serrote de São Bento, a Avicultura foi a 

atividade produtiva de maior destaque (opção de 2 das 5 famílias beneficiárias), já na 

comunidade de Ingá, a principal atividade escolhida foi a Ovinocultura (opção de 6 das 14 

famílias beneficiárias), seguida de Avicultura (opção de 5 das 14 famílias beneficiárias), a 

aptidão das famílias beneficiárias do PBSM em Ingá, de lidarem com a criação de ovelhas 

assemelha-se ao fator explicativo da avicultura, mesmo que em maior proporção que na 

avicultura, a ovinocultura não detém potencial muito grande de consumo de água. 



71 

 

 

 
Figura 03: Disposição dos Projetos Produtivos escolhidos pelas famílias beneficiárias do 

           PBSM. Comunidades rurais de Serrote de São Bento, Baixos de São Miguel e Ingá. 

           Fonte: as autoras, 2016. 

 

 

Quanto à predominância de projetos produtivos voltados à pecuária, sugere-se que 

esse foi um meio encontrado pelos agentes de ATER, junto às famílias beneficiárias para 

então conseguir manter a atividade em meio aos anos de estiagem, pois seria um imenso risco 

planejar uma atividade voltada à agricultura, sem a expectativa de um bom inverno, capaz de 

fazer com que a atividade fosse realmente produtiva, enquanto a pecuária possui uma menor 

demanda de uso de água. No planejamento dessas atividades era necessário priorizar 

mecanismos viáveis para a promoção de melhoria de renda e qualidade de vida. 

O fator manutenção da atividade é o ponto mais delicado do eixo de inclusão 

produtiva, pois é através da avaliação das ações do citado eixo que teremos respostas sobre a 

sustentabilidade das ações e se as famílias conseguiram realmente manter uma atividade 

produtiva capaz de fazer com que as famílias continuem gerando renda e proporcionando uma 

minimização da situação de pobreza.   

Porém, mediante os depoimentos das famílias beneficiárias nas três comunidades, 

constatou-se que raros são os casos em que as famílias conseguem até hoje manter a 

atividade. Algumas mantêm apenas parte dela.  

 
Eu vendi muitas galinha até agora, mas acho que ainda tem umas vinte (J.B.C – 

Serrote de São Bento). 

 

Consegui manter, hoje em dia eu tenho, não tenho tudo porque eu já comi um 

bocado, já vendi uns também graças a Deus (M.A.N – Serrote de São Bento). 

Conseguimos. Assim, ainda tem algumas pouquinhas, mas tem uma base de 

dezenove galinhas. Vendemo algumas, comemos algumas (C.N.M – Serrote de São 

Bento). 

 



72 

 

 

(...) Só deu pra manter as galinha (...) tivemos que vender os porcos pra comprar 

ração porque você sabe, chega um tempo como agora que só tá ganhando mesmo 

pra sobreviver, aí como é que você ai comprar ração e comida pra uma ruma de 

menino? (F.N.B.M – Serrote de São Bento). 

 

(...) foi o tempo dessa doença da mulher lá, aí eu tava prum canto, tava pra outro, 

ainda botei umas galinha, aí apareceu também uma crise de fome, a gente não tinha 

mais de onde tirá, aí foi num foi comia uma, mas também não vendi uma, aquilo foi 

tudo de água a baixo, aí quando eu comprei as galinha que vieram para cá, nesse 

terreno aqui quando eu comprei esse terreno aqui, tudo lá foi desmantelado (M.S – 

Serrote de São Bento). 

 

Há depoimentos que mostram que mesmo sendo um recurso não reembolsável, a 

ser investido em uma pequena atividade produtiva, denota-se que não é suficiente para manter 

a atividade como o desejável, há uma demanda por insumos que muitas vezes as famílias não 

estão preparadas para assumir financeiramente, mesmo com planejamento e dedicação. 

 
Tem algumas galinha, mas não manti com o tanto de galinha que eu tinha né, que 

não dá porque gasta bastante viu (L.A.S – Serrote de São Bento). 

 

Eu tô mantendo esse bichinho aí porque vivo comprando um quilo de farelo, dois 

quilo de farelo, quando eu posso né, e quando eu não posso, que é nessa época 

agora, o que eles comem muito é melancia, porque eu não tenho condições de 

comprar outra comida (F.B.P  – Serrote de São Bento). 

 

Agora mesmo eu vendi um bocado aí só tem umas cinco (F.B.C – Serrote de São 

Bento). 

 

Eu só não tô com tudo mesmo porque o pessoal vizinho tudinho planta né, aí  tive 

que dá fim, eu comi, outras eu vendi. Aí deu muito aquele negócio de cafife, aquele 

tal de gogo, e tudo isso desmantelou, deu desmantelo (L.V.S – Baixos de São 

Miguel). 

 

Eu não tenho não, tô criando mais não, vendi todas (E.S.S – Ingá). 

 

Tô conseguindo manter, graças a Deus, mas como eu disse, também deu a doença lá, 

só minha morreu dez, eu tinha vinte e cinco (N.S.O – Ingá). 

 

Sendo o beneficiamento de castanha, a principal atividade responsável pela 

manutenção das necessidades das famílias da comunidade de Serrote de São Bento, bem 

como uma atividade dotada de alguns obstáculos e insalubridades, muitos depoimentos 

relataram tais dificuldades, seja pela condição laboral, mas principalmente pelas lacunas 

quanto à viabilidade econômica. 

 

A gente consegue fazer um salário, olhe, olhe se fizer um salário, tem mês que não 

dá um salário não, se não trabalhar por fora não dá pra gente viver não (L.A.S – 

Serrote de São Bento).  

 

Em pesquisa realizada no Estado do Rio Grande do Sul, mais precisamente no 

município de Fontoura Xavier, Bernardi (2015) em sua pesquisa qualitativa, constatou que 

50% das famílias beneficiárias do PBSM, comercializaram excedente, uma realidade um 
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pouco mais favorável que a verificada no Mato Grande, haja vista as condições climáticas 

diferenciadas, estratégias de execução do programa e principalmente pela considerável 

participação do governo estadual
8
, interferindo positivamente no desenvolvimento das 

atividades produtivas e consequentemente no poder de comercialização. 

Corroborando com a realidade verificada no Mato Grande, em sua pesquisa sobre 

as ações de ATER nos municípios de Exú (PE) e Crato (CE), SEVERINO (2013, p 74) 

menciona que “o apoio às estratégias de comercialização, à agroindustrialização e outras 

formas de agregar renda à produção primária são ainda incipientes”.  

Quando o assunto se refere à renda dos beneficiários, essa discussão torna-se 

bastante questionável, pois nas análises dos programas de transferência de renda, em 

específico nas ações de políticas públicas que visam o enfrentamento da situação de pobreza, 

a deficiência na renda é tratada como fator determinante, mesmo que os indicadores 

estabelecidos não reflitam totalmente a realidade dos indivíduos.  

Em agosto de 2015, momento em que foram aplicados formulários 

semiestruturados para delineamento do perfil socioeconômico das famílias beneficiárias do 

PBSM nas comunidades pesquisadas, obteve-se dados a respeito da renda de cada uma das 

famílias, então, para fins comparativos, a pergunta sobre a renda foi retomada nas entrevistas, 

em maio de 2016, dados evidenciados na tabela 02.  

 

       Tabela 02: Média de renda mensal per capita das famílias beneficiárias do PBSM 

        Fonte: as autoras, 2016. 

 

Assim, verificou-se que houve um aumento na renda das famílias beneficiárias 

(média per capita) após a finalização das ações do PBSM nas comunidades
9
. 

                                                           
8
 O Estado do Rio Grande do Sul instituiu através da Lei 13.923 de 2012, o Programa Estadual RS Mais Igual 

Renda, que de forma complementar ao Programa de Fomento, repassou apoio financeiro de R$ 50,00/mês ao 

longo de um ano aquelas famílias que comprovassem frequência mínima de setenta e cinco por cento em intenso 

processo de capacitação (BERNARDI, 2015, p 66). 
9
 Porém vale mencionar que 4 famílias beneficiárias não entraram nessa média de renda per capita, pois não 

estavam em suas moradias no momento da visita à comunidade, e vale mencionar também, que após a primeira 

visita, alguns beneficiários aposentaram-se e houve também, houve o aumento do salário mínimo em janeiro de 

2016, influenciando assim no aumento dessa renda, consequentemente parte desse aumento não está vinculado 

ao PBSM.  

 

AGOSTO DE 2015 MAIO DE 2016 

Serrote de São Bento 

R$115,00 

Serrote de São Bento 

R$146,97 

Baixos de São Miguel 

R$100,13 

Baixos de São Miguel 

R$195,00 

Ingá 

R$78,73 

Ingá 

R$118,47 
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Considerado satisfatório pelas famílias beneficiárias do PBSM, o trabalho da 

equipe de ATER também foi responsável pelo repasse de algumas informações de grande 

relevância para as famílias. Tais informações foram repassadas por meio de oficinas, que 

segundo a Entidade Executora da ATER, tinham os seguintes temas: políticas públicas, 

crédito rural, ações agroecológicas, educação ambiental no campo, criação animal e suporte 

forrageiro. Esses temas serviriam de subsídio para a manutenção das atividades produtivas nas 

Unidades Produtivas Familiares, porém a não continuidade e aprofundamento desses 

conhecimentos trouxe como consequência o fato de que os beneficiários não conseguiram 

assimilar todas as informações repassadas nas oficinas. Consequentemente, não houve uma 

aplicação prática das informações repassadas, o que refletiu no tocante a uma boa 

implementação do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA. 

Para Severino (2013, p.73), a “orientação ideológica dos servidores das entidades 

de ATER é um fundamental aspecto a ser considerado no processo de transição do modelo de 

produção orientado pela PNATER”, ou seja, para incentivar as famílias do PBSM a adotarem 

um modelo de produção agroecológico, por exemplo, a Entidade Executora do PBSM e 

Agentes de ATER precisam adotar um perfil de atuação que valorize a melhoria da renda, 

segurança alimentar, inclusão social, uso e manejo sustentável dos recursos naturais, bem 

como a valorização do conhecimento e do saber local dos agricultores e agricultoras 

familiares. 

As famílias beneficiárias foram indagadas a respeito do acesso dessa política de 

incentivo à comercialização, por meio de compras institucionais, especificamente se eles se 

recordavam das palestras, se lembravam dessa política, de como acessar, se consideravam 

fácil o acesso a tal política, caso tivessem uma produção suficiente, e por fim, se conseguiram 

acessar, e alguns depoimentos abaixo refletem como foi o processo de aquisição das 

informações e a atuação do PAA nessas comunidades:  

 

Eles falaram em uma que foi até na EMATER, como é que se chama?  Aquela horta 

que você planta e ela é comprada direto pra escola (F.N.B.M – Serrote de São 

Bento). 

 

Mulher eu não lembro muito não porque eu sou esquecida, eu sei que a gente ia pra 

reunião e ele explicava tudin, mas a gente nunca plantou assim pra vender né, a 

gente plantou somente pra comer (F.B.P  – Serrote de São Bento). 

 

Olhe nossa comunidade aqui, não dá, você acha que tanto assim de terra a gente 

pode plantar para vender? Só dá para o consumo de casa... a gente tem uns guardado 

pra comer ai chega um, chega outro e come ai não dá, leva (E.C.L – Baixos de São 

Miguel). 

 

Eu comercializo, mas não pro Governo, porque é a Secretaria de Agricultura junto 

com a Secretaria de Educação, eu participei de uma reunião que eles disseram que 

aonde tem um representante de comunidade a gente conseguisse pessoas que 

fornecesse pra escola, pra merenda escolar, é macaxeira, batata, “jirimum”, verdura, 
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carne, só não de porco, carne de porco é que eles não comprariam, porque eles 

passaram pra mim lá e eu fiz uma reunião com a comunidade aqui e expliquei, então 

assim tem pessoas aqui que tem ovelha que dá pra matar pra vender pra prefeitura... 

pra Secretaria pra fazer merenda, tem pessoas que tem galinha, que tem ovo, que 

tem verdura, que tem macaxeira, que tem batata, mas quando você chega nessa 

Secretaria de Agricultura ou na EMATER pra fazer esse “cadrasto” lá mesmo para, 

porque eles já tem os pessoal (F.T.N – Ingá). 

 

 

O resultado é que nas comunidades pesquisadas, nenhuma família beneficiária do 

PBSM conseguiu acessar o PAA, tanto pela baixa produtividade em suas unidades produtivas 

familiares, como pela falta de conhecimento sobre as modalidades existentes no Programa e 

também no enquadramento em tais modalidades. Dessa forma torna-se inviável repassar uma 

informação tão relevante para a ampliação do mercado dessas famílias, sem que haja uma 

compreensão do programa por parte desses beneficiários, necessitando assim de uma 

retomada, para promover um processo de inserção dessas famílias.  

O acesso ao Programa acima citado, seria de grande relevância, pois Cirino et al 

(2014) menciona que o PAA pode promover melhorias no meio rural, haja vista que mediante 

suas estratégias, o agricultor familiar passa a receber um valor justo por sua produção, bem 

como possibilita o acesso aos mercados locais, gerando assim, emprego e renda. Contudo, 

destaca que pode ocorrer algumas falhas até mesmo no que se refere à gestão, tais como: 

atraso no cronograma de desembolsos, atrasos no prazo de entrega etc. 

Carneiro e Santos (2016) ratificam a supracitada afirmação, informando que o 

Fomento, concedido às famílias beneficiárias do PBSM, é um passo importante para que as 

mesmas possam acessar Programas que atuam na aquisição de alimentos da agricultura 

familiar, como o Programa de Aquisição de Alimentos e o Programa Nacional de 

Alimentação Escolar.   

Assim sendo, após a análise acerca do acesso aos Programas do eixo de Inclusão 

Produtiva, os beneficiários foram indagados a respeito de questões mais subjetivas, 

questionamentos que os levassem a tecer críticas a respeito do PBSM, sejam positivas ou 

negativas, possibilitando assim, a obtenção de uma avaliação do referido Plano.  

Destarte, foram indagados se com a atuação do PBSM, a família conseguiu 

aumentar sua renda. As respostas da maioria dos beneficiários nas três comunidades 

sinalizaram para o fato de que as famílias percebem o consumo da sua produção e 

consequente economia na compra de alimentos, como algo referente ao aumento de renda. 

Porém é necessário um olhar mais crítico sobre esse aspecto, pois mesmo que essas famílias 

tenham feito a opção por investir sua atividade produtiva na alimentação familiar (evitando 

assim alguns gastos), há um momento em que o mercado gira em torno de obter o suficiente 
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para manter a atividade, ou seja, há casos em que a família vende galinhas para então comprar 

o milho, e assim manter a atividade. 

 

Eu já vendi uma vez já, já vendi bem umas oito, mais o povo quer comprar barato 

demais, só quer comprar de vinte conto (R$ 20,00), de vinte conto eu não vendo, 

porque de vinte e cinco (R$ 25,00) eu comprei né, aí não vou vender de vinte conto 

(M.A.N  – Serrote de São Bento). 

 

(...) Nunca deu pra vender não, a gente deitava também, teve uma vez que eu tirei 

quarenta e cinco pinto e fez o que? Morreram tudinho com um caroço que deu sabe 

(F.N.B.M – Serrote de São Bento). 

 

Antes a gente não tinha a galinha, a gente precisava comer um negócio e não tinha, 

agora só é matar uma, melhorou mesmo nossa vida, graças a Deus (M.L.G.S – 

Serrote de São Bento). 

 

Minha filha eu achei bom, não achei ruim não, eu consegui aumentar um pouco que 

eu não tinha esses bicho aqui (E.C.L – Baixos de São Miguel). 

 

Na época até que foi bom né, começou uns dá cria, e aí teve a necessidade de se 

vender, vendi, só que chegou uma época sem ganho, sem salário e tive que vender 

tudo mesmo e hoje é roer uma unha enquanto a outra cresce né (R.F.N – Ingá). 

 

 

Ao pesquisarem as ações do PBSM no município de Encanto/RN, Santos e 

Azevedo (2016) também constataram uma realidade semelhante, onde 65% das famílias 

beneficiárias destinam a maior parte da produção para suprir suas necessidades básicas, ou 

seja, para o seu próprio consumo. Claro que consumir parte da produção pode ser entendida 

como forma de promoção da qualidade de vida e equilíbrio da renda familiar, porém é 

necessário que haja dinâmica de mercado, para que assim haja lucro, e não somente um ciclo 

mantenedor de uma atividade. 

Há casos em que as famílias conseguiram certa renda e investia na própria 

manutenção da atividade, bem como no atendimento das necessidades diárias. 

 

No tempo, o ovo era trinta (R$ 0,30), mas agora aumentou, tem gente que compra de 

cinquenta, mas agora eu parei mais de vender, que tem pouca galinha não tá dando 

certo, é mais pra alimentação (...) aí a gente comprava ração pra os bichos e alguma 

coisa pra casa mesmo, mas mais pra ração. (L.A.S – Serrote de São Bento). 

 

Melhorou assim porque quando a gente tá com precisão, eu vou lá vendo um porco, 

aí uso na precisão da gente, aí a gente vai vivendo e comprando de novo pra colocar 

no mesmo canto (R.B.N – Serrote de São Bento). 

 

Porque a gente vendia as galinhas né, vendia os ovos, já dava pra comprar alguma 

coisa alimento pra dentro de casa pagar um papel de água, um papel de luz (V.V.S – 

Ingá). 

 

 

No entanto, há depoimentos de beneficiários que demonstraram insatisfação com 

relação ao PBSM, principalmente pelo fato de terem feito um investimento em um projeto 

produtivo que não possibilitou aumento de renda e também pela dificuldade em mantê-la. Os 
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relatos que se seguem foram obtidos após os beneficiários serem indagados se o PBSM 

conseguiu ou não aumentar sua renda familiar.    

 

É assim, num amentou assim porque, é como eu tô dizendo, não tem condições de 

manter. Pra quem tem é bom, mas a gente não tem condições de manter os bichos 

com uma comida franca porque o bicho come, mas a gente não tem dinheiro nem 

pra comprar pra nós direito (F.B.P – Serrote de São Bento). 

 

Não, eu acho que tá a mesma coisa. Foi uma ajuda né, foi uma ajuda muito boa que 

veio porque se não fosse esse projeto eu não ia ter essa ideia de cercar, de comprar 

arame, de plantar um capim, porque hoje a gente tá vendo que tá servindo pra os 

animais, pra mim não foi ruim não, foi bom, mas que tá na mesma, na mesma coisa 

(A.S.R – Baixos de São Miguel). 

 

Na época que eu tava com ele (PBSM) graças a Deus ele conseguiu, porque eu 

pagava minha água, pagava minha energia, porque eu vendia os ovos, vendia as 

galinhas nera, dava pra me manter, mas agora depois que acabou, tá muito difícil tá 

difícil mesmo (M.C.V – Ingá). 

 

No começo melhorou, mais depois que foi acabando assim aos pouco, aí ficou do 

mesmo jeito (M.N.S.O – Ingá). 

 

Para analisar a eficiência das ações do PBSM, dá ênfase ao aumento de renda se 

faz pertinente, e esses beneficiários podem, com conhecimento de causa e vivência, destacar o 

que foi realmente observado durante a execução das ações, pode-se perceber nos relatos dos 

mesmos que enquanto havia o repasse do fomento, as famílias beneficiárias conseguiam 

manter o projeto produtivo, porém ao final do repasse a continuidade dessas atividades 

produtivas ficou condicionada às escassas possibilidades de comércio, o que significa um 

frágil desenvolvimento da atividade que não conseguiu grandes resultados no aumento de 

renda, ou seja, as famílias consideram o referido programa como o início de uma 

possibilidade de melhoria de suas condições financeiras, porém viram-se com dificuldades 

para manutenção dessas atividades. 

Mediante essa constatação é importante ressaltar também que os informantes 

(beneficiários) foram indagados a respeito do que suas famílias necessitavam para melhorar 

de vida, e quase que de forma unânime, as famílias mencionaram o “emprego” como algo que 

os faltava e que seria de grande relevância para proporcionar melhoria de vida, sendo os 

percentuais: 40% em Serrote de São Bento, 60% em Baixos de São Miguel e 72% em Ingá. 

Em Serrote de São Bento, 13% dos beneficiários mencionaram que o ideal para 

uma vida melhor seria beneficiar a castanha sem a figura do atravessador, uma vez que a 

referida atividade possui uma demanda imensa de empenho e resistência por parte daqueles 

que trabalham na atividade, 20% mencionaram que falta tanta coisa, que resolveram não 

opinar em algo específico, 13% mencionaram que a vinda de outros programas do governo 

federal seria uma possibilidade de melhoria de vida, 7% entendem a manutenção do emprego 
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do conjugue, como uma forma de manter a qualidade de vida, enquanto 7% mencionam que o 

interessante seria o a atuação do PBSM novamente. 

Em Baixos de São Miguel, os demais 40% dos beneficiários mencionaram que o 

aumento da sua renda seria um fator determinante para garantir melhoria de vida, já na 

comunidade de Ingá, os 28% que restaram, mencionaram também a vinda de outros 

programas do governo federal como relevante, sendo 14% bem específicos quanto ao 

programa, enfatizaram a vinda do “cisternão” (tecnologia social pertencente ao Programa uma 

Terra e duas Águas – P1+2) como forma de ampliar sua produção e assim possibilitaria 

melhoria na renda familiar e consequentemente da qualidade de vida. A fim de reconhecer tais 

dados a partir das vivências das famílias beneficiárias, segue alguns depoimentos:  

 

Era ter emprego né, ter emprego ganhar bem e as coisas melhorava. A castanha tem 

semana que vem, tem semana que não vem né (M.A.N – Serrote de São Bento). 

 

Eu acho que se ele (esposo) durasse mais nesse emprego era muito bom e viesse 

mais alguns projetos pra nós era bom também, como esse das galinhas, ia ser melhor 

(C.N.M – Serrote de São Bento). 

 

Um emprego pra minha filha, porque ela não conseguiu estudar (...) pra viver a vida 

dela com o filho dela, separada do marido, não vive bem porque hoje em dia você 

sabe como tá situação de quem não tem um emprego, tem uns outro aí que estão 

atrás de um emprego e não tem, estudar e trabalhar né, aí melhora de sorte pra mim, 

mas com esse aposentin é uma ajuda aqui, mas não passa bem não, vai levando a 

vida (E.C.L – Baixos de São Miguel). 

 

Pra melhorar de vida mais projeto né, como o “cisternão”, pra gente plantar horta, 

fazer horta (E.S.S – Ingá). 

 

Como visto, os relatos desses beneficiários mostram uma realidade de completa 

instabilidade financeira, almejar por uma fonte de empregabilidade pode ser também um 

reflexo da escassez hídrica, que há cinco anos vem comprometendo a produção agropecuária 

no Estado. Dessa forma, há uma dependência familiar no que concerne aos programas de 

transferência de renda, assim como das aposentadorias, mesmo que algumas dessas famílias 

beneficiárias tenham realizado algum plantio nos últimos 3 anos, a safra resume-se ao 

necessário para o consumo familiar, o que não difere muito quanto à criação animal, que em 

grande parte, tem sido destinada ao suprimento alimentar das famílias. 

Corroborando com as afirmações acima citadas, assim como a realidade da 

difusão de algumas tecnologias sociais, DAGNINO (2004, p. 8) vem informar que “se o 

empreendimento de autogestão não for competitivo (ou não tiver sustentabilidade) em relação 

ao grande capital, não vai conseguir constituir uma alternativa econômica, nem chegar a ser 

uma alternativa real de inclusão social para a população marginalizada”. 

Mesmo que a pesquisa em questão tenha como foco reconhecer a eficiência das 

ações do eixo de Inclusão Produtiva do PBSM, houve a necessidade de saber dessas famílias 
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se houve algum programa ou ação (Eixo de Inclusão Social, por exemplo) que viesse 

proporcionar melhoria nas questões de saúde, educação e cidadania. Em resposta, 73% dos 

beneficiários das comunidades pesquisadas informaram que não ocorreu nenhuma outra ação 

conjunta que viesse somar às ações já determinadas dentro do eixo de Inclusão Produtiva, 

como previsto no escopo dessa política pública de enfrentamento a situação de pobreza, 12% 

mencionaram não recordar do recebimento de algum outro programa/ação do governo federal, 

já 9% enfatizaram o programa Bolsa Família como único programa atuante em conjunto ao 

PBSM, enquanto 6% mencionam o recebimento do Garantia Safra como um auxílio não 

previsto dentro do eixo de Inclusão Produtiva, o que não procede, pois o referido seguro é 

direito dado a agricultores e agricultoras dentro de uma situação de risco de perda de sua 

produção, portanto prevista nas ações do eixo de Inclusão Produtiva. 

 

Muito difícil, por que educação sempre foi a mesma né, em Amarelão tem muita 

coisa, de projeto, só que aqui no Serrote é muito pouco. A educação é do jeito que 

era antes e a saúde também do mesmo jeito, porque aqui não tem nem um posto de 

saúde na nossa comunidade, a gente quer se consultar tem que ir pra o posto de 

Amarelão (M.D.L.C – Serrote de São Bento). 

 

(...) A gente fez um projeto pra fazer uma casa mais até aqui a casa não vei ainda, aí 

a gente até que conseguiu ajuntar um pouquinho e conseguiu fazer uma casinha, a 

gente não foi morar lá porque não tem energia ainda (M.L.G.S – Serrote de São 

Bento). 

 

A gente já tinha assim né, que o prefeito já manda o médico, era duas vezes por mês, 

agora é quatro vez por mês só que infelizmente os médicos não gosta de vim pra cá, 

aí sai, vai fazer dois meses que o médico saiu daqui é assim as condições de 

trabalho, o local deles trabalhar não é um bom acolhimento, aí eles saem, passam 

dois mês, três mês e sai (F.F.S –Ingá). 

 

Não veio não, a saúde a gente temo uma semana, outra não tem, é a mesma coisa, tá 

com dois, três meses com um médico daqui a pouco o médico vai embora fica a 

comunidade sem médico, sem nada, tudo parado (M.F.S.A –Ingá). 

 

Vei não, vei agora esse ano o Seguro Safra, agora esse ano (V.V.S –Ingá). 

 

Perceber a pobreza no seu cotidiano pode não ser uma tarefa tão difícil para as 

famílias beneficiárias do PBSM, porém tecer uma opinião a respeito de algumas mudanças 

após a atuação do referido Plano, pode ser algo que revele a subjetividade de cada um desses 

beneficiários sobre o conceito de pobreza, compreendendo seus desvelamentos antes e depois 

das ações, que tinham como objetivo enfrentar e atenuar as limitações que esse fenômeno 

acarreta na vida dessas famílias. Para as famílias beneficiárias, se faz relevante compreender 

as relações e estruturas sociais, pois para Firth (1970) a estruturação social se dá por meio das 

relações sociais, que devem ser consideradas do particular para o todo, ou seja, as relações 

dos indivíduos são de extrema relevância dentro de um sistema mais amplo, no caso em tela, 

vale ressaltar a percepção desses beneficiários do PBSM, haja vista que as ações pensadas e 
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planejadas na esfera governamental interferem diretamente sobre a vida e relação dos 

indivíduos na esfera social, que por sua vez necessitam manter um ciclo de interação, para que 

as relações não sejam prejudicadas por meio de hierarquias. 

Cada beneficiário fora indagado também a respeito da real mudança na situação 

de pobreza das famílias beneficiárias da comunidade, se eles consideram que realmente houve 

melhoria nesse aspecto. Há diversas opiniões e formas de análise de como ficou a situação das 

famílias após as ações do PBSM, alguns afirmam que houve melhorias na situação de pobreza 

nas comunidades, sendo 73% em Serrote de São Bento, 40% em Baixos de São Miguel e 31% 

em Ingá, abaixo é possível entender a percepção dessas famílias quanto ao sentimento de 

mudança após PBSM:  

 
Sim, melhorou um pouco. Assim, como a gente não tem um ganho a gente gastou 

tudo, consumi tudo, se fosse pra aumentar a produção, por exemplo, a gente 

vendesse e aumentasse, mas gasta tudo (J.B.C – Serrote de São Bento). 

 

Eu acho que tinha muita gente com baixa renda, eu acho que eles conseguiram mais 

manter a renda com o projeto das galinhas, eu acho que muita gente vendeu ovo, 

aqui não vendia muito não, mais pra lá vendia, conseguiu vender muito as galinha, 

aí o ovo da galinha é quarenta e cinco (R$0,45) (C.N.M – Serrote de São Bento). 

 

Melhorou muita coisa aqui pra gente, porque tinha muita gente aqui precisando e 

depois que chegou esse programa melhorou muita coisa mesmo, hoje em dia todo 

mundo pode comprar um calçado pra uma criança, comprar uma roupa que 

antigamente não podia, a gente paga um papel de luz, dá pra comprar um feijão 

(M.F.A.S – Serrote de São Bento). 

 

É melhorou, pra quem recebeu um pouquinho deu uma ajuda boa, mas não foi todo 

mundo que recebeu, pra mim me ajudou muito (V.V.S – Ingá). 

 

 

As denúncias de desvio de fomento por parte dos beneficiários do PBSM na 

Comunidade de Ingá podem ser um fator explicativo na disparidade de percentuais que 

avaliam positivamente o referido Plano, uma vez que se não há investimento, logo o recurso 

não tem como dá um retorno à família, gerando assim uma insatisfação. 

No município de Encanto/RN, Santos e Azevedo (2016) apontam dados em que 

60% das famílias beneficiárias do PBSM consideram Bom o referido Plano, porém as autoras 

mencionam que mesmo avaliando positivamente o PBSM, os beneficiários consideram o 

fomento insuficiente, dificultando a manutenção das atividades produtivas e argumentam que 

essa insuficiência caracteriza-se pelos altos preços de produtos. 

No entanto, nas comunidades pesquisadas no Território Mato Grande/RN, há 

beneficiários que não vêem uma mudança no quadro de pobreza das famílias, seja pela 

atividade produtiva não ter conseguido desenvolver a contento, bem como por denúncias 

quanto a postura de outros beneficiários no tocante a responsabilidade de investir 

corretamente o fomento, esse último caso foi evidenciado principalmente nos depoimentos 
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dos beneficiários da comunidade de Ingá, onde a maioria mencionou que não sentiu grandes 

mudanças na comunidade, 36% dos entrevistados, já em Serrote de São Bento, apenas 7% das 

famílias beneficiárias não compreendem o PBSM como um Plano que possibilitou uma 

significativa mudança na situação de pobreza vivida por tais famílias e 40% dos beneficiários 

de Baixos de São Miguel compartilham do mesmo sentimento.  

 

Eu acho que está na mesma, porque é uma coisa que não evoluiu muito, porque a 

galinha ela é muito lucrativa mais também tem a murrinha, tem gogo, e às vezes 

você fica lutando contra dois ou três inimigo, aí você não tem a condição de manter 

aquele bicho preso, com o medicamento certo, com o cumê, se você prendesse 

tudinho e mantesse ali na medicação e na ração, com certeza não ficava um 

murrinho (...) pra você tratar tem que ter dinheiro, porque o milho que eu comprei 

com esse dinheiro, quando acabou eu tive que comprar. Aumentou a renda por uma 

parte mais outra não, porque nem vendia o ovo, comia e não produzia mais 

(F.N.B.M – Serrote de São Bento). 

 

Pra quem soube administrar ele direitinho conseguiu, porque muita gente pegou esse 

dinheiro aí mais muita gente não tem mais nada, acabou, pegou o dinheiro comprou 

aquelas coisa na primeira vez né, mas já acabou tudo...Eu sempre gostei de criar 

sabe (F.B.P – Serrote de São Bento). 

 

Não, porque se não passar o inverno e você não tiver uma condição pra compar um 

saquinho de ração pro bicho, ele morre, aqui não tem em canto nenhum onde criar 

nada, a gente cria porque compra uma raçãozinha pra ir levando a vida, não tem 

capacidade de criar, não tem (E.C.L – Baixos de São Miguel). 

 

Eu acho que não, não conseguiu porque muitos aqui entraram no projeto e depois 

que receberam tudo venderam o que tinha, aí como é que produz né, não produz. Eu 

entrei e manti o que foi projetado, tá aí pra ver, tenho minhas galinha, tenho tudo aí, 

como, vendo pra botar dez contos (R$10,00) no bolso e muitos aí não tem mais nada 

(M.A.C – Baixos de São Miguel). 

 

Não, porque a maioria das pessoas venderam né e não investiu (E.S.S – Ingá). 

 

Eu acho que não, tudo a mesma coisa, é que ninguém foi investindo aí pronto né 

(M.F.S.A – Ingá). 

 

Quem soube manter o projeto que foi feito né, eu acho que ainda tá com ele, tá 

sabendo cuidar né, tá continuando, mas tem outros que nem chegou nem na segunda 

parcela eu acho (A.S.N – Ingá). 

 

 

Há depoimentos que retratam o PBSM como um Plano que possibilitou 

provimentos para o início de uma atividade produtiva, mas que revelou a necessidade de 

recursos financeiros para assim mantê-la após a finalização do fomento, e essa manutenção 

requer uma série de iniciativas por parte dos beneficiários, seja de estratégias de produção, 

como de comercialização, e sabe-se o quanto esses dois aspectos são delicados nas áreas 

rurais. Para os beneficiários, o referido Plano ajudou, porém não muito. Em Serrote de São 

Bento 20% pensam dessa forma, 20% em Baixos de São Miguel e 33% em Ingá. 

 

Pra mim, melhorou alguma coisa, mas pra uns e outros não. Pra mim eu achei bom 

demais, achei e tô achando bom, se aparecesse mais outra vez a gente melhorava 
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mais um pouquinho, era outro passo que dava, a gente já deu o primeiro passo,  que 

dizer se  aparecesse outra coisa a gente já ia dá o segundo passo (R.B.N – Serrote de 

São Bento). 

 

Enquanto tava durando, acho que melhorou né, enquanto tava durando esse projeto 

(A.M.S – Ingá). 

 

Eu acho que melhorou a vida de muita gente pelo menos quando eu tava com o 

projeto a minha foi muito boa, graças a Deus (M.C.V – Ingá). 

 

 

Mediante tais depoimentos, é possível perceber que a atuação do PBSM é 

compreendida de forma diversa pelos beneficiários nas comunidades pesquisadas, em duas 

delas, o entendimento é de que houve sim melhorias, os beneficiários compreendem também 

que as ações foram importantes, mas na percepção deles não conseguiram suprir a demanda 

de necessidades das famílias. As famílias também reconhecem que houve 

descomprometimento por parte de alguns beneficiários, quando deixaram de investir o recurso 

financeiro (fomento) do PBSM, como planejado pela família e agentes de ATER. 

Para finalizar a análise das percepções dos beneficiários a respeito do PBSM, foi 

realizada uma pergunta bem subjetiva, para que os fizesse falar abertamente de suas 

verdadeiras impressões: o que você acha do Programa? 

 

Eu acho que foi bom (risos). Eu achei bom porque hoje em dia ainda tem galinha, a 

gente come o ovo da galinha, na sexta feira dá pra matar uma e cumê, foi servido só 

pra comer mesmo, as galinhas (F.C.F – Serrote de São Bento).  

 

Bom, porque nós descobrimos muita coisa, eles ensinaram a nós a como plantar 

hortaliça, como cuidar dos bichos, muitas coisas na reunião. Dizia também que era 

pra nós não, se no caso nós fosse plantar hortaliça nós não botasse agrotóxico pra ser 

uma hortaliça orgânica (C.N.M – Serrote de São Bento). 

 

Eu achei bom, eu achei porque com esse programa aí eu criei meus bichinho, no 

começo ficou um dinheirinho, eu comprei milho, comprei farelo franco no começo, 

aí agora cresceram né e foi dando mais despesa né, mas aí o camarada não é 

obrigado a dá de comer pra ficar gordo, o camarada vai sustentando como eu 

sustentei agora o varão todinho pra trás (F.B.P – Serrote de São Bento). 

 

Uma coisa muito boa o Brasil Sem Miséria, se a gente tivesse mais condições de tá 

criando né ainda era mais melhor, agora as coisa fica muito difícil por conta da 

comida dos animais tudin (F.B.C – Serrote de São Bento). 

 

Eu num vou dizer a você que achei ruim não (...) eu fiz tudo do jeito que elas 

exigiram eu não fiquei com esse dinheiro um centavo, isso daí para eu ir, eu tirava 

do meu dinheiro, pra vim o carro porque eu comprei lá no depósito e pedi pra vim 

deixar e tive de tirar do meu bolso pra pagar porque o dinheiro não deu não (E.C.L – 

Baixos de São Miguel).  

 

É bom né, que ajuda o povo do Ingá um pouco, mas não melhora quase nada não 

(M.S.C – Ingá). 

 

O programa é bom, o pessoal tá sem nada e de repente recebe alguma coisa, melhora 

naquele momento aí depois complica, a pessoa vai consumir aquilo, depois continua 

do mesmo jeito se o que vem ainda é pouco (...) a gente com dois mil e quatrocentos 

reais (R$2.400,00) em quatro mês, como é que vive? atravessa, ganhando só 
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quinhentos conto por mês dá pra alguma coisa? Passa sufoco, veve porque o pobre é 

teimoso (M.C.V – Ingá). 

 

Como é possível perceber, os relatos dos beneficiários são, em sua maioria 

positivos. Eles mencionam que a participação em algumas reuniões tornou possível um 

aprendizado. Afirmam ainda que foi sim uma oportunidade de investimento em algo que eles 

não tinham até então. Porém é válido analisar determinados depoimentos, onde os 

beneficiários, mesmo que de maneira despercebida, mostram a efemeridade do PBSM, ou 

seja, a mudança ocasionada na vida dessas famílias pode ser vista como momentânea, um 

apoio relevante, de impacto positivo, mas que para a maioria, não se sustentou como um 

mecanismo de garantia de renda a longo prazo. 

Carneiro e Santos (2016), Santos e Azevedo (2016), também apontam a 

necessidade de acompanhamento dessas famílias como uma medida a ser analisada, pois a 

promoção de uma renda auxiliar para a melhoria da qualidade de vida deve ser pensada não 

apenas momentaneamente, mas vislumbrada como um projeto a ser mantido a longo prazo. 

Santos e Azevedo (2016) destacam ainda a relevância de haver uma intervenção mais efetiva 

entre as esferas do governo (federal, estadual e municipal).  

Por fim, os beneficiários foram perguntados sobre a possibilidade de melhorais no 

PBSM, caso o mesmo voltasse a atuar no território, se eles sugeriam algumas mudanças, 

medidas ou estratégias. Os depoimentos indicam em sua maioria, uma expectativa de que o 

PBSM volte a atuar, e de que ele possa ampliar suas ações, principalmente no que se refere ao 

aumento valor do fomento, isso está intimamente ligado ao fator renda. É perceptível a falta 

de expectativas dessas famílias quanto à outros aspectos que possam indicar melhorias na 

saúde, educação, qualidade de vida, e não somente para suas famílias, mas para a comunidade 

de uma forma geral.  

 
Tava bom, agora o dinheiro foi pouco né, pra investir, se tivesse vindo mais dinheiro 

gente investir mais, tanto no galinheiro e nas galinhas né, que ficou, ficou alguns 

animais que não tinha como sustentar, porque que a gente chegou até a vender pra 

comprar ração pros outros (L.A.S – Serrote de São Bento). 

 

O dinheiro viesse mais um pouquin, pra gente ampliar as coisas né, comprar mais 

coisa, porque veio o dinheiro era pouco né, pra muita coisa que eles exigiram, 

também deveria vim mais uma coisinha e continuar né o programa, que não veio 

mais, acabou, aí era bom (A.S.R – Baixos de São Miguel). 

 

Venha um negócio melhor, maior pra produzir mais fazer algum... Comprar mais 

alguma coisa, pra comprar mais bicho, vim mais dinheiro pra fazê isso (M.A.C – 

Baixos de São Miguel). 

 

É como eu falei né se vier o “cisternão” que o Governo dá pras famílias e ajudasse 

com as sementes assim e a pessoa plantasse ia ser uma boa melhora, porque cê já 

pensou cada família ganhasse (...) as hortaliça prosperando e a pessoa ter como 

levar pra feira pra vender já é uma ajuda né, e tanto pra gente que não ia mais tá na 

feira comprando, como pras pessoas, já ajudava né (risos) (F.F.S – Ingá). 
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Que pudesse vim mais dinheiro, que a pessoa pudesse trabalhar né, pra desenvolver 

mais as coisa, mas o dinheiro é pouco, era pouco demais, certo que ajudou, ajudou 

bastante (R.M.N.S – Ingá). 

 

Que viesse um projeto pra jovem né, que não tem o que fazer, passa a de manhã 

todinha em casa e de tarde vai pro colégio, outros passam o dia todinho em casa e de 

noite vai pro colégio não tem o que fazer pra eles ocuparem a mente deles, eu acho 

que deveria vim um projeto pra senhoras, porque as mulheres daqui são muito 

inteligentes, aqui a gente tem muito material rico pra trabalhar, o problema é que 

não vem um projeto (F.T.N – Ingá). 

 

Assim, é procurar as pessoas que fizeram, porque teve gente que Ave Maria, não ter 

dado a oportunidade as pessoas que queriam fazer e não pegou e as pessoas que 

pegaram e num deram valor pra coisa que veio (M.N.S.O – Ingá). 

 

Levar em consideração suas percepções é de grande relevância para uma análise 

do PBSM, bem como uma ferramenta de avaliação.  É possível perceber que mesmo diante 

das ações de inclusão produtiva, mesmo com alguns avanços no que concerne às atividades 

produtivas escolhidas pelos mesmos, a necessidade apontada por eles ainda é prioritariamente 

financeira.  A partir dos depoimentos dos beneficiários, observa-se pouca  reflexão e cobrança 

a respeito de necessidades básicas como assistência médica, acesso a uma educação de 

qualidade, acesso a saneamento ambiental, aspectos que refletem diretamente na qualidade de 

vida familiar e comunitária. 

Santos e Azevedo (2016, p. 48) avaliam em sua pesquisa que o PBSM não 

conseguiu promover a expansão e qualidade dos serviços públicos, assim como inclusão em 

outros programas, pensados para as famílias que vivem em situação de extrema pobreza e 

enfatiza que “pensar em políticas públicas não é somente ter o intuito de obter resultados 

econômicos, mas ser um atributo da cidadania, e não ser analisada apenas de forma macro, 

mas de acordo com as particularidades de cada território”, tal constatação aplica-se à 

realidade das famílias beneficiárias das comunidades pesquisadas no Território Mato Grande, 

que além da política pública, precisam se reconhecer dentro da realidade em que se 

encontram, podendo assim, buscarem formas de mudanças de suas reais necessidades.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A atuação do PBSM no Território do Mato Grande, segundo análise da percepção 

dos próprios beneficiários, amenizou a emergente situação de pobreza, no que se trata 

especificamente do Eixo Inclusão Produtiva. Pode-se então dizer que o recebimento do 

fomento e inicial investimento numa atividade produtiva, atingiu o objetivo, porém esses 

mesmos beneficiários deixaram claro em seus depoimentos que essas ações foram apenas 

paliativas. 
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Como análise dos aspectos sociais, é válido destacar que esse Eixo Temático foi o 

mais negligenciado. Mesmo não tendo feito uma análise profunda desse Eixo, foi possível 

perceber, por meio dos relatos dos beneficiários, que grande parte de suas ações não 

conseguiu atingir o público de famílias beneficiárias no Território do Mato Grande, e questões 

como saúde, educação, cidadania, continuam sendo uma demanda necessária, porém de difícil 

resolução.  

O aspecto econômico pode ser tratado como o de maior êxito, uma vez que o 

repasse de um fomento conta estatisticamente como avanço e conseguiu promover algumas 

melhorias. Porém outros aspectos necessitam ser avaliados criticamente, pois o resultado 

qualitativo também deve ser considerado, e de fato, parte dessas famílias beneficiárias não 

conseguiu manter efetivamente suas atividades produtivas. Aqueles que ainda as têm seguem 

mantendo com dificuldades. Outros se desfizeram totalmente de suas atividades, inicialmente 

planejadas prejudicando e impossibilitando assim que as famílias beneficiárias caminhassem 

com seus próprios esforços, produzindo para o consumo familiar, mas também 

comercializando, seja por meio de mercados institucionais ou o mercado tradicional.  

Quanto aos aspectos ambientais, esses conseguem ser ainda mais delicados, 

principalmente por essas famílias estarem vivenciando um longo período de estiagem. A 

demanda de água para consumo doméstico já é alta, imagina se acrescida da demanda para 

produção de alimentos e criação de animais. Sendo a água um recurso natural que essas 

famílias beneficiárias precisam pagar para então terem acesso, isso torna a situação mais 

crítica, em virtude de serem famílias em situação de extrema pobreza. Já no tocante às 

práticas e técnicas de produção, pode-se afirmar que são práticas tradicionais, passadas de 

geração para geração, que não exercem forte pressão sobre os recursos naturais. O que foi 

repassado para as famílias beneficiárias pelos Agentes de ATER, foram informações 

adicionais, um complemento para o conhecimento prático desses agricultores e agricultoras.    

Os beneficiários entrevistados entendem o PBSM como algo que os proporcionou 

melhorias, mas ainda não conseguem se impor criticamente diante dessa política, tanto pela 

situação de emergência do momento, pois não os parece sensato criticar algo que os foi 

oferecido sem nenhum custo, bem como pela situação de não entenderem como realmente 

essa política funciona, falta conhecimento com relação aos demais Programas do Governo 

Federal que estão inseridos dentro do referido Plano.  

É necessário que se tenha uma permanência no acompanhamento dessas famílias 

que foram atendidas pelo PBSM, mesmo que a Entidade Executora não esteja mais contratada 

pelo Governo Federal. Os órgãos estadual e municipal, que atuam nas áreas rurais, deveriam 

sim, tecer estratégias de acompanhamento para garantir a continuidade das ações do 
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programa. Olhar para as comunidades pesquisadas sob uma ótica diferenciada, daria a essas 

famílias uma estabilidade maior, tanto nas questões sociais, onde algumas famílias dispõem 

de atendimento médico a cada dois meses, quanto no acesso a uma tecnologia social, que 

conseguiria atender às demanda de produção de alimentos, sendo assim um mecanismo de 

interação e transformação social.  

Percebe-se dessa forma, que políticas públicas de enfrentamento à situação de 

pobreza existem, porém o demérito, é não torná-las acessíveis para aqueles que realmente 

necessitam, não ampliá-las, não promover o hábito de sensibilizar os beneficiários dessas 

políticas públicas sobre o verdadeiro papel deles enquanto cidadãos com direitos, mas 

também com deveres. Essa forma de perceber o papel das políticas públicas pode causar 

impactos positivos, uma vez que o público alvo ainda é considerável, e muitos deles não 

conseguem compreender a importância das políticas públicas para a melhoria da sua condição 

de vida. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sendo a pobreza um fenômeno de difícil conceituação e diversas nuances, 

certamente inúmeros são os entraves para sua resolução, dessa forma, enfrentar a situação de 

extrema pobreza por meio das ações do PBSM no território do Mato Grande, também teve 

suas particularidades, seja no contexto de enquadramento nos requisitos da política pública, 

mas principalmente na análise das percepções das famílias beneficiárias, quanto a avaliação 

das ações do referido Plano. 

No território do Mato Grande, as famílias beneficiárias do PBSM atendem a 

grande parte dos requisitos para inserção nessa política pública. Os beneficiários são famílias 

com baixos níveis de renda e escolaridade, precário acesso aos serviços de saúde e educação, 

ou seja, famílias que além de viverem em situação de pobreza, necessitam da intervenção de 

políticas públicas que proporcionem mecanismos que levem a autonomia econômica dos 

beneficiários.  

Tendo perpassado pelas ações do PBSM, essas famílias beneficiárias concebem  a 

referida política como um auxílio do governo, um apoio financeiro de dever do poder público, 

mas que em contrapartida não se percebe exigências como forma de cooperação entre esfera 

governamental e público assistido, não se percebe ferramentas de avaliação entre governo e 

beneficiários. Dessa forma torna-se complexa a possibilidade de se obter uma opinião mais 

sólida com relação ao papel que cada beneficiário deveria exercer, sobre suas impressões a 

partir das vivências dessas ações.  

Em suma, a realidade de pobreza ou extrema pobreza vivenciada por essas 

famílias, que perpassaram por um Plano de ações governamentais, idealizado por indivíduos 

que vivem uma realidade diferente, e mesmo que os dados estatísticos sinalizem quais 

medidas podem ser adotadas, é necessário que se consulte aqueles que serão atendidos pela 

Política Pública, é preciso ver in loco como são as relações de vivências dessas famílias, seja 

na relação comunitária e familiar, mas também com o meio ambiente. 

O êxito da atuação do PBSM deveria ser concretizado no caso de constatação de 

que realmente houve a manutenção de grande parte das ações destinadas às famílias 

beneficiárias, que as condições econômicas tornaram-se adequadas, que as atividades 

produtivas estão sendo mantidas, para que as famílias sejam mais que dados quantitativos. 

Que esses beneficiários sejam mais que números de indivíduos que conseguiram 

sair da situação de extrema pobreza, que sejam também números de indivíduos que 

conseguiram mudar sua realidade, que se asseguraram numa oportunidade de assistência 

pública e ampliaram seus modos de produção, melhorando a qualidade de vida de seus 



90 

 

 

familiares, que agiram de forma ambientalmente responsável e que conseguiram atingir status 

de cidadãos plenos, responsáveis pelo provimento de seu sustento e amparado por políticas 

públicas de verdadeira assistência e não mero provimento financeiro, sem acompanhamento 

contínuo, sem uma sensibilização adequada sobre atitudes de um cidadão atuante. 

Os beneficiários do PBSM necessitam empoderar-se enquanto indivíduos de 

direitos é preciso entender o que se passa ao seu redor, isso já seria um avanço para todos 

eles, pois não só se critica analiticamente aquilo que se vive, mas também o que se conhece. 
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