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RESUMO 
 

O Programa Bolsa Família é atualmente o maior Programa de Transferência de 
Renda do Sistema de Proteção Social Brasileiro. Criado em 2003, com a finalidade 
de combater a fome, a miséria e a desigualdade, já alcançou, em sua primeira 
década de existência, mais de 10,14 milhões de famílias em todo o país (SILVA, 
2014). Por sua amplitude e alcance social, o mesmo vem atraindo o interesse de 
pesquisadores e estudiosos de áreas diversas, que buscam analisar sua eficácia, 
eficiência ou efetividade no âmbito das Políticas Sociais Públicas. Considerando tal 
prerrogativa, esta dissertação tem por objetivo geral avaliar a efetividade do 
Programa Bolsa Família no município de Baraúna-RN sob a percepção das 
mulheres usuárias; e busca, como objetivos específicos, identificar a percepção 
dessas mulheres acerca do Programa Bolsa Família e verificar os impactos em 
termo de mudanças em suas vidas e de suas famílias a partir da inclusão e 
permanência no programa. Esses impactos foram aferidos com base nos seguintes 
indicadores de avaliação: acesso à renda, bens e serviços; acesso a políticas 
públicas e desenvolvimento ou elevação da autonomia feminina. A proposta 
metodológica se insere no campo da Avaliação de Políticas Sociais Públicas, 
especificamente a Avaliação de Efetividade, sendo a presente pesquisa de natureza 
essencialmente qualitativa. Quanto aos procedimentos teórico-metodológicos, 
compreendem pesquisa bibliográfica, documental e de campo, sendo esta última 
realizada por meio de entrevistas semiestruturadas com usuárias do Programa Bolsa 
Família residentes dos Bairros Cinderela e Amauri Ribeiro. Os resultados 
demonstraram que as usuárias concebem o Programa Bolsa Família como uma 
“ajuda” concedida por um governo “benevolente”, ausentando-se em suas falas a 
noção do direito, o que resulta em uma postura resignada frente a uma possível 
extinção do programa.  Em relação aos impactos, a inserção no Bolsa Família gerou 
mudanças significativas na vida das famílias usuárias, através do acesso a uma 
renda mínima mensal estável e segura que, por sua vez, possibilita a manutenção 
das necessidades básicas de subsistência, com destaque para o alimento, material 
escolar, vestuário e remédios. O Programa ainda viabilizou a aquisição de bens 
duráveis e o custeio de alguns serviços como consultas médicas, luz e água. Quanto 
às políticas públicas, viu-se que as usuárias são priorizadas no atendimento e nas 
ações das políticas de educação, saúde e assistência social. Ainda se constatou que 
a mulher usuária é particularmente impactada de forma positiva pelo Programa 
Bolsa Família, em termo de desenvolvimento da autonomia feminina, no sentido de 
expansão de suas capacidades, pois a titularidade do benefício lhe confere mais 
liberdade de escolhas, poder decisório e possibilidade de determinadas realizações 
outrora inviáveis no contexto em que viviam.  Por fim, reafirma-se a efetividade do 
Programa Bolsa Família na vida das famílias usuárias do município de Baraúna-RN, 
especialmente na vida das mulheres, haja vista a confirmação de mudanças 
quantitativas e qualitativas pós-inserção no referido programa. 
 
Palavras-Chave: Políticas Sociais Públicas. Avaliação de Políticas Sociais Públicas. 
Avaliação de Efetividade. Programa Bolsa Família. 

 
 

 



ABSTRACT 
 

The Bolsa Família Program is currently the largest Income Transfer Program of the 
Brazilian Social Protection System. Created in 2003 to combat hunger, misery and 
inequality, it has reached more than 10.14 million families throughout the country in 
its first decade of existence (SILVA, 2014). Because of its breadth and social reach, it 
has attracted the interest of researchers and scholars from diverse areas, who seek 
to analyze its effectiveness, efficiency or effectiveness in the scope of Public Social 
Policies. Considering this prerogative, this dissertation aims to evaluate the 
effectiveness of the Bolsa Família Program in the municipality of Baraúna-RN under 
the perception of women users; And seeks, as specific objectives, to identify the 
perception of these women about the Bolsa Família Program and to verify the 
impacts in term of changes in their lives and their families from the inclusion and 
permanence in the program. These impacts were assessed based on the following 
evaluation indicators: access to income, goods and services; Access to public 
policies and development or enhancement of women's autonomy. The 
methodological proposal is part of the Evaluation of Public Social Policies, 
specifically the Evaluation of Effectiveness, and this research is essentially qualitative 
in nature. As for the theoretical-methodological procedures, they comprise 
bibliographical, documentary and field research, the latter being carried out through 
semi-structured interviews with users of the Bolsa Família Program, residents of 
Cinderela and Amauri Ribeiro neighborhoods. The results showed that the users 
conceive the Bolsa Família Program as an "aid" granted by a "benevolent" 
government, absent in their speech the notion of the right, which results in a resigned 
attitude towards a possible extinction of the program . In terms of impacts, the 
insertion in the Bolsa Família generated significant changes in the lives of the 
families of the users, through access to a stable and safe monthly minimum income, 
which in turn enables the basic subsistence needs to be maintained, with emphasis 
on food, School supplies, clothing and medicines. The Program also enabled the 
acquisition of durable goods and the costing of some services such as medical 
consultations, light and water. As for the public policies, it was seen that the users 
are prioritized in the care and in the actions of the policies of education, health and 
social assistance. It has also been observed that the woman user is particularly 
positively impacted by the Bolsa Família Program, in order to develop women's 
autonomy, in the sense of expanding their capacities, since the ownership of the 
benefit confers more freedom of choice, decision-making power and Certain 
achievements once unfeasible in the context in which they lived. Finally, the 
effectiveness of the Bolsa Família Program in the life of the families of the city of 
Baraúna-RN is reaffirmed, especially in the life of women, in view of the confirmation 
of quantitative and qualitative changes after insertion in said program. 
 
Keywords: Public Social Policies. Evaluation of Public Social Policies. Evaluation of 
Effectiveness. Family Grant Program. 
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1 INTRODUÇÃO   

 

O tema do enfrentamento à pobreza ganhou destaque no campo das políticas 

sociais públicas brasileiras na década de 1990, período em que o país ajustava-se 

aos novos rumos da democratização, a qual urgia um patamar de proteção social 

que viesse expandir os direitos sociais sob uma base de universalização, justiça e 

equidade. Ao mesmo tempo, enfrentavam-se profundas transformações no mercado 

de trabalho, que ao lançar mão das relações de trabalhistas flexíveis, temporárias e 

precárias, aumentou a camada da população pobre, desprotegida e 

consequentemente demandante da proteção e/ou intervenção estatal (SILVA, 

YAZBEK E GIOVANNI, 2008).  

Foi nesse cenário, por sua vez embebido pelo ideário neoliberal, cuja ordem 

para as políticas sociais públicas era a focalização, seletividade, fragmentação e 

privatização, indo de encontro aos pilares universais arduamente conquistados, que 

o debate acerca da superação da pobreza tornou-se viável, como impulso ao 

desenvolvimento. Em tal conjuntura, os programas sociais de transferência de 

renda, até então tratados de forma marginal pelo poder público, tornaram-se a 

principal estratégia para esse fim. 

As primeiras experiências de programas de transferência de renda datam da 

segunda metade da década de 1990 ao início dos anos 2000, sob o governo do 

então presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), com destaque para os 

programas Bolsa Escola, Bolsa Alimentação e Auxílio Gás. Mais tarde, já no governo 

do presidente Lula, surge o programa Cartão Alimentação. Todos esses eram 

voltados para famílias em situação de pobreza e possuíam características comuns 

como conceber a família enquanto unidade beneficiária; ser porta de acesso às 

políticas estruturantes, principalmente as políticas de educação, saúde e trabalho e 

demandar das famílias beneficiárias uma série de contrapartidas, como frequência 

escolar de crianças e adolescentes, bem como o acompanhamento da vacinação 

das crianças (SILVA, YAZBEK E GIOVANNI, 2008). 

Entretanto, o Programa que se tornou emblemático nessa área foi o Programa 

Bolsa Família, criado no ano de 2003 e regulamentado no ano de 2004, pelo então 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), como principal elemento do Plano 

Fome Zero. O referido programa surgiu a partir da unificação dos quatro programas 

mencionados acima e tornou-se o alicerce principal de enfrentamento à pobreza 
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neste país, e porque não dizer expressão tangível do atual sistema de proteção 

social brasileiro, vindo a alcançar milhares de famílias em condição de pobreza e 

extrema pobreza, sendo essa uma das questões que torna relevante o presente 

estudo. 

Integrante da Política de Assistência Social Brasileira, o Programa Bolsa 

Família orienta-se por três eixos: o complemento da renda com base na 

transferência de um valor monetário às famílias; o acesso aos direitos via 

cumprimento de condicionalidades e, por último, a articulação com outras políticas 

sociais por meio de ações estruturantes (BRASIL/MDSA, 2017). Cumpre frisar seu 

direcionamento focalizado em famílias consideradas pobres e extremamente pobres, 

que se insiram dentro de um corte de renda estabelecido pelo próprio programa.  

Dada a sua especificidade e amplitude, o Bolsa Família tem sido alvo de 

diversas práticas avaliativas, que buscam analisar desde a sua eficiência e eficácia à 

efetividade na vida dos usuários ou, até mesmo, o seu significado no âmbito das 

relações entre Estado e sociedade. Desse modo, seja na esfera dos órgãos 

governamentais ou no ambiente acadêmico, o aludido programa vem se mostrando 

como uma instigante e relevante matéria no campo da Avaliação de Políticas 

Públicas, conforme se verá no decorrer deste trabalho.    

Partindo desses pressupostos, a pesquisa ora apresentada tem como objetivo 

geral avaliar a efetividade do Programa Bolsa Família no município de Baraúna-RN 

sob a percepção das mulheres usuárias e busca, como objetivos específicos, 

identificar a percepção dessas mulheres acerca do Programa Bolsa Família e 

verificar os impactos em termos de mudanças em suas vidas e de suas famílias a 

partir da inclusão e permanência no programa. Esses impactos serão aferidos com 

base nos seguintes indicadores de avaliação: acesso à renda, bens e serviços; 

acesso a políticas públicas e desenvolvimento ou elevação da autonomia feminina. 

O interesse pelo objeto em questão surgiu a partir da experiência profissional 

da pesquisadora por cerca de seis anos (2010-2015) no Centro de Referência da 

Assistência Social – CRAS – do município de Baraúna-RN, que desenvolve, dentre 

outras atividades, o atendimento e acompanhamento às famílias 

beneficiárias/usuárias do Programa Bolsa Família, dentro do seu território de 

abrangência1.  

                                                           
1
 O CRAS é uma unidade pública estatal da política de assistência social, que desenvolve a Proteção 

Social Básica junto às áreas de vulnerabilidade social do município onde esteja instalado. Constitui 
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Essas famílias, representadas pelas mulheres/mães e também responsáveis 

pela administração do benefício monetário, buscam o CRAS quotidianamente com 

intuito de serem orientadas ou acompanhadas nas mais diversas questões ligadas 

ao programa, como o descumprimento de condicionalidades, a participação em 

atividades socioeducativas ou o encaminhamento para outras políticas públicas. São 

mulheres pobres, que residem em áreas de vulnerabilidade social e cuja 

participação no Programa Bolsa Família tem um valor singular em suas vidas. Isso 

era observado comumente pelas assistentes sociais da instituição, principalmente 

quando essas usuárias se viam diante de uma situação que pudesse implicar no 

bloqueio, suspensão ou cancelamento da transferência monetária, o que poderia 

significar situações de vulnerabilidade e contingências sociais.  

Foi a vivência profissional com tais usuárias que motivou o interesse e a 

necessidade de avaliar a efetividade do Programa Bolsa Família, no sentido de 

identificar os impactos e mudanças em termos de melhoria da qualidade de vida 

dessas mulheres e, consequentemente, de suas famílias, tendo como ponto de 

análise os elementos contidos em suas próprias falas. Nessa direção, a proposta 

metodológica ancora-se no campo da avaliação de políticas públicas, 

especificamente no horizonte da avaliação de efetividade. 

É necessário acentuar que a presente pesquisa é de natureza qualitativa, 

visto que se volta para o universo dos significados, aspirações, crenças, valores e 

representações humanas que não podem ser quantificáveis (MINYAO, 2001). Logo, 

parte da dimensão de análise crítico-reflexiva da realidade vivenciada pelos sujeitos 

da pesquisa, no contexto sócio-histórico das relações sociais vigentes. 

Isto posto, o processo investigativo se desdobrou mediante pesquisa 

bibliográfica, documental e de campo, que, articuladas, possibilitaram uma 

aproximação sucessiva do nosso objeto de estudo.  

A pesquisa bibliográfica constou de revisão da literatura, propondo-se um 

diálogo com autores que discutem as categorias Políticas Públicas e Sociais 

Públicas; Avaliação de Políticas Públicas e Sociais Públicas e Avaliação de 

                                                                                                                                                                                     
público-alvo do CRAS famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social, em decorrência de 
diversos fatores como: descumprimento de condicionalidades do PBF; situação de trabalho infantil; 
membro da família com algum tipo de deficiência; jovem em cumprimento de medidas 
socioeducativas, dentre outras ocorrências como vivência de violência no território, desemprego, etc. 
(BRASIL/MDS, 2009). Em Baraúna, o território de abrangência do CRAS compreende as duas 
principais áreas periféricas da cidade, consideradas de maior vulnerabilidade, são elas: o bairro 
Cinderela e o bairro Amauri Ribeiro.  
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Efetividade. Ainda se buscou, com base nos autores referenciados, elucidar as 

tendências históricas da Política Social no Brasil e o surgimento dos Programas de 

Transferência de Renda, com enfoque especial para o Programa Bolsa Família. A 

revisão bibliográfica também privilegiou a leitura de trabalhos específicos sobre o 

município de Baraúna, campo empírico da presente investigação.  

Já a pesquisa documental ocorreu junto a sites institucionais, como as 

páginas oficiais do Ministério de Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA); Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Atlas do Desenvolvimento Humano. 

Por meio desses sites foi possível acessar documentos, relatórios, censos, dados 

estatísticos, dentre outras informações relevantes sobre o objeto de pesquisa e 

também sobre o campo empírico. Além disso, foram realizadas consultas a 

documentos municipais oriundos da Secretaria Municipal de Assistência Social de 

Baraúna, cujo objetivo era traçar alguns elementos da política local de assistência 

social. 

Em relação à pesquisa de campo, foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas com 12 mulheres usuárias do Programa Bolsa Família em 

Baraúna, as quais foram selecionadas a partir de um levantamento prévio realizado 

no Setor de Cadastro Único/Bolsa Família do referido município, com base em uma 

soma de critérios pré-definidos conforme os objetivos da pesquisa2.    

Nesse sentido, a dissertação ora apresentada está estruturada em cinco itens 

resultantes da construção teórico-metodológica em pauta. O primeiro item é 

destinado a esta parte introdutória, que visa apresentar os objetivos da pesquisa, a 

motivação pela temática abordada e os aspectos gerais do percurso metodológico. 

O segundo item, POLÍTICAS PÚBLICAS, POLÍTICAS SOCIAIS PÚBLICAS E 

AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, traz a discussão teórica e conceitual 

referente às Políticas Públicas e Políticas Sociais Públicas, bem como uma 

abordagem acerca da trajetória das Políticas Sociais Públicas no Brasil até a década 

de 1990, quando se constata a ascensão dos discursos de combate à pobreza e a 

tendência da generalização dos Programas de Transferência de Renda. Tratar-se 

ainda nesse item o tema da Avaliação de Políticas Públicas e Sociais Públicas, com 

enfoque para a Avaliação de Efetividade, seus aspectos, sua complexidade e sua 

relevância no campo da Avaliação. 

                                                           
2
 O subitem 4.1 deste trabalho traz o detalhamento de todo o percurso metodológico da pesquisa de 

campo.  
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O terceiro item, A PROTEÇÃO SOCIAL BRASILEIRA PÓS 1988 E A 

EMERSÃO DOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA, aborda de 

forma mais direcionada a discussão acerca dos programas de transferência de 

renda no atual contexto do Sistema de Proteção Social Brasileiro, fortemente 

influenciado pelo neoliberalismo, o qual reflete algumas tendências peculiares à 

política social, sendo uma delas a ampliação de programas voltados à transferência 

direta de renda. Ademais, faz-se uma descrição detalhada do objeto de pesquisa, 

isto é, o Programa Bolsa Família, sua origem, desenho, fundamentação legal e 

particularidades, além de alguns pontos de controvérsia como a focalização, as 

condicionalidades, o desincentivo ao trabalho, dentre outros, no âmbito de 

implementação do programa. 

Em relação ao quarto item, O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA SOB A 

PERCEPÇÃO DAS MULHERES USUÁRIAS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA-RN, o 

mesmo retrata o percurso teórico-metodológico da pesquisa, bem como o perfil das 

mulheres entrevistadas e a caracterização do campo empírico, de modo a 

proporcionar ao leitor situar-se no universo investigado. Além disso, esse momento é 

particularmente importante, pois também são apresentados os resultados da 

pesquisa de campo, a partir da exposição e análise das falas das usuárias, mediante 

suas percepções e avaliações a respeito da efetividade do Programa Bolsa Família 

diretamente em suas vidas e de forma indireta nos demais membros da família. 

Buscar-se, com isso, a teorização dos dados empíricos, de modo a possibilitar o 

confronto entre a abordagem teórica e os resultados apontados na investigação de 

campo. 

O quinto e último item é destinado à conclusão, em que se faz uma síntese 

dos resultados da pesquisa, bem como algumas reflexões e apontamentos 

relevantes sobre o objeto explorado, os quais poderão ser aprofundados em estudos 

posteriores, haja vista a natureza dinâmica e mutável da realidade empírica.  
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2 POLÍTICAS PÚBLICAS, POLÍTICAS SOCIAIS PÚBLICAS E AVALIAÇÃO DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Este item propõe um diálogo teórico-conceitual acerca das Políticas Públicas 

e Sociais Públicas, bem como em relação ao tema da Avaliação, com destaque para 

a Avaliação de Efetividade, proposta metodológica em que se ancora a presente 

pesquisa. Também se busca traçar a trajetória histórica das Políticas Sociais 

Públicas no Brasil até a década de 1990, período de ascensão dos discursos de 

combate à pobreza e de generalização dos programas de transferência de renda.  

 

2.1 POLÍTICAS PÚBLICAS E SOCIAIS PÚBLICAS: abordagem conceitual 
 

Traduzir ou mesmo compreender o conceito de políticas públicas, e nesse 

campo as políticas sociais, não é tarefa fácil e seu desvelamento está longe de ser 

esgotado, dada a complexidade do assunto e a variedade de perspectivas adotadas 

pelos analistas que se propõem a estudar essa temática. 

 Comumente, ouve-se que a Política Pública é uma ação do Estado em 

alguma esfera da sociedade. Mas será que as políticas públicas se resumem a essa 

assertiva? A princípio, para responder a tal pergunta é importante compreender, 

mesmo que de forma sucinta, o que se entende por “política” e “pública” e, sobre 

isso, Pereira (2009) traz algumas contribuições. 

Segundo essa autora, nas sociedades antigas a política era associada a toda 

atividade humana de caráter público, que se desenvolvia principalmente nas cidades 

(pólis). Ao longo das décadas, esse termo foi ganhando várias conotações, contudo 

sempre se reportando às atividades na esfera do Estado. 

De acordo com Pereira (2009), a política se constitui nas relações entre 

pessoas diferentes ou desiguais, melhor dizendo, entre governantes e governados, 

tendo sempre, por sua vez, um caráter conflituoso e, às vezes, consensual. 

Nesse sentido, a política estaria, como exprime a autora, no “entre-os-

homens”, ou seja, no interior das relações humanas de sujeitos com valores, 

crenças e ideologias diferenciadas, regulando, dessa forma, os conflitos inerentes a 

tais relações. A política seria, como se refere a autora, uma espécie de regulação 

civilizada. Assim, a política se configura como “instrumento de consenso, 
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negociação e entendimento entre as partes conflitantes, usado nas democracias ou 

nos Estados Ampliados” (PEREIRA, 2009, p. 89).  

Dado seu caráter conflitante e ao mesmo tempo consensual, a política 

possibilita a formação de contra poderes na esfera de luta pela ampliação da 

cidadania e valorização de sua dimensão social. Por sua vez, torna-se um espaço 

de “convivência entre os diferentes”, ou seja, um lugar que envolve vários sujeitos e 

seus interesses (econômicos, sociais, culturais, dentre outros). Dessa forma, a 

política “permite a organização do social como espaço instituído, historicamente 

construído e articulado por conflitos, propiciando a diversificação e a multiplicação 

de direitos de cidadania” (PEREIRA, 2009, p. 91). Ainda para essa autora: 

 
 

A política compõe-se ao mesmo tempo de atividades formais (regras 
estabelecidas, por exemplo) e informais (negociações, diálogos, 
confabulações) adotadas num contexto de relações de poder e destinadas a 
resolver, sem violência, conflitos em torno de questões que envolvem bens 
e assuntos públicos (ibid., p. 91). 

 
 

A política, então, como atividade formal, pode-se materializar por meio de leis, 

decretos e regulamentos que visam organizar a convivência em sociedade, e em 

seu aspecto informal pode ocorrer através de acordos e pactuações, por exemplo. 

Em suma, a essência do termo política faz referência aos assuntos de interesse dos 

cidadãos e às atividades relacionadas ao espaço público, sendo materializada 

através de leis, relações governamentais, formação de grupos de interesse, acertos, 

combinações ou mesmo formas de organizar uma sociedade com vistas a equalizar 

os diversos interesses. 

 Em relação ao sentido do termo “pública”, a mesma autora salienta que essa 

palavra mantém relação direta com o que em latim denomina-se de res publica, isto 

é: res (coisa) e pública (de todos). Sendo assim, não exerce relação exclusiva com o 

Estado e suas ações, mas envolve necessariamente a sociedade, ou melhor, a 

coletividade. 

 Souza (2009), tomando como referência os estudos de Habermas (1984) e 

Arendt (1991), entende que a ideia de “público” supõe transparência, acessibilidade 

e participação da população nos assuntos que afetam diretamente a sua vida. A 

noção de público, nesse sentido, envolve a relação Estado – sociedade, através de 

processos democráticos e de representatividade popular. 
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Nessa direção, considerando o significado dos termos “política” e “pública”, 

pode-se entender que quando se fala em política, e essa com caráter público, fala-

se em uma ação guiada por uma racionalidade coletiva, em que Estado e sociedade 

desempenham papéis ativos, numa relação de reciprocidade e antagonismos.  

 
 

Portanto, quando se fala em política, está se falando de uma política cuja 
principal marca definidora é o fato de ser pública, isto é de todos, e não 
porque seja estatal (do Estado) ou coletiva (de grupos particulares a 
sociedade) e muito menos individual. O caráter público desta política não é 
dado apenas pela sua vinculação com o Estado e nem pelo tamanho do 
agregado social que lhe demanda atenção, mas pelo fato de significar um 
conjunto de decisões e ações que resulta ao mesmo tempo de ingerências 
do Estado e da sociedade (PEREIRA, 2009, p. 95). 

 
 

Diante do exposto, a partir deste ponto será tratado de forma mais detalhada 

os conceitos de Políticas Públicas e Sociais Públicas, a partir de alguns autores que 

são tomados como referência no presente trabalho. 

Coelho (2011), em sua tese de doutoramento intitulada Desenvolvimento e 

assistência social: uma avaliação da efetividade da política de assistência social nos 

municípios de Assu e Mossoró-RN (2004-2008), construiu um panorama dos 

estudos de políticas públicas e suas principais referências históricas e teóricas, o 

qual nesse momento será resumidamente apresentado. 

A autora, com base em Souza C. (2006), esclarece que as políticas públicas 

enquanto área do conhecimento teve origem nos Estados Unidos como disciplina 

acadêmica, a qual se debruçava em estudar o Estado e suas instituições. Em 

relação ao contexto europeu, a ênfase era dada não ao Estado em si, mas a uma 

das suas principais instituições, o governo, visto como principal produtor de políticas 

públicas. 

Coelho (2011) situa as primeiras formulações sobre políticas públicas na 

década de 1930, por meio do cientista político e teórico Harold Lasswell, que 

introduziu o termo policy analisys (análise de políticas públicas) buscando conciliar 

conhecimento científico/acadêmico com a produção empírica dos governos e, por 

sua vez, buscando estabelecer um diálogo entre cientistas sociais, grupos de 

interesse e governo.  

Dessa forma, a definição de política pública de Lasswel tornou-se uma das 

mais conhecidas e consiste em responder às seguintes questões: “quem ganha o 

quê, por quê e que diferença faz” (COELHO, 2011). Coelho (2011) também 
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menciona diversos outros autores considerados os “pais” fundadores da área das 

políticas públicas, como H. Simon, C. Lindblom e D. Easton. 

Segundo a autora, Simon (1957) introduziu o conceito de racionalidade 

limitada dos decisores públicos (policy makers), alegando que a racionalidade 

desses sujeitos é sempre limitada por problemas, tais como informação incompleta 

ou imperfeita, tempo para a tomada de decisão, etc. Nesse sentido, a limitação da 

racionalidade poderia ser minimizada pelo conhecimento racional, através da criação 

de estruturas que enquadrem e modelem o comportamento dos atores políticos3 na 

direção de resultados desejados, impedindo, inclusive, a busca de maximização de 

interesses próprios. 

Lindblom (1959; 1979), por sua vez, propôs a incorporação de outras 

variáveis à formulação e à análise de políticas públicas, sendo: relações de poder e 

integração entre as diferentes fases do processo decisório, que para ele não tem 

início nem fim.  

Easton (1965), de acordo com a autora, definiu a política pública como um 

sistema, ou seja, como uma relação entre formulação, resultados e o ambiente. Para 

esse autor, as políticas públicas recebem inputs4 dos partidos, da mídia e dos 

grupos de interesse que influenciam seus resultados e efeitos. As políticas públicas, 

então, seriam uma resposta do sistema às pressões do meio ambiente. 

Ainda sobre a definição de políticas públicas, a autora menciona Mead (1995), 

que define política pública como um campo que analisa o governo à luz de grandes 

questões públicas; Lynn (1980), que as vê como um conjunto de ações do governo, 

as quais produzem efeitos específicos; Peters (1986) segue o mesmo pensamento, 

ou seja, para ele política pública é a soma das atividades dos governos, que agem 

diretamente ou através de delegação e que influenciam a vida dos cidadãos; e, por 

fim, Dye (1984) sintetiza a definição de política pública como “o que o governo 

escolhe fazer ou não fazer” (SOUZA, 2006 apud COELHO, 2011, p 74). 

Meny e Thoenig (1992, p. 89) afirmam ser a política pública “o resultado da 

atividade de uma autoridade investida de poder público e de legitimidade 

                                                           
3
 Os atores políticos são aqueles que exercem algum tipo de influência sobre as decisões políticas e 

podem ser atores ligados ao setor público, privado ou público não estatal. Esses atores podem ser, 
por exemplo, empresários, trabalhadores, parlamentares, sindicalistas, burocratas, dentre outros 
(MIRANDA, 2013). 
4
 Os Inputs para Miranda (2013, p. 8) “são demandas e apoios originados na sociedade, ou seja, 

feitos por atores situados fora do sistema político, mais especificamente nos diversos grupos, setores, 
organizações, classes, partidos políticos, sindicatos ou mesmo indivíduos que compõem a 
sociedade”. 
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governamental”. Para tais autores, a política pública aponta um programa de ação 

governamental em um determinado setor da sociedade ou em um dado espaço 

geográfico. 

Os estudos de Meny e Thoenig (1992, p. 90-91) apontam algumas 

características das políticas públicas: a primeira seria o conteúdo, ou seja, a 

atividade pública é identificada sob a forma de uma substância, um conteúdo, em 

que se mobilizam recursos para gerar resultados ou produtos, os quais são 

examinados pelos analistas, resultando um processo de trabalho e ação. 

A segunda característica seria a de que uma política pública não se reduz a 

um ato concreto a ser visto isoladamente, isto é, por trás de qualquer ato, qualquer 

atividade pública, há um quadro mais geral em que esses atos estão integrados, ou 

seja, um programa, o qual, nas palavras de Souza (2009, p.15), “possui um marco, 

eixos específicos, várias atividades, procedimentos institucionais, leis, etc.” 

A terceira característica está ligada a uma orientação normativa, o que quer 

dizer que uma política pública não é resultado de respostas aleatórias, ao contrário, 

expressa finalidades, preferências e interesses que o decisor público, 

conscientemente ou não, voluntariamente ou sob o peso das circunstâncias, é 

levado a assumir. Por isso essas políticas possuem direção e objetivos específicos. 

A quarta característica é o fator da coerção, isto é, a atividade pública 

procede da natureza autoritária e possui uma legitimidade que parte de uma 

autoridade legal no exercício da coerção, a qual depende do monopólio da força.  

Mas a coerção pura e simples torna-se uma ferramenta antidemocrática e, 

conforme Rua (1998), exige custos elevados e exerce impactos socializadores 

reduzidos. Portanto, compreende-se que coerção ligada à política refere-se ao 

próprio papel que esta exerce enquanto instrumento regulador das relações sociais. 

Por fim, segundo Meny e Thoenig (1992), uma política pública é definida pela 

competência social, pelos atos e disposições que afetam a situação, interesses e o 

comportamento dos administrados. Assim, o analista deve identificar o público, os 

indivíduos, os grupos ou instituições que compõem o campo de ação do governo, 

que no sentido amplo é composto por qualquer indivíduo afetado direta ou 

indiretamente pela ação pública. 

Ainda tratando dos conceitos de políticas públicas, Coelho (2011, p. 74) 

chama atenção para a definição clássica de Jobert e Muller (1964) do “Estado em 
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Ação”, como sendo este responsável pela realização de um plano de governo com 

ações e programas voltados a determinados setores da sociedade.  

Retomando o conceito de Dye (1984), que resume a definição de política 

pública como o que o governo escolhe fazer ou deixar de fazer, significa pensar que 

política pública não é só ação, mas também pode se traduzir em uma não-ação por 

parte de uma autoridade pública frente a um problema, e isso significa que não é 

pelo fato de não ser realizada que não produzirá efeitos ou não gerará impactos. 

Portanto: 

 
 

Dye coloca em cena assim a relevância do processo decisório na definição 
e existência de determinada política pública, ao mesmo tempo em que ao 
chamar atenção para a escolha entre fazer ou não fazer, evidencia que o 
não fazer também é uma escolha significativa, podendo ser pensada 
inclusive como uma política pública [...] (COELHO, 2011, p. 75). 

   
 

Nessa direção, quando o Estado decide não fazer, o faz com base em um 

plano que prevê certas escolhas, como a não aprovação de uma determinada lei na 

área da saúde, por exemplo, ou a não restrição de determinados hábitos da vida civil 

(PEREIRA, 2009). Em tais circunstâncias, tomar uma decisão ou decidir não fazer 

nada diante dos problemas que surgem, sejam eles econômicos, sociais, ambientais 

ou políticos, é uma decisão política ou mesmo uma forma de fazer política pública.  

No Brasil, tem-se como referência importante a definição de Política Pública 

de Draibe (2001), que a entende como aquela que se desenvolve em esferas 

públicas da sociedade e não no plano privado e interno das instituições ou 

organizações. Afirma, a referida autora, que “Políticas dessa natureza não se 

restringem, portanto, apenas às políticas estatais ou de governo, podendo abarcar, 

por exemplo, políticas de organizações privadas ou não governamentais” (ibid., 

p.17).  

Seguindo uma perspectiva crítica e diferenciada de compreensão das 

políticas públicas, Souza (2009) amplia o debate associando essa discussão à 

dinâmica do Estado capitalista e questionando o enfoque linear e funcionalista que é 

comum na literatura predominante ao tema, que segundo ele reduz o conceito de 

ação pública à ação estatal. 

Em seu livro, intitulado Políticas Públicas: introdução às atividades de análise 

e análise, Souza (2009) faz o seguinte questionamento: toda atividade do Estado 



P á g i n a  | 23 

 

capitalista seria especificamente pública? O mesmo indaga o comprometimento do 

Estado capitalista, em sua estrutura e ação estratégica, com interesses privados da 

classe dominante, embora o autor não defenda o Estado como simples instrumento 

de classe5. 

Por outro lado, afirma que o Estado não exerce uma total autonomia frente às 

decisões de interesse público, ou mesmo à formulação de suas ações. Nesse 

sentido, reportando-se a Polantzas (1985, 1978), o autor compreende o Estado 

como “uma condensação material de uma relação de forças” e nega a ideia do 

“Estado objeto” (simples instrumento de classe) ou do “Estado sujeito” (autonomia 

total) (SOUZA, 2009, p.12). 

Partindo desse entendimento, Souza (2009) afirma que nem toda ação 

política estatal é por excelência pública, haja vista que no âmbito da sociedade 

capitalista nem sempre essas ações são pautadas na transparência, na 

acessibilidade e na participação da população.  

Entretanto, mesmo considerando a existência de uma esfera “privada” no 

Estado capitalista, suas ações (atividades públicas) não deixam de possuir grande 

relevância e impacto social, como é o caso das políticas públicas; por exemplo, 

podemos citar as políticas de educação, saúde e mesmo as políticas da área da 

assistência social. 

Ainda seguindo uma perspectiva de análise crítica, alguns autores associam a 

existência das políticas públicas à política econômica ou às estratégias de 

legitimação do Estado capitalista, e mais, essas políticas são vistas como ações que 

visam assegurar a contínua reprodução da sociedade capitalista.  

Nesse contexto, são os problemas estruturais, ou seja, aqueles que afetam a 

sociedade como um todo e que são originários da própria dinâmica da produção e 

acumulação capitalista, a qual é baseada na relação da exploração do trabalho pelo 

capital, que dão origem às políticas públicas, numa relação intrínseca que se 

desenvolve, segundo Mincato (2012), sob dois aspectos, explicitados a seguir.   

O primeiro aspecto, segundo a autora, baseia-se no fato que os recursos 

econômicos necessários à produção das políticas públicas emanam do próprio 

                                                           
5
 A concepção do Estado enquanto instrumento da classe dominante deriva de Karl Marx e Friedrich 

Engels. No clássico A Ideologia Alemã, esses autores evidenciam que o Estado “nada mais é do que 
a forma de organização que os burgueses se dão [...] para a garantia mútua de sua propriedade e 
dos seus interesses” (2009, p. 112). Os mesmos autores ainda consideram o Estado capitalista 
moderno como “um comitê para gerir os negócios comuns de toda a classe burguesa” (Manifesto do 
Partido Comunista). 
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processo de desenvolvimento capitalista, isto é, são provenientes do processo de 

produção e de acumulação privada do capital, sobretudo por meio dos impostos e 

dos mecanismos tributários, que asseguram o financiamento necessário à produção 

de Políticas Públicas.  

Esse aspecto demonstra que o Estado, em sua relação com os agentes 

econômicos, torna-se impossibilitado de ameaçar, por meio de suas políticas, a 

propriedade privada e, por conseguinte, o processo de acumulação do capital, e, por 

tal motivo, as políticas públicas contribuem para assegurar o contínuo 

desenvolvimento capitalista (MINCATO, 2012). 

O segundo aspecto é o de que as políticas também se configuram como 

estratégias de legitimação política dos governos, principalmente quando os impactos 

e resultados sociais dessas políticas implicam na melhoria da qualidade de vida da 

população e na elevação dos níveis de bem-estar social.  

Portanto, pode-se afirmar que as políticas públicas “são ações dos Poderes 

Públicos que visam a assegurar as condições econômicas, políticas e sociais 

necessárias à reprodução da sociedade e do próprio Estado capitalista” (MINCATO, 

2012, p. 85). Corroborando com essa assertiva, Souza (2009, p. 26) afirma que “As 

políticas públicas representam um dado estrutural do Estado capitalista e sem as 

quais ele deixa de funcionar, especialmente na reprodução da força de trabalho e na 

legitimação”. 

Isto posto, pode-se perceber até este ponto, e mediante a exposição dos 

conceitos e definições de políticas públicas, que esse campo pressupõe um 

instigante debate teórico-conceitual, sendo que a diferença está nos “aspectos sobre 

os quais se quer dar maior evidência no estudo ou avaliação e o referencial teórico 

em que se ancoram, tendo, no entanto, suas semelhanças em torno da definição 

das ações do Estado/governo” (COELHO, 2011, p. 78). 

Em detrimento das diversas abordagens teóricas no campo das políticas 

públicas, Pereira (2009) destaca duas perspectivas: a que concebe o Estado como 

produtor exclusivo das políticas públicas, ao passo que a ação pública torna-se 

sinônimo da ação estatal; e aquela que através de uma visão dialética considera a 

relação contraditória entre Estado e sociedade, relação essa que dinamiza o 

processo de constituição das políticas públicas. Esta última perspectiva entende que 

a existência das políticas públicas não se restringe à ação estatal, mas pressupõe o 

papel ativo e decisivo das classes sociais. 
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Com isso, Souza C. (2006) chama atenção para o caráter holístico do campo 

de compreensão das políticas públicas, melhor dizendo, a área das políticas 

públicas comporta “vários olhares”, e a nosso ver isso não se traduz em mero 

ecletismo ou à ideia de que esta ou aquela abordagem seja carente de coerência 

teórico-metodológica.  

Portanto, assumir essa compreensão significa pensar que, como afirma 

Souza C. (2006), “o todo é mais importante do que a soma das partes”, o que 

implica uma visão de totalidade. Nesse sentido, do ponto de vista teórico-conceitual, 

a política pública é um campo multidisciplinar, o qual agrega teorias construídas no 

campo da sociologia, da ciência política e da economia, por exemplo, sendo que o 

seu foco não se restringe às explicações da natureza da política pública e seus 

processos, mas também em explicar as relações entre Estado e sociedade.  

Este trabalho corrobora com o entendimento de Coelho (2011) de que as 

políticas públicas, em especial as de corte social, devem ser pensadas com vistas a 

possibilitar a expansão das capacidades e liberdades dos indivíduos6, e que, 

portanto, são mecanismos capazes de desconstruir certos tipos de restrições e, por 

sua vez, melhorar a qualidade de vida dos sujeitos atendidos. Diante disso, devem 

pautar-se em duas funções precípuas: concretizar direitos, sob o princípio da 

igualdade; e alocar/distribuir bens públicos, que por sua vez apresentam as 

seguintes características: 

 
 

- São indivisíveis, isto é, [os bens públicos] devem ser usufruídos por inteiro 
por todos os membros de uma comunidade nacional. É o que se chama de 
usufruto não rival porque todos, por uma questão de direito, devem ter 
acesso a ele de forma igual e gratuita. Desse modo entende-se que é 
função dos poderes públicos não só prover esses bens, mas também 
garanti-los de forma universal [...]; 
- São públicos, isto é, devem visar o interesse geral, e, por isso, não podem 
se pautar pelo mérito e nem ser regidos pela lógica do mercado; 
- São fáceis de acessar, isto é, devem estar disponíveis já que cada cidadão 
tem direito a eles (PEREIRA, 2009, p. 99). 

 
 

Por conseguinte, as políticas públicas visam ao bem-estar público, ou ao bem 

comum, e são concretizadas por ações financiadas, coordenadas e implementadas 

por órgãos públicos, sendo que a participação de organizações não governamentais 

                                                           
6
 O conceito de “expansão das capacidades e liberdades” é trabalhado por Amartya Sen (1993). 
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ou privadas no financiamento, na formulação ou implementação de tais políticas não 

retira o caráter público das mesmas.  

Em relação às tipologias de políticas públicas, destacam-se, com base em 

Miranda (2013), três perspectivas de classificação: as que são feitas a partir do tipo 

de beneficiário sobre os quais elas produzem impacto em curto prazo; a que é feita a 

partir da maneira como são formuladas as políticas; e, por fim, a que é feita a partir 

da incidência social de seus custos e benefícios. 

Em relação à classificação das políticas quanto ao tipo de beneficiário no 

curto prazo, Miranda (2013) destaca a importante contribuição de Lowi (1964), o 

qual classifica as políticas públicas, no que tange ao impacto social em curto prazo, 

em quatro tipos: distributivas, regulatórias, redistributivas e constitutivas.  

As políticas distributivas, segundo a referida autora, são aquelas que 

favorecem indivíduos ou um grupo circunscrito individualmente. É comum a 

patronagem ou clientelismo, que favorece indivíduos ou grupos específicos, bem 

como a alocação de recursos públicos para regiões ou localidades específicas. Um 

exemplo dessas políticas, segundo Pereira (2009), são as transferências de renda 

aos mais pobres. 

Já as políticas regulatórias têm impacto setorial, ou seja, abrangem grupos, 

segmentos ou mesmo indivíduos que possuem as mesmas características, perfil, 

necessidades ou qualquer outro fator que os diferencie dos outros 

grupos/segmentos, como por exemplo, as leis que protegem certas profissões 

regulamentadas. Pereira (2009, p. 100) acrescenta outro fator às políticas de marco 

regulatório, são os fatores de coerção, que consistem em regras autoritárias que 

afetam o comportamento do cidadão, como é o caso da lei de trânsito ou a proibição 

do fumo em locais públicos. 

Quanto às políticas constitutivas, esse tipo lida com procedimentos, 

estabelecendo as “regras do jogo”, isto é, definem as regras sobre normas ou poder 

constituído. Assim, essas ações públicas não afetam diretamente o cidadão e o 

exemplo dessas políticas são as revisões das leis e reformas constitucionais. 

Por fim, as políticas redistributivas são caracterizadas, de acordo com Rua 

(1997), por um “jogo de soma zero”, isto é, um grupo perde para que outro ganhe. 

Nesse cenário, perdedores e ganhadores dividem a sociedade, podendo ser 

classificados como, por exemplo, os ricos e os não ricos, os grandes e os pequenos, 

a burguesia e o proletariado, etc.  
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Miranda (2013, p. 11), parafraseando Lowi, explicita que “nesse tipo de 

política a meta envolvida não é o uso da propriedade, mas a própria propriedade; 

não é a igualdade de tratamento, mas igualdade de posse”.  Aí se enquadram as 

políticas sociais (ao menos idealmente) e pode-se citar como exemplo a política 

previdenciária, bem como a reforma agrária. É importante frisar que por estarem 

situadas em uma arena de conflitos, essas políticas são mais difíceis de serem 

implementadas (PEREIRA, 2009).  

Em relação à classificação das políticas quanto ao modo como são 

formuladas, Miranda (2013) segue Silva (2005), a qual defende que as políticas 

públicas podem ser responsivas, quando buscam responder às demandas externas 

ao sistema político (os imputs), e propositivas, quando buscam responder às 

demandas internas ao sistema político (os withinputs).  

Finalmente, a classificação das políticas quanto à incidência social dos custos 

e dos benefícios é bem difundida na literatura e, conforme Costa (2004) apud 

Miranda (2013), é feita a partir da incidência social não só dos benefícios, mas 

também dos custos: se concentrados ou difusos. Assim:  

 
 

Custos ou benefícios concentrados são os que:  
a. ‘incidem sobre um grupo mais delimitado e menos atomizado de atores 
(por exemplo, empresas de um setor específico da economia, ou sobre uma 
categoria específica, como professores); e  
b. representam um custo ou benefício bastante significativo para cada 
membro’ [...].  
 
Custos e benefícios difusos são os que:  
a. ‘incidem sobre um número grande de atores mais atomizados (por 
exemplo, os contribuintes, os usuários de transporte coletivo, os moradores 
da cidade) e  
b. os custos ou benefícios individualizados (ou seja, para cada um) são 
pouco significativos ou pouco perceptíveis’ [...] (COSTA, 2004, p. 33-34 
apud MIRANDA, 2013, p. 12). 

 
 

Considerando os conceitos, definições e tipologias das políticas públicas, 

queremos destacar, neste trabalho, as políticas sociais que concebemos como 

sendo uma subárea das políticas públicas, e que devido às suas especificidades 

possui caráter complexo em seu campo de definição e apreensão. 

Muitas são as abordagens que circunscrevem esse ramo da política pública, e 

embora não haja uma definição universalmente aceita, há o entendimento 

popularmente difundido de que políticas sociais são ações específicas de atores 
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estatais, elaboradas como respostas às demandas da sociedade com vistas a 

solucionar os ditos “problemas sociais”.  

De acordo com Miranda (2013), uma das abordagens clássicas sobre política 

social encontra-se em Marshall (1965), o qual associa a incidência das políticas 

sociais à ação dos governos no que diz respeito à geração de serviços e renda, 

demonstrando o caráter altruísta dessas políticas. Em seu entendimento: 

 
 

Política social não é um termo técnico com um significado exato (...) ele está 
referido à política dos governos com relação à ação dos governos que têm 
um impacto direto sobre o bem-estar dos cidadãos, fornecendo a eles 
serviços ou renda. O núcleo central consiste, portanto, de seguro social, 
assistência pública (ou nacional), serviços de saúde e de bem-estar, política 
habitacional (MARSHALL, 1965 apud MIRANDA, 2013, p. 14). 

  
 
Assim, mesmo tendo em vista a imprecisão do termo política social, o autor 

torna clara sua relação com a elevação do bem-estar e do padrão de vida dos 

cidadãos, tendo como núcleo central o seguro social, a assistência pública, os 

serviços de saúde, educação e habitação. 

Seguindo um raciocínio semelhante, Faleiros (2000, p. 60), em sua obra 

intitulada A política social do Estado capitalista, ao tratar da classificação empírica 

das políticas sociais, compreende que essas medidas consistem na implantação da 

“assistência social, de previdência social, de prestação de serviços, de proteção 

jurídica, de construção de equipamentos sociais e de subsídios”. 

Contudo, na referida obra o autor reconhece o caráter complexo das políticas 

sociais, afirmando que qualquer analista que se propuser a compreender essa 

temática deve necessariamente considerar o movimento real e concreto das forças 

sociais e da conjuntura. Isso significa que as políticas sociais não podem ser 

enquadradas dentro de um esquema rígido de definições, mas que suas 

configurações e estruturas sofrem alterações a depender da conjuntura sócio-

histórica em que estejam inseridas. Com afirmam Behring e Boschetti (2006, p. 22), 

a política social é “um processo inscrito na história, com seus momentos de inflexão, 

rupturas e continuidades [...]”. 

Faleiros (2000) compreende as políticas sociais no contexto da estrutura 

capitalista, bem como das transformações desta ao longo de seu desenvolvimento 

histórico e relaciona a definição dessas políticas às medidas de intervenção do 
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Estado capitalista, reconhecendo-as como o resultado da luta de classes. Para esse 

autor:  

 
 

As políticas sociais conduzidas pelo estado capitalista representam o 
resultado da relação e do complexo desenvolvimento das forças produtivas 
e das forças sociais. Elas são o resultado da luta de classes e ao mesmo 
tempo contribuem para a reprodução das classes sociais (ibid., p. 46). 

 
 

Compreendendo então as políticas sociais na esfera das relações sociais da 

sociabilidade capitalista, Faleiros (2000) as estabelecem no âmago da reprodução 

da força de trabalho e ainda expressa a dupla função de tais políticas: por um lado, a 

valorização do capital através de subvenções ao mercado, por exemplo; e, por outro, 

a valorização dos trabalhadores através do atendimento às suas demandas. A 

política social então é entendida por esse autor como uma “gestão estatal da força 

de trabalho articulando as pressões dos movimentos sociais dos trabalhadores com 

as formas de reprodução exigidas pela valorização do capital e pela manutenção da 

ordem social” (ibid., p. 64). 

Behring e Boschetti (2006, p. 36), no livro denominado Política Social: 

fundamentos e história, obra de considerável relevância na área do Serviço Social 

brasileiro, abordam o tema das políticas sociais sob a perspectiva crítico-dialética, a 

qual se encontra ancorada na compreensão da política social como “processo e 

resultado de relações complexas e contraditórias que se estabelecem entre Estado e 

sociedade civil [...]”. 

As autoras em questão convergem com Faleiros (2000) na concepção das 

políticas sociais sob o contexto da acumulação capitalista, bem como da luta de 

classes, e consideram o papel preponderante do Estado na condução dessas 

políticas e na mediação das relações entre as classes sociais e de seus respectivos 

interesses. 

Em uma vasta explanação teórica sobre o surgimento e evolução das 

políticas sociais, Behring e Boschetti (2006) procuram situá-las em cada fase 

histórica de desenvolvimento das forças produtivas, explicitando que em cada uma 

dessas fases do capitalismo tais políticas assumem características específicas, bem 

como múltiplas dimensões e determinações, e não só elas como o Estado também 

assumem papéis distintos, conforme a conjuntura econômica e política do momento.  
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Desta feita, o estudo das políticas sociais supõe a apreensão de elementos 

de caráter histórico, econômico e político. Nesse sentido, Behring e Boschetti (2006, 

p. 43) afirmam: 

 
 

Do ponto de vista histórico, é preciso relacionar o surgimento da política 
social às expressões da questão social que possuem papel determinante 
em sua origem (e que dialeticamente, também sofrem efeitos da política 
social). Do ponto de vista econômico, faz-se necessário estabelecer 
relações da política social com as questões estruturais da economia e seus 
efeitos para as condições de produção e reprodução da vida da classe 
trabalhadora [...]. Do ponto de vista político, preocupa-se em conhecer e 
identificar as posições tomadas pelas forças políticas em confronto, desde o 
papel do Estado até a atuação de grupos que constituem as classes sociais 
e cuja ação é determinada pelos interesses da classe em que se situam. 

 
 

Sendo assim, em sua dimensão histórica, a concepção de política social 

materializa-se nas medidas de enfrentamento às sequelas da Questão Social7, que 

por sua vez deriva da superexploração do trabalho pelo capital, principalmente a 

partir da revolução industrial. Em relação à dimensão econômica, estariam ligadas 

às medidas de regulação do trabalho, por exemplo, bem como em intervenções 

financeiras no mercado por parte do Estado. Por fim, no campo político, estariam 

relacionadas ao embate das forças sociais de grupos com interesses distintos, e 

como exemplo podemos citar, de um lado, os movimentos sociais de defesa dos 

trabalhadores e, do outro, os movimentos de defesa dos interesses dos 

empregadores e do empresariado.  

Demo (1994) conceitua preliminarmente as políticas sociais como “propostas 

planejadas de enfrentamento das desigualdades sociais”, que são engendradas pelo 

Estado e têm como pano de fundo a questão social.  

O autor as define como propostas planejadas de enfrentamento pelo menos 

por três motivos: o primeiro porque não são propostas casuais ou intermitentes, mas 

são propostas expressamente planejadas; segundo, são de enfrentamento porque 

estão situadas entre relações sociais polarizadas e, portanto, num confronto dialético 

de interesses; por último, porque através dessas propostas, ou seja, das políticas 

sociais, é possível intervir de forma planejada no processo histórico, “não o deixando 

acontecer à revelia” (ibid., p. 17). 

                                                           
7
 A Questão Social é apreendida como o conjunto das expressões das desigualdades da sociedade 

capitalista madura, que na visão de Iamamoto (2012, p. 27) “tem uma raiz comum: a produção social 
é cada vez mais coletiva, o trabalho torna-se mais amplamente social, enquanto a apropriação de 
seus frutos mantém-se privada, monopolizada por uma parte da sociedade”. 
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A definição de Demo (1994) é complementada com a proposição de que para 

que uma política seja considerada “social” ela deve resultar concretamente na 

redução das desigualdades, assumindo, nesse contexto, um caráter emancipatório, 

fundado na cidadania organizada, em que os sujeitos interessados participem 

ativamente nos processos decisórios. Para esse autor: 

 
 

Política social não é ajuda, piedade ou voluntariado. Mas o processo social 
por meio do qual o necessitado gesta consciência política de sua 
necessidade, e, em consequência, emerge enquanto sujeito de seu próprio 
destino, aparecendo como condição essencial de enfrentamento da 
desigualdade sua própria atuação organizada [Eis o grande desafio!] (ibid., 
p.25).    

                         
 
Coelho (2011, p. 83) propõe uma abordagem diferenciada acerca da definição 

de política social, que para ela se constitui no “conjunto de decisões e ações de 

Estado e governos no campo de materialização dos direitos sociais que rebatem 

diretamente na vida dos cidadãos, gerando efetivações ou conquistas e 

possibilitando a ampliação de suas capacidades e liberdades”. 

A autora ancora sua perspectiva de compreensão e análise das políticas 

públicas e, por conseguinte, das políticas sociais, a partir do enfoque das 

capacidades (Amartya Sen) e busca, a partir de tal referencial, abordar as políticas 

sociais como mecanismos condutores de direitos, que geram impactos na vida dos 

sujeitos atendidos. Dessa forma, as políticas sociais devem contribuir para a 

melhoria da qualidade de vida dos seus usuários, possibilitando-lhes o acesso a 

bens e serviços e, consequentemente, à superação das privações. 

Em consonância, Souza (2009), ao reportar-se aos estudos de Fischlowitz 

(1964), aponta que esse autor, em síntese, utiliza o termo política social ao remeter-

se para o bem-estar dos membros de uma comunidade nacional. Assim, Fischlowitz 

(1964) associa o surgimento das políticas sociais ao agravamento da questão social, 

quando um grupo significativo de sujeitos não consegue por si só satisfazer as suas 

necessidades emergentes e, nesse contexto, a política social se colocaria para 

resolver tais questões. 

Portanto, a partir de tais considerações acerca da política social, percebemos 

ser um campo abrangente e frutífero, delineado por concepções que ora convergem 

entre si, ora divergem em alguns aspectos, o que demonstra a riqueza do debate e a 

realidade complexa e multidimensional dessas políticas. 
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Neste trabalho a compreensão de política social se dá no campo de análise 

do materialismo histórico-dialético, ou seja, a partir da perspectiva de totalidade no 

que diz respeito à compreensão da política social no contexto da crise capitalista em 

curso, em especial no Brasil, a partir de 1980, quando da emersão dos programas 

sociais de transferência condicionada de renda.  

Nesse sentido, apreender as políticas sociais na perspectiva da totalidade 

significa superar as visões unilaterais de que essas são iniciativas exclusivas do 

Estado para garantir sua hegemonia, por meio do atendimento às demandas sociais, 

ou de que essas emergiram única e exclusivamente em decorrência da pressão da 

classe trabalhadora em meio ao agravamento da questão social (BEHRING E 

BOSCHETTI, 2006). 

Essa perspectiva supõe compreender, conforme já explicitado anteriormente, 

a política social como um processo e resultado de relações complexas e 

contraditórias entre Estado e sociedade e que em sua origem e evolução envolve 

determinações históricas, econômicas, políticas e culturais. 

No entanto, é importante frisar que esse direcionamento teórico-conceitual 

não exclui ou intenciona refutar outros tipos de abordagens em política social, 

mesmo que estas, para muitos, passeiem por terreno liberal ou funcionalista. 

Compreende-se, aqui, que cada tipo de abordagem é importante no processo de 

construção, de análise e de avaliação de políticas sociais públicas. 

Realizada a revisão conceitual, faz-se necessário neste trabalho a exposição 

e compreensão das tendências históricas das políticas sociais no Brasil, sobretudo 

pós 1988. A escolha dessa delimitação temporal dá-se em função de que foi nessa 

conjuntura que houve a expansão dos programas de transferência de renda no 

contexto das políticas de enfrentamento à pobreza. 

Desse modo, o item a seguir propõe a contextualização desse momento 

histórico e as características assumidas pelas políticas sociais públicas, e mesmo 

não sendo possível definir o período exato do surgimento das primeiras práticas 

tidas como políticas sociais vale situá-las no contexto de ascensão do capitalismo, 

principalmente durante e pós-revolução industrial, com as lutas de classe, bem como 

com os processos de intervencionismo estatal, em resposta à questão social 

(BEHRING E BOSCHETTI, 2006). 
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2.2 TENDÊNCIAS HISTÓRICAS DA POLÍTICA SOCIAL PÚBLICA BRASILEIRA 
 

A compreensão da origem e expansão das políticas sociais no Brasil exige de 

nós uma breve reflexão sobre a forma como o capitalismo se desenvolveu no país, a 

partir de suas particularidades históricas, bem como dos reflexos do mercado 

mundial. 

 É importante também refletir sobre as características do Estado brasileiro e 

sua relação com as classes sociais, o que influi profundamente na forma de 

implementação das políticas públicas, em especial das políticas sociais, a partir da 

década de 1930, período de surgimento e expansão de tais políticas no cenário 

brasileiro e mundial. 

O Brasil teve um desenvolvimento bem diferente dos países capitalistas 

centrais, e diante das condições de colonização assume uma tendência de 

dependência e subordinação aos países desenvolvidos. O movimento da 

independência, que para muitos poderia significar o desenvolvimento de uma nação 

mais justa e igualitária, não rompeu com os laços da escravidão, ao contrário 

fortaleceu as elites, fazendo emergir uma sociedade burguesa que via no favor e no 

clientelismo a chave para metamorfosear a realidade desigual e autocrática. 

Segundo Behring e Boschetti (2006, p. 74): 

 
 

O senhor colonial metamorfoseia-se em senhor cidadão [...] Assim a 
democracia não era condição geral da sociedade: estava aprisionada no 
âmbito da sociedade civil, da qual faziam parte apenas as classes 
dominantes, as quais utilizavam o Estado nacional nascente para o 
patrocínio de seus interesses gerais. 

 
 

Portanto, com forte herança escravista, não houve no Brasil um movimento de 

defesa dos direitos dos cidadãos, tampouco a radicalização das lutas operárias, 

sendo a cidadania regulada por relações de tutela e favor pelas classes dominantes, 

relações essas que vão influenciar o desenrolar das políticas sociais públicas.  

 Até a década de 1930, o Estado brasileiro pouco intervia nas sequelas da 

questão social e as poucas legislações sociais existentes eram voltadas a regular o 

mundo do trabalho, ou seja, apenas os trabalhadores formais tinham acesso a esses 

direitos; dentre esses trabalhadores destacam-se aqueles da indústria cafeeira, esta, 

coincidentemente, era responsável por 70% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional 

(ibid., p. 80). A exemplo, podemos citar a Lei Elóy Chaves, criada no ano de 1923, a 
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qual instituiu as Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs) voltadas para os 

trabalhadores de setores estratégicos como os ferroviários e marítimos (BEHRING E 

BOSCHETTI, 2006). As CAPs eram um tipo de seguro social organizado por 

empresas, o qual assegurava benefícios básicos de aposentadorias e pensões aos 

seus empregados (SIMÕES, 2007). Para Behring e Boschetti (2006), a Lei Eloy 

Chaves foi um marco para a formatação das futuras políticas sociais no Brasil. Mas, 

enquanto aos pobres e/ou aqueles excluídos do mercado formal de trabalho? Para 

esses: 

 
 

Se manteve a assistência social com o caráter de ajuda aos necessitados, 
complementaridade e excepcionalidade desenvolvida através de programas 
pontuais, desarticulados ou, simplesmente, puro assistencialismo 
paternalista destinado aos destituídos (OLIVEIRA, 2009, p. 112). 

 
 

Entretanto, foi a partir da década de 1930 que as políticas sociais começaram 

de fato a ser instauradas no país. Autores como Behring e Boschetti (2006) e Melo 

(2009) afirmam mais precisamente que isso ocorreu entre os anos 1930 a 1945, 

período em que o pais atravessou profundas mudanças nas relações econômicas, 

políticas e sociais. Essas mudanças ocorreram em parte devido à crise no mercado 

internacional de 1929-1932, a qual atingiu o Brasil, fomentando uma mudança na 

correlação de forças entre as classes dominantes8. 

Melo (2009), em seu artigo intitulado As sete vidas da agenda pública 

brasileira, constrói um panorama da evolução das políticas sociais públicas, 

demarcado a partir da era Vargas (1930) até o governo de Fernando Henrique 

Cardoso. Vejamos a sistematização do autor: 

 

Quadro 1: Evolução das Políticas Sociais Públicas no Brasil, Melo (2009) 

PERÍODO PRINCÍPIO ORGANIZADOR DAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

EFEITO ESPERADO DAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Primeira Era Vargas 

 

Integração Social e nation building. 

Incorporação tutelada das 

massas urbanas à sociedade 

oligárquica; a construção de uma 

ordem institucional que 

                                                           
8
 Nesse contexto, a indústria cafeeira, principal responsável pelas exportações do país, viveu uma 

grande crise, dando margem para que outras oligarquias ganhassem força, as quais unidas entre si e 
aos movimentos populares de base eclodiram a revolução de 1930, que por seu turno dinamizou a 
economia e impulsionou profundas mudanças na relação do Estado com a sociedade, 
desencadeando um processo de modernização conservadora (BEHRING E BOSCHETTI, 2006). 
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(1930-1945) permitisse a incorporação de 

novos atores à arena pública. 

 

Populismo (1945-1960) 

 

Ampliação da participação. 

Submeter as políticas à lógica do 

mercado político; políticas como 

moeda de troca política. 

 

 

Crise do populismo 

 

 

Redistribuição. 

Expansão organizacional do 

aparato público das políticas; 

reforma de base permitem 

superar o desenvolvimento social 

e a estagnação; “socialismo ou 

subdesenvolvimento”. 

 

Autoritarismo 

burocrático (1964-1967) 

1967-1973 

 

Modernização conservadora. 

 

Crescimento sem redistribuição. 

Submeter as políticas públicas à 

lógica da acumulação; 

reformismo conservador; 

expansão dos complexos 

empresariais de provisão de bens 

e serviços [...]. 

 

Distensão e transição 

(1974-1984) 

 

Redistributivismo Conservador: [...] 

primado da desigualdade sobre a 

pobreza absoluta no debate público. 

Expansão acelerada dos 

complexos empresariais de 

provisão de bens e serviços 

sociais, com opção 

moderadamente redistributiva.  

 

Nova República 

Reformismo social-democrata; 

 

Universalismo, descentralização e 

transparência. 

Redesenhar as políticas, 

tornando-as mais eficientes, 

democráticas e redistributivas; 

ênfase no modus operandi das 

políticas [...]. 

 

Collor 

 

Cesarismo reformista; reformas como 

imperativos de “governabilidade”. 

Reestruturação ad hoc e pouco 

consistente das políticas: 

focalização, seletividade e 

redefinição do mix público-

privado das políticas. 

 

 

Governo FHC 

 

Instituir a boa governança; ação 

pública como fixação de regras do 

jogo estáveis e universalistas; 

primado da pobreza absoluta sobre a 

desigualdade no debate público. 

Focalização, seletividade e 

redefinição do mix público-

privado das políticas; restaurar as 

bases fiscais das políticas; 

políticas compensatórias dos 

custos sociais da estabilização. 

Fonte: Melo (2009, p. 12-13). 

 

Conforme o panorama apresentado pelo autor, a política social adentra na 

agenda pública a partir do governo de Getúlio Vargas (1930-1945), o qual ascendeu 

ao poder no contexto da revolução de 1930. Esse período foi demarcado por um 
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forte sentimento de “construção da nação”, e o conflito de classes deu lugar à 

integração das classes, criando o solo para a construção de um Estado Social. Melo 

(2009, p. 12) afirma que a política social nesse período se constitui “num mecanismo 

de engenharia institucional que permitiu a incorporação de atores sociais ao sistema 

político num contexto de baixa institucionalização liberal”.  

Portanto, as políticas sociais foram instrumento de integração social e os 

direitos então passam a ser garantidos para alguns grupos ocupacionais, seguindo a 

lógica do seguro em detrimento da universalidade. Regulamentam-se nesse período 

alguns benefícios aos trabalhadores, dando início assim ao que podemos chamar de 

Sistema de Seguridade Social Brasileiro. 

Consta-se dessa época a criação dos IAPs (Institutos de Aposentadorias e 

Pensões), destinados a categorias específicas de trabalhadores, como os 

industriários, comerciários, bancários, portuários, dentre outros (SIMÕES, 2007, p. 

112)9. Os IAPs tinham por função cobrir os riscos relacionados a perca da 

capacidade laborativa. “Além de prover aposentadorias e pensões, garantiam 

prestação de assistência médica para filhos e dependentes, contando inclusive com 

hospitais e ambulatórios próprios” (COBO, 2012, p. 135). Também se registra nesse 

momento a criação do Ministério da Educação e Saúde Pública, o qual atuava por 

meio de campanhas sanitárias, medicina privada e filantrópica, assim como 

previdenciária (BEHRING E BOSCHETTI, 2006). 

Em relação à assistência social, consta-se a criação da LBA (Legião Brasileira 

de Assistência), em 1942, com caráter paternalista e seletivo, marcas históricas da 

assistência social no país. 

 Melo (2009) destaca que no período do populismo, isto é, entre as décadas 

de 1940-1960 e o que sucede à sua crise, há um deslocamento da política social 

que marca um conflito de escolhas (trade off) entre eficiência e equidade, em que a 

política social passa a enquadrar uma estratégia mais ampla de desenvolvimento, 

voltada para a industrialização e sobretudo para o fortalecimento do Estado, que se 

tornou ao mesmo tempo um agente de acumulação e distribuição, ou seja, de um 

lado investindo no setor produtivo estatal e no fundo público e, de outro, distribuindo 

renda à burocracia pública, aos sindicatos e aos grupos ocupacionais. 

 

                                                           
9
 De acordo com Behring e Boschetti (2006), os funcionários públicos também foram integrados aos 

IAPs. 
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A incorporação da política social à dinâmica da acumulação expressa na 
constituição de complexos empresariais em torno da política social é 
entendida pelos críticos (dentro e fora do aparelho do Estado) como uma 
dimensão da não política (MELO, 2009, p. 17). 

     
 

Assim, o que se percebe nesse período é um ciclo virtuoso (Melo, 2009) entre 

expansão de serviços e acumulação, em que se verifica a banalização da política 

social versus reformas nas estruturas organizacionais do Estado. Além disso, Melo 

(2009) chama atenção para o caráter modernizador/conservador das políticas 

públicas que passaram a ser conduzidas de forma tecnocrática por uma camada da 

elite composta por ideólogos ligados ao Ministério do Trabalho. Essas políticas se 

constituíam basicamente no atendimento de necessidades sociais básicas como 

habitação e saneamento (MELO, 2009, p. 16).  

Em consonância com Melo (2009), Behring e Boschetti (2006) também 

afirmam o caráter expansionista/modernizador das políticas sociais no período da 

ditadura militar. As autoras demonstram que entre as décadas de 1960-1970 houve 

a expansão dessas políticas num contexto de repressão e assistência e ainda da 

lógica do seguro, isto é, expandiam-se alguns direitos sociais, em contraposição à 

repressão de alguns direitos civis e políticos. Nessas décadas, destacam-se: 

 
 

A unificação/uniformização e centralização da previdência social no Instituto 
Nacional de Previdência Social – INPS [...] a previdência foi ampliada para 
os trabalhadores rurais, por meio do Funrural [...] A cobertura previdenciária 
também alcançou as empregadas domésticas, os jogadores de futebol e 
autônomos [...] Em 1974 cria-se a renda mensal vitalícia para os idosos 
pobres [...] a criação do Banco Nacional de habitação – BNH [...] (BEHRING 
E BOSCHETTI, 2006, p. 136-137). 

 
 

As autoras ainda relatam que nesse período, ao mesmo passo que se 

expandiam as políticas sociais públicas, emergiram de forma acelerada os serviços 

privados de saúde, previdência e educação, configurando o campo das políticas 

sociais em um espaço dual entre os que podiam e os que não podiam pagar por 

esses serviços.  

É importante frisar que esses serviços emergiram justamente num contexto 

propício de crescimento econômico e incorporação de uma parcela significativa de 

trabalhadores ao setor produtivo, por conseguinte ao mercado de trabalho formal, o 

que lhes conferiam a condição, mesmo que limitada, de consumir os serviços 

ofertados.  
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Melo (2009) destaca que na década de 1970 ocorre uma mudança no eixo 

analítico das políticas sociais públicas, que transita do binômio crescimento versus 

distribuição de renda para a questão da eficiência e eficácia social dessas políticas 

e, mediante o reconhecimento da amplitude da intervenção pública na área social, 

passa-se a questionar sua capacidade resolutiva e sua efetividade, isto é, a 

capacidade de as políticas sociais públicas alcançarem efetivamente a sua 

população-meta. Em tal contexto, há uma crítica à má alocação dos recursos 

públicos, em que o volume que é gasto com os benefícios sociais representa apenas 

uma pequena parcela dos que é gasto com a manutenção das estruturas 

organizacionais do Estado. 

A partir de tal observação, amplia-se a discussão sobre a incorporação dos 

princípios de transparência, participação e descentralização. A participação se daria 

com o retorno de alguns atores até então excluídos da agenda pública e a 

descentralização, conforme cita o autor, superaria o “gigantismo burocrático”. Assim, 

formava-se a base para uma abertura democrática, que mais adiante ganharia 

contornos maiores. 

  
 

Verifica-se, portanto, uma inflexão notável na abordagem das políticas 
públicas, em geral, e nas de corte social em particular, que se consolidaria a 
partir da década de 50: as questões relativas à gestão e controle 
democrático de decisões governamentais adquiram uma centralidade que 
lhes foram negadas até então (MELO, 2009, p. 19). 

 
 

Mesmo em face desse cenário, as políticas sociais, ao longo das décadas de 

1960 e 1970, tiveram uma expansão lenta e seletiva, e embora o país estivesse 

vivendo um momento de crescimento econômico, com a incorporação de um grande 

contingente de trabalhadores assalariados no mercado de trabalho e até uma 

relativa queda nos índices de pobreza, a política social brasileira ao final da década 

de 1970 não foi capaz de corresponder às necessidades sociais da população, 

devido à persistente desigualdade entre as camadas sociais (COBO, 2012). 

Contudo, na década de 1980, o país passou por profundas mudanças no 

cenário político, econômico e social, o que repercutiu em novas configurações no 

âmbito das políticas sociais e da relação entre o Estado e Sociedade Civil. 

Nesse período, o Brasil vivenciou uma crise econômica decorrente do 

endividamento externo, o que provocou alto índice inflacionário e queda no 
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investimento do setor público, gerando, assim, um período de instabilidade, com o 

aumento do desemprego, do empobrecimento da população e da demanda por 

direitos (BEHRING E BOSCHETTI, 2006). 

Foi justamente esse quadro de crise, marcado por um sistema de proteção 

social de caráter residual e exclusivista, até então voltado apenas para determinadas 

classes, que impulsionou o movimento popular pela redemocratização brasileira, 

trazendo para o cenário político novos atores sociais, principalmente os mais pobres 

e uma parcela da classe média. 

Assim, os movimentos sociais que emergiram na década de 1980, em prol da 

redemocratização, pressionaram o Estado a implantar um conjunto de reformas que 

deram corpo à Constituição de 1988, a qual foi um marco no âmbito das políticas 

sociais públicas que integram o Sistema de Proteção Social Brasileiro, introduzindo 

e ampliando o conceito de Seguridade Social10. 

 
 

Nesse sentido, a partir da Constituição Federal de 1988 a Saúde, assim 
como a Assistência Social e Previdência passaram a compor o Sistema de 
Seguridade Social, integrando agora um processo interligado. A assistência 
Social ocupa então o status de Política Pública Social não contributiva, 
destinada a quem dela necessitar. As Políticas Sociais, e em especial, a 
junção do Sistema de Seguridade Social passava a representar o mais alto 
índice de proteção, tendo em vista que visava atender as condições ligadas 
ao desenvolvimento social, particularmente os que estavam ligados a 
pobreza, que por sua vez, gera desigualdades sociais (ARAÚJO, 2014, p. 
16). 

 
 

Observa-se com isso um avanço no campo da política social brasileira, em 

que o Estado e a sociedade assumem em conjunto a responsabilidade de minimizar 

as desigualdades, ampliando, assim, os direitos. Nesse momento, a participação 

social ganha destaque como princípio necessário à implementação de uma política 

social mais abrangente e, além disso, a discussão girava em torno do redesenho 

das políticas, que deveriam se tornar mais eficientes, democráticas e redistributivas 

(MELO, 2009). 

Portanto, há a anuência de que a Constituição de 1988, com a introdução da 

seguridade social, baseada no tripé assistência social, saúde e previdência, 

significou um dos mais importantes avanços na política social brasileira, o que 

                                                           
10

 O artigo 194 da Constituição Federal Brasileira define a Seguridade Social como sendo um 
“conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinado a 
assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social”.  
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demarca um processo de ampliação dos direitos, rumo à democratização e 

universalização. Em suma: 

 
 

A Constituição de 1988 consagrou os novos princípios de reestruturação do 
sistema de políticas sociais, segundo as orientações valorativas então 
hegemônicas: o direito social como fundamento da política; o 
comprometimento do Estado com o sistema, projetando um acentuado grau 
de provisão estatal pública e o papel complementar do setor privado; a 
concepção da seguridade social (e não de seguro) como forma mais 
abrangente de proteção e, no plano organizacional, a descentralização e a 
participação social como diretrizes do reordenamento institucional do 
sistema (DRAIBE, 2003, p. 69). 

 
 

Entretanto, paralelamente a essas conquistas e conforme já explicitado, o 

país estava num período de forte crise econômica (ajuste fiscal), bem como crise 

política através do acirramento das disputas entre a elite conservadora e as classes 

populares. Alguns autores chamam a atenção para o misto de universalidade e 

conservadorismo no âmbito das políticas sociais, o que inviabilizou, ao final da 

década de 1980, a concretude de grande parte dos direitos defendidos na 

Constituição, sendo esta “um processo árduo, ainda inconcluso e com distintos 

graus de sucesso, estagnação ou retrocesso [...]” (COBO, 2012, p. 144). 

 No início da década de 1990, o Brasil já vivia os respingos da influência do 

neoliberalismo que avançava velozmente nos países capitalistas, adotando, por 

conseguinte, o projeto de desenvolvimento econômico sob a orientação neolibral. 

Esse fenômeno mais uma vez influenciará o desenrolar das políticas sociais 

públicas, sobretudo da política de assistência social com a tendência da 

generalização dos programas de transferência de renda (assunto que será tratado 

mais adiante). 

Com isso, as conquistas advindas a partir da Constituição Federal de 1988, 

como fruto das mobilizações populares em defesa da cidadania e de um Estado 

Democrático de Direito, foram fortemente abaladas por um processo de reformas 

institucionais orientadas pelo neoliberalismo, que já atuava como principal regente 

do mercado internacional. 

Nesse contexto, cabia ao Estado promover a privatização de suas empresas 

e a desregulamentação do trabalho, minimizando, assim, gastos, principalmente no 

campo social, e diminuindo a intervenção estatal no mercado. A partir desse 
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momento, as políticas de ajuste estrutural foram orientadas para restaurar as altas 

taxas de lucro do capital perdidas no desenvolvimento da crise. 

Desse modo, na década de 1990, foram impressas novas formas de 

implantação das políticas sociais, que agora combinavam universalização com 

focalização e seletividade, ingerindo uma concepção focalizada sobre os mais 

pobres. “Daí decorre o trinômio: privatização, focalização/seletividade e 

descentralização” (BEHRING E BOSCHETTI, 2006, p. 155). 

No campo da privatização há o incentivo por parte do Estado ao mercado dos 

serviços de saúde via assistência médica, voltado para aqueles trabalhadores de 

renda média e alta. Além disso, há o incentivo à previdência privada.  

Já no campo da seletividade/focalização, os serviços e benefícios são 

norteados por critérios de corte de renda e direcionados para aqueles sujeitos 

comprovadamente carentes. Essa tendência foi mais forte na área da assistência 

social, por meio do surgimento dos programas de transferência de renda.  

Por fim, a descentralização conferiu grandes responsabilidades aos estados e 

municípios no que se refere à execução e prestação dos serviços. Na visão de 

Behring e Boschetti (2006), a descentralização se traduz mais na mera transferência 

de responsabilidades do que na partilha de poder entre as esferas públicas. 

Sônia Draibe (2003), uma importante analista no campo das políticas sociais 

públicas no Brasil, compreende que as décadas de 1980 e 1990 foram demarcadas 

por dois ciclos de reformas diferentes e ao mesmo tempo complementares entre si, 

sendo umas referentes ao ambiente econômico, político e cultural em que se 

gestaram; e outras relativas aos princípios e valores com os quais foram conduzidas. 

Em reforço ao que já foi mencionado anteriormente, a autora ressalta que o 

primeiro ciclo de reformas, ou seja, aquelas implementadas na década de 1980, 

foram pautadas nos princípios da redemocratização e eficiência, o que conferiu um 

novo status ao sistema de proteção social que passou a ser pensado sob um 

modelo universalista e redistributivo.  

No entanto, Draibe (2003) entende que para se chegar a um padrão mais 

inclusivo de um Estado de Bem-Estar, seria necessário o estabelecimento de uma 

base mínima comum, digna e decente de benefícios sociais, que superasse a 

consuetudinária distribuição desigual desses benefícios historicamente concentrada 

e apropriada por alguns segmentos da sociedade, e isso, por sua vez, iria exigir uma 
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profunda revisão conceitual e cultural do que se estava propondo como 

universalismo e suas traduções programáticas e organizacionais. 

Na visão de Draibe (2003, p. 70), isso não ocorreu, e mesmo em face dos 

avanços da política social brasileira, o sistema de proteção social continuava o 

mesmo historicamente construído desde os anos de 1930, isto é “de base categorial 

e meritocrática forte, capaz de fazer com que a inequívoca ampliação do escopo da 

proteção, em 1988, se houvesse realizado ainda sob a secular regra de ‘dar mais 

aos mesmos’ [...]”. 

O segundo ciclo de reformas ocorreu em meados da década de 1990, sob o 

governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC), o qual emplacou 

um programa de estabilização e reformas pró-mercado que, segundo Draibe (2003), 

partiu da continuação do sistema viabilizado em 1980 e introduziu algumas 

mudanças a partir das orientações neoliberais. 

Nesse contexto, o projeto de reforma de FHC, no campo da política social, era 

pautado especificamente em garantir o direito social, promover a igualdade de 

oportunidades e a proteger os grupos vulneráveis, através das políticas de 

educação, saúde e nutrição, previdência social e seguro-desemprego, trabalho, 

habitação e saneamento. 

Conforme o documento intitulado Uma estratégia de desenvolvimento social, 

oriundo da Presidência da República, no ano de 1996, a política social do período 

era constituída por três conjuntos ou eixos de programas, sendo eles: “os serviços 

sociais básicos de vocação universal e de responsabilidade pública; os programas 

básicos e programa de enfrentamento da pobreza” (DRAIBE, 2003, p. 73). 

O primeiro eixo, os chamados serviços sociais básicos, era composto pelas 

políticas de previdência social, saúde, educação, habitação, saneamento básico, 

trabalho e assistência social, num sentido mais amplo, as quais ocupavam uma 

posição decisiva frente às propostas e estratégias de desenvolvimento. O objetivo 

do governo era: 

 
 

Eliminar os desperdícios e aumentar a eficácia desses setores, promover a 
descentralização, universalizar sempre que necessário e legítimo sua 
cobertura, melhorar a qualidade e, sobretudo reestruturar benefícios e 
serviços para aumentar o seu impacto redistributivo (BRASIL, 1996, p. 19-
20). 
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O segundo eixo estaria incluso no primeiro e consistia na seleção de uma 

série de programas prioritários, que compunham o grupo de programas básicos e 

teriam prioridade, tanto no financiamento como no apoio para gerenciamento, no 

monitoramento e na avaliação periódica do cumprimento das metas 

preestabelecidas. Podemos citar programas voltados para a reforma agrária; para a 

melhoria do ensino fundamental e do magistério; para o fortalecimento da 

agricultura; para a geração de emprego e renda, dentre outros (DRAIBE, 2003; 

BRASIL, 1996).   

Por fim, o terceiro e um dos mais importantes eixos: o de combate à pobreza, 

priorizava, dentre outras medidas, a redução da mortalidade infantil; a geração de 

ocupação e renda; a melhoria das condições de alimentação dos escolares e das 

famílias pobres e a melhoria das condições de moradia e de saneamento básico 

para as famílias de baixa renda. Um dos destaques foi a criação do Programa 

Comunidade Solidária, cuja meta principal era “desenvolver e aprimorar mecanismos 

ágeis e eficazes de combate às situações agudas de pobreza, à indigência e à 

fome”11 (BRASIL, 1996, p. 6). 

Mais adiante, em 1998, ainda no governo de FHC, há um redirecionamento 

no campo da política de enfrentamento à pobreza, sendo que agora a ênfase era 

posta nos programas de transferência direta de renda para famílias pobres e a sua 

importância, tanto para a promoção da equidade (ou da igualdade de 

oportunidades), como para o enfrentamento das situações das necessidades e 

riscos (DRAIBE, 2003)12. 

É importante ressaltar que na visão de Draibe (2003, p. 71) os ciclos de 

reformas das políticas sociais interpostos nas décadas de 1980 e 1990, 

respectivamente, guardam relação entre si, sendo impossível compreender o 

segundo sem se levar em conta o primeiro. A autora vê esse período como um 

processo de “continuidades e rupturas [...]”.  

Silva, Yazbek e Giovanni (2008), ao refletirem sobre a política social brasileira 

no século XXI, esclarecem que a década de 1990 representa uma profunda 

contradição no campo do bem-estar social. Para essas autoras: 

                                                           
11

Sobre o Programa Comunidade Solidária, Cobo (2012, p. 154) sintetiza: “coordenava e selecionava 
programas direcionados para a melhoria das condições de vida das populações de baixa renda [...] 
para serem prioritariamente implementados de forma participativa nos municípios com maior 
concentração de pobreza”. 
12

 Esse assunto é tratado com mais afinco no capítulo 2, o qual é destinado à discussão dos 
programas de transferência de renda no atual Sistema de Proteção Social Brasileiro. 
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Têm-se de um lado um avanço no plano político institucional, representado, 
sobretudo, pelo estabelecimento da seguridade social e dos princípios de 
descentralização e participação social, enunciados na Constituição 
Brasileira de 1988. De outro lado, tem-se, no plano da intervenção estatal 
no social, um movimento orientado por posturas restritivas, com a adoção 
de critérios cada vez de maior rebaixamento do corte de renda para fixação 
da linha de pobreza, para permitir acesso das populações, por exemplo, aos 
Programas de Transferência de Renda em grande expansão no Brasil [...] 
(ibid., p. 30). 

  
 

Em que pese o aspecto contraditório das políticas sociais no período, é 

necessário destacar o avanço no âmbito da regulamentação de diversas leis do 

sistema de proteção social. Dentre elas, destaca-se a Lei 8.080 de 1990, que 

normatizou o Sistema Único de Saúde como um direito universal; e a Lei 8.743 de 

1993, que institucionalizou a Assistência Social como política pública de caráter não 

contributivo, direito do cidadão e dever do Estado, rompendo, então, ao menos no 

campo jurídico-legal, com a lógica do favor e do clientelismo (COBO, 2012). 

Outro fator de destaque entre as décadas de 1980 e 1990 foi a ampliação das 

práticas de avaliação das políticas sociais públicas no bojo das discussões sobre a 

universalização e transparência na condução administrativa e financeira dessas 

políticas, bem como sobre a eficácia e eficiência numa conjuntura de racionalidade 

dos gastos públicos e, ainda, sobre a efetividade da ação pública na vida da 

população (ARCOVERDE, 2009). 

A partir de então, a avaliação de políticas públicas passou a ser reconhecida 

como uma necessidade no contexto das tomadas de decisões sobre a viabilidade, 

as diretrizes e os rumos das políticas sociais públicas e também como um 

importante instrumento para consolidar o debate democrático, na medida em que 

possibilita a aproximação dos diversos sujeitos sociais nos espaços de formulação e 

execução das políticas e programas sociais. 

O subitem a seguir apresenta elementos importantes acerca da discussão 

dessa área específica do campo de debate das políticas públicas, a qual tem 

relevância neste trabalho à proporção em que o introduzimos no âmbito da avaliação 

de efetividade do Programa Bolsa Família. 
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2.3 AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E SOCIAIS PÚBLICAS: o enfoque na 
efetividade 
 

A avaliação de políticas sociais públicas e programas sociais tem se tornado, 

ao longo das últimas décadas, tarefa constante e essencial no âmbito da 

aplicabilidade das ações estatais de interesse público. Esse campo de atuação e 

pesquisa encontra-se permeado por diversos fatores, que assumem particularidades 

específicas de acordo com as finalidades com as quais se pretendem avaliar uma 

determinada política pública. 

Há consenso entre alguns estudiosos da área que o conceito chave do termo 

“avaliação” traduz-se em atribuir valor (FIGUEIREDO E FIGUEIREDO, 1986). Esse 

processo envolve julgamento, atribuição de mérito, validade ou valor de algo 

(BARREIRA, 2002). Avaliar significa inevitavelmente um julgamento “[...] atribuir 

valor, uma medida de aprovação ou desaprovação a uma política ou programa 

público particular” (ARRETCHE, 2009, p. 29). A avaliação, portanto, envolve 

dimensões valorativas, cognitivas e comportamentais (ARCOVERDE, 2009). 

Partindo dessa explanação, Arretche (2009) afirma que toda avaliação parte 

de certa concepção de justiça, seja explícita ou implícita, e que, por sua vez, 

pressupõe certos direcionamentos que são pautados em opções valorativas 

pessoais, as quais incidem diretamente sobre as abordagens e as conclusões num 

processo avaliativo, não sendo possível a neutralidade.  

Entretanto, mesmo diante dessa realidade, é importante esclarecer que a 

avaliação, embora envolta em dimensões valorativas e até mesmo em visões de 

mundo, pressupõe perspectivas teórico-metodológicas que direcionem as análises e 

o método da pesquisa avaliativa. Por isso, a avaliação exige um rigor teórico e o uso 

de instrumentos avaliativos adequados para que os resultados não venham a 

confundir-se com opiniões pessoais (ARRETCHE, 2009). 

Nesse contexto, torna-se necessário um resgate dos conceitos e objetivos da 

avaliação, bem como dos principais tipos, modelos e metodologias utilizadas, 

sobretudo na avaliação de políticas e programas sociais, partindo do pressuposto de 

que a avaliação é um elemento essencial no ciclo das políticas públicas. 

A propósito, aos nos referirmos ao “ciclo de políticas públicas”, partimos do 

entendimento de que a avaliação surge como um momento, uma etapa de um 

processo que envolve a construção da agenda, formulação, implementação e, por 
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conseguinte, a avaliação, que nesse contexto pode funcionar como uma correção de 

rota. Tal processo pode ser assim sintetizado: 

 
 

a) Os problemas sociais são identificados; 
b) As propostas para sua solução (as políticas públicas) são formuladas; 
c) A aprovação legislativa das propostas é efetivada; 
d) As leis (que traduzem as políticas) são implementadas; 
e) As ações implementadas são avaliadas (MIRANDA, 2013, p. 7). 

 
 

Esse processo, no entanto, não é visto por grande parte dos estudiosos como 

sendo mecânico e linear, de etapas estanques e independentes, como se cada 

etapa do ciclo de políticas públicas ocorresse sem conflitos ou isenta de problemas e 

a avaliação fosse etapa certa e constante. Ao contrário, cada etapa desse ciclo é 

vista como um jogo entre atores que possuem interesses diferenciados e traçam 

estratégias para influenciar os resultados da política (MIRANDA, 2013). 

 Rua (1997, p. 18) destaca o ciclo das políticas públicas como um processo 

em “contínuo movimento de interação entre uma política em mudança, uma 

estrutura de relações de grande complexidade e um mundo exterior não apenas 

complexo, mas, também, dotado de uma dinâmica cada vez mais acelerada”. 

 Nesse sentido, pode não haver uma separação clara entre as etapas de 

formulação e implementação, por exemplo, e a avaliação nem sempre ser realizada, 

o que pode prejudicar a solução dos problemas identificados na implementação. 

Conforme afirma Silva e Melo (2000 apud MIRANDA, 2013), o ciclo de política 

não é simples nem linear, isto é, não vai da formulação à implementação e dessa à 

avaliação e, portanto, não há um ponto de partida, sendo o ciclo das políticas 

públicas constituído por redes complexas e de diversos autores (formuladores, 

implementadores, stakeholders13 e beneficiários). Nessas circunstâncias, Cotta 

(1998) sugere que a avaliação deve ser realizada em todas as etapas da política e, 

por conseguinte, deve possibilitar a participação do maior número de atores. 

Figueiredo e Figueiredo (1986, p. 109) esclarecem que uma das questões 

precípuas da avaliação consiste em responder a seguinte pergunta: “A política ou 

programa social sob observação foi um sucesso ou um fracasso?”. Para esses 

autores, existem múltiplas formas de responder a essa pergunta, a depender da 

                                                           
13

 Os stakeholders são os “grupos envolvidos pelas políticas e nelas interessados” (MIRANDA, 2013, 
p. 12).  
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necessidade de quem a avalia e dos propósitos da avaliação. Nesse sentido, avaliar 

significa aferir o êxito ou fracasso de uma política ou programa, o que só é possível 

através de uma conexão harmônica entre objetivos, critérios de avaliação e modelos 

de análise que sejam capazes de responder à pergunta colocada. 

Os autores supracitados iniciam sua argumentação demonstrando a diferença 

entre avaliação política e avaliação de política. Para tanto, avaliação política consiste 

na “análise e elucidação do critério ou critérios que fundamentam determinada 

política: as razões que a tomam preferível a qualquer outra” (FIGUEIREDO E 

FIGUEIREDO, 1986, p. 186). 

Esse conceito nos mostra que a avaliação política envolve valores ou 

princípios políticos que orientam a adoção por determinada política, levando em 

consideração as suas consequências, a sua operacionalidade e sobretudo a sua 

capacidade de contribuir para a elevação e distribuição de bem-estar. Isto é, para 

Figueiredo e Figueiredo (1986), a avaliação política prescinde de certa concepção 

de bem-estar humano que irá nortear a operacionalização e implementação de 

determinada política ou programa social e configura-se como etapa preliminar à 

avaliação de política. 

Já a avaliação de política pressupõe métodos e técnicas da pesquisa social e 

não se preocupa somente na análise dos princípios que fundamentam a formulação 

de determinadas políticas, mas se constitui em analisar os produtos e os impactos 

dessas políticas na vida da população-alvo das ações governamentais. 

Desse modo, a avaliação de política, preocupa-se em analisar os impactos da 

ação pública na vida da população e a efetiva apropriação, por parte da população, 

dos benefícios sociais que são frutos dessa ação pública. Além disso, deve-se 

observar se tais benefícios são condizentes com os princípios de justiça política e 

social aceitos pela sociedade. O objetivo da avaliação, nesse sentido, “não é tanto o 

volume ou a natureza do produto, nem o tamanho de seu impacto, mas se esses 

produtos condizem, minimamente, com princípios de justiça política e social” 

(FIGUEIREDO E FIGUEIREDO, 1986, p. 109). 

Feitas essas ponderações, consideramos que a avaliação de políticas 

públicas é um importante instrumento de gestão que visa fornecer subsídios para a 

tomada de decisões, bem como para o aprimoramento do planejamento, da 

implementação e da condução das políticas públicas. 
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Uma importante definição para a avaliação de políticas públicas encontra-se 

em Aguilar e Ander-Egg (1994 apud COTTA, 1998, p. 106). A autora defende que a 

avaliação identifica-se com a pesquisa científica e configura-se como uma atividade 

ordenada e rica em aplicabilidade e confiabilidade. A avaliação é então definida 

como:  

 
 

Uma forma de pesquisa social aplicada, sistemática, planejada e dirigida; 
destinada a identificar, obter e proporcionar, de maneira válida e confiável, 
dados e informação suficiente e relevante para apoiar um juízo sobre o 
mérito e o valor dos diferentes componentes de um programa (tanto na fase 
de diagnóstico, programação ou execução), ou de um conjunto de 
atividades específicas que se realizam, foram realizadas ou se realizarão, 
com o propósito de produzir efeitos e resultados concretos. Visam 
comprovar a extensão e o grau em que se deram essas conquistas, de 
forma tal que sirva de base ou guia para uma tomada de decisões racionais 
e inteligentes entre cursos de ação, ou para solucionar problemas e 
promover o conhecimento e a compreensão dos fatores associados ao êxito 
ou ao fracasso de seus resultados [...]. 

 
 

Conforme apontado, a avaliação não é uma atividade casualmente realizada. 

Sua existência pressupõe ações planejadas e bem definidas, que possibilitam 

identificar o êxito/sucesso, bem como as fragilidades/fracasso das políticas e 

programas. A avaliação, nesse contexto, é fundamental para determinar a 

viabilidade de certas ações públicas ou o ajuste de determinadas políticas ou 

programas. Corroborando com essa assertiva, Cunha (2006, p. 1) declara: 

 
 

A avaliação pode subsidiar: o planejamento e a formulação das 
intervenções governamentais, o acompanhamento de sua implementação, 
suas reformulações e ajustes, assim como as decisões sobre a manutenção 
ou interrupção das ações. É um instrumento importante para a melhoria da 
eficiência do gasto público, da qualidade da gestão e do controle sobre a 
efetividade da ação do Estado, bem como para a divulgação de resultado 
de governo. 

 
 

Ala-Harja e Helgason (2000), embora corroborem com a opinião de que a 

avaliação é um importante mecanismo no processo de tomada de decisão dos 

agentes governantes, afirmam que não há um consenso quanto à explicação desse 

conceito e que o mesmo admite múltiplas definições e algumas delas até 

contraditórias se levarmos em consideração alguns fatores como a variedade de 

áreas e disciplinas que se debruçam sobre essa temática, a exemplo da economia, 

estatística, sociologia, psicologia; e porque não citar mais recentemente o Serviço 
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Social, a diversidade de instituições e atores envolvidos, por fim, os objetivos, 

questões, finalidades e necessidades que circundam o universo das avaliações. 

Visto por esse ângulo e mediante os limites de qualquer trabalho acadêmico 

não é fácil delimitar de forma sistemática e equânime as diversas tendências de 

avaliação de políticas públicas no que se referem às abordagens conceituais, 

metodológicas, bem como aos diversos tipos de classificação e modelos de análise. 

O que deve ficar claro para o nosso entendimento é que a prática da avaliação 

reflete dimensões teórico-metodológicas específicas e que há uma relação estrita 

entre determinada abordagem e suas respectivas técnicas de avaliação. 

Neste trabalho, a avaliação é norteada pela compreensão da 

política/programa (objeto de avaliação) no contexto das relações complexas e 

contraditórias entre Estado e sociedade e, portanto, entendemos que a avaliação no 

campo das políticas sociais apresenta complexidades e particularidades próprias. 

Portanto: 

 
 

As políticas e programas sociais desde sua decisão, implementação e 
execução, estão permeadas por valores, pautas culturais, demandas e 
pressões múltiplas dos diversos sujeitos intervenientes, sejam eles 
gestores, executores e/beneficiários. Portanto esse campo é permeado por 
embates e representações da ação que influenciam processos e resultados 
(BARREIRA, 2002, p. 41). 

 
 
Boschetti (2009), importante analista em políticas sociais públicas sob a ótica 

do Serviço Social brasileiro e profícua adepta da perspectiva teórico-metodológica 

do materialismo histórico e dialético, traz importantes elementos ao debate da 

avaliação de políticas e programas sociais segundo essa importante corrente da 

teoria social crítica. Entretanto, antes de adentrarmos detalhadamente nessa 

discussão e mesmo correndo o risco de tornar a exposição mais longa, é 

necessário, até para fins de problematização, continuarmos evidenciando alguns 

conceitos, classificações e tipologias no âmbito da avaliação de políticas sociais 

públicas, os quais não deixam de ter relevância neste trabalho. 

Isto posto, Arretche (2009), ancorada nos estudos de Figueiredo e Figueiredo 

(1986), considera que há um ponto chave na pesquisa de avaliação que a diferencia 

de outros tipos de atividades, como por exemplo as atividades de análise, de 

monitoramento, de revisão ou de acompanhamento, que comumente são utilizados 

como sinônimos de atividade de avaliação. A distinção está no fato de que embora 
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essas atividades sejam essenciais e contribuam para o processo de implementação 

e aperfeiçoamento das políticas, somente a avaliação poderá conferir a “relação de 

causalidade entre um programa x e um resultado y” (ARRETCHE, 2009, p. 31).  

Tal afirmação quer dizer que somente através da avaliação é possível 

estabelecer uma relação causal entre a realização de uma determinada política ou 

programa e os seus resultados frente à situação social identificada previamente. 

Nesse sentido, Arretche (2009, p. 31), parafraseando Figueiredo e Figueiredo 

(1986), declara: 

 
 

A particularidade da avaliação de políticas públicas consiste na adoção de 
métodos e técnicas de pesquisa que permitam estabelecer uma relação de 
causalidade entre um programa x e um resultado y, ou ainda, que na 
ausência do programa x não teríamos o resultado y.  

 
 

Com base nessa compreensão, Arretche (2009) classifica a avaliação de 

políticas públicas em três tipos: eficácia, eficiência e efetividade, sendo que cada 

uma dessas modalidades possui objetivos, métodos e técnicas de avaliação 

distintas. 

A avaliação de eficácia, segundo a autora, consiste na relação entre objetivos, 

instrumentos e resultados, ou seja, a eficiência é medida pelas metas propostas em 

um dado programa e as que de fato foram atingidas, ou mesmo entre os 

instrumentos previstos e aqueles efetivamente utilizados. Em síntese, “o avaliador 

estabelece uma equação entre as metas anunciadas por um programa, e com base 

nas informações disponíveis, às relaciona às metas alcançadas e, deste modo, 

conclui pelo sucesso ou fracasso da política” (ARRETCHE, 2009, p. 34). 

Por avaliação de eficiência, entende-se a relação entre o custo empregado na 

implementação de uma determinada política e os resultados alcançados. Nesse 

contexto, podemos dizer que a eficiência refere-se à utilização competente e 

racional dos recursos públicos, face aos objetivos e metas previstos para cada 

política ou o programa.  

Arretche (2009, p. 36) acrescenta que no âmbito da ação pública a eficiência 

não se sobrepõe, ou pelo menos não deve se sobrepor, aos princípios de justiça e 

equidade social, e, portanto, não se preocupa somente em reduzir custos, se essa 

premissa significar o corte de necessidades essenciais da população. Desse modo, 
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na avaliação busca-se “o maior grau de eficiência possível, eliminando gastos 

desnecessários e não condizentes com o princípio da equidade”. 

Por fim, a avaliação de efetividade, segundo a autora, é a mais difícil de ser 

realizada porque envolve noção de causalidade, isto é, a preocupação de 

demonstrar que os resultados encontrados na pesquisa avaliativa estão 

causalmente relacionados àquela política específica sob análise. Assim, a avaliação 

de efetividade consiste no exame de relação entre a implementação de um 

determinado programa e seus impactos e/ou resultados (ARRETCHE, 2009). 

Considerando os estudos de Faria (2009), no trabalho intitulado Avaliação de 

Programas Sociais: evoluções e tendências, a referida autora apresenta a avaliação 

em três dimensões, que se referem aos aspectos metodológicos; a sua finalidade e, 

por último, ao seu papel. Essas três dimensões estão assim selecionadas: 

 
 

a) Do ponto de vista metodológico, a avaliação é uma atividade que 
obtém, combina e compara dados de desempenho com um conjunto de 
metas escalonadas; 
b) Do ponto de vista da sua finalidade, a avaliação responde a questões 
sobre a eficácia/efetividade dos programas e, nesse sentido sua tarefa é 
julgar e informar; 
c) Do ponto de vista do seu papel, a avaliação detecta eventuais falhas 
e afere os méritos dos programas durante sua elaboração. Nesse sentido, 
sua tarefa é formativa, permitindo a correção de rumos (ibid., p. 42). 

 
 

Conforme essa demonstração, a avaliação assume não somente uma postura 

metodológica ao comparar dados de desempenho com um conjunto de objetivos 

hierarquizados, mas agrega diversos aspectos, dentre eles o de julgar, informar e 

corrigir falhas de implementação. 

No mesmo trabalho, Faria (2009) classifica os estudos de avaliação em pelo 

menos quatro tipos, que são apresentados no quadro a seguir: 

 

Quadro 2: Classificação dos estudos de avaliação 
TIPO DEFINIÇÃO 

 
 

Avaliação ex-ante 

 
Consiste no estudo e no levantamento das 
necessidades que irão orientar a formulação das 
políticas públicas. Inclui, por exemplo, a definição 
dos objetivos, a esfera de aplicação e a 
caracterização do público alvo a ser beneficiado. 
 

 
 

Acompanhamento ou monitoramento/Avaliação 

 
Busca a adequação entre o plano e a sua 
execução, ou seja, são atividades que permitem 
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de eficiência intervir no processo de execução, corrigindo os 
rumos e buscando soluções aos entraves que 
surgem durante o processo de implementação de 
uma política ou programa. 
 

 
 
 

Avaliação formativa/de processo ou eficácia 

 
A avaliação consiste em observar e testar o 
desempenho do programa visando seu 
aprimoramento. Inclui diagnósticos e adequação 
das metas em relação aos impactos no público-
alvo. 
  

 
 

Avaliação ex-post ou somativa 

 
Envolve estudos comparativos sobre programas 
rivais, possibilitando a escolha do melhor 
programa com vistas a alcançar as metas de 
médio e longo prazo. Ainda avalia o desempenho 
dos programas no que se refere a efetividade de 
diferentes “tratamentos” a que estão submetidos 
os usuários das políticas. 
 

Fonte: Adaptado de Faria (2009, p. 44-45).  

 

Conforme o quadro 2, a avaliação se caracteriza através de diferentes tipos 

de instrumentos e técnicas que perpassam todo o ciclo das políticas públicas, desde 

o momento em que se antecede à introdução de um problema na agenda 

governamental, até o momento em que se pese a continuação, a adequação, o 

redirecionamento ou mesmo a extinção de uma dada política, tomando como base o 

que se considera por sucesso ou fracasso aos olhos dos avaliadores. 

 Classificação similar à de Faria (2009), porém mais didática e elucidativa, 

encontra-se em Cunha (2006). A autora compreende que a avaliação de políticas 

públicas é uma etapa do processo de planejamento das políticas e programas 

governamentais e por sua vez não se desenvolve de forma isolada ou 

autossuficiente. Para esta autora, a avaliação “gera informações que possibilitam 

novas escolhas; analisa resultados que podem sugerir a necessidade de 

reorientação das ações para o alcance dos objetivos traçados” (CUNHA, 2006, p. 7).  

Com base nos estudos de Cotta (1998) e Cohen e Franco (2004), a autora 

supracitada apresenta uma sistematização dos tipos de avaliação, conforme os 

seguintes fatores: a) o agente que as realiza; b) a natureza das avaliações; c) o 

momento em que a avaliação é realizada; d) os enfoques segundo os tipos de 

problemas ou perguntas que a avaliação busca responder. 

Em relação aos agentes que as realiza, a avaliação pode ser externa, interna, 

mista e participativa. A avaliação externa é realizada por sujeitos não vinculados à 



P á g i n a  | 53 

 

instituição executora, isto é, esse tipo de avaliação ocorre fora da instituição 

responsável pelo programa. Nesse tipo de avaliação há perdas e ganhos, ou seja, 

há ganhos em termos de isenção e objetividade, pois os avaliadores não estão 

diretamente envolvidos no processo, porém há perdas no sentido de que o acesso 

aos dados necessários à pesquisa torna-se mais difícil, o que pode prejudicar o 

procedimento avaliativo (CUNHA, 2006). 

A avaliação interna, por sua vez, ocorre dentro da própria unidade gestora, 

quando os profissionais ligados a ela realizam a investigação. Cita-se como 

vantagem nesse tipo de avaliação o baixo nível de conflito, que ocorre mais 

facilmente nas avaliações externas, e a maior quantidade de informação disponível 

ao avaliador. Por outro lado, a desvantagem pode estar ligada à perda da 

objetividade da avaliação, que se torna nesse caso prejudicada (COTTA, 1998; 

CUNHA, 2006). 

 Quanto à avaliação mista, ocorre quando se reúnem, em uma mesma 

investigação, agentes da unidade gestora, profissionais externos e beneficiários dos 

programas. Essa metodologia de avaliação procura combinar os tipos de avaliação 

anteriores, tornando mais estreito o contato entre os diversos avaliadores (CUNHA, 

2006). 

 Já a avaliação participativa é geralmente usada em pequenos projetos e 

pressupõe a participação dos beneficiários das ações nas etapas de planejamento, 

execução e avaliação desses projetos (ibid.). 

 Considerando a natureza da avaliação, tem-se a avaliação formativa, que 

está relacionada à formação da Política/Programa. São direcionadas para a etapa 

da implementação e fornecem subsídios para o aperfeiçoamento dos programas. 

Por conseguinte, a avaliação somativa, segundo Cunha (2006), está ligada à 

análise e produção de informações sobre etapas posteriores à implementação e é 

realizada depois de decorrido um tempo do início da implementação ou após essa 

etapa, com vistas a verificar a sua efetividade e fazer o julgamento do seu valor 

geral. 

Quanto ao momento em que se realiza uma avaliação, pode ser ex-ante ou 

ex-post. A avaliação ex-ante é realizada antes que se inicie um programa ou projeto 

e visa subsidiar o processo decisório, apontando a conveniência de se implementar 

ou não o programa ou projeto proposto (COTTA, 1998). Como elemento central, 
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tem-se o diagnóstico, que auxilia na alocação dos recursos disponíveis de acordo 

com os objetivos elencados (COHEN E FRANCO apud CUNHA, 2006).  

Em relação à avaliação ex-post, a mesma se realiza durante a execução de 

um programa ou ao seu término, sendo as decisões baseadas nos resultados 

alcançados. Esse tipo de avaliação auxilia na decisão pela manutenção e ou 

reformulação do desenho original de uma política ou programa. Essa avaliação tem 

por objetivos verificar o grau de eficiência e eficácia de um programa e se o mesmo 

está cumprindo os seus objetivos. Além disso, avalia a efetividade, ou seja, seus 

impactos, resultados e efeitos (COELHO, 2011). 

Em relação às avaliações ex-ant e ex-post, Cotta (1998, p. 112) as considera 

respectivamente como avaliações formativas e somativas.  A avaliação ex-ant é 

formativa, porque seu propósito é auxiliar a concepção e a estruturação do programa 

ou projeto; a avaliação ex-post é somativa, pois subsidia a tomada de decisões 

sobre uma intervenção que já está em andamento. 

Quanto aos enfoques segundo os tipos de problemas e as perguntas que se 

busca responder, Cunha (2006), reportando-se mais uma vez a Cohen e Franco 

(2004), destaca a avaliação de processo e a avaliação de impacto. Sobre a 

avaliação de processo, entende-se que se realiza durante a implementação de um 

programa e consiste em uma avaliação periódica, a qual procura detectar as 

dificuldades durante o processo para efetuar correções ou adequações. De acordo 

Coelho (2011, p. 99), a avaliação de processo “centra sua realização no desenho, 

nas características, no desenvolvimento do projeto, buscando identificar os fatores 

que impedem o atendimento, da melhor maneira possível, dos objetivos traçados”.   

Já a avaliação de impacto procura verificar em que medida um programa 

alcança seus objetivos, quais os efeitos produzidos e se esses efeitos alteraram 

significativamente a situação-problema que originou a sua formulação. Para Cunha 

(2006, p. 11-12), esse tipo de avaliação é a avaliação mais complexa, pois: 

 
 

Envolve o julgamento sobre hipóteses, tais como: (1) Uma solução se aplica 
a outras realidades, ou apenas a determinado contexto? (2) As mudanças 
observadas na situação-problema se devem à intervenção ou a outros 
fatores? (3) As mudanças são permanentes ou temporárias, cessando com 
a interrupção do programa? 
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Portanto, a avaliação de impacto é uma das mais difíceis de ser realizada, 

pois estabelece a relação de causalidade e nesse sentido aponta para a efetividade 

de programas e projetos, determinando o grau de correspondência entre seus 

objetivos e resultados. É importante destacar que Cotta (1998) faz uma distinção 

entre avaliação de resultados e avaliação de impacto. Para essa autora:  

 
 

Se o objetivo é inquirir sobre os efeitos de uma intervenção sobre a clientela 
atendida, então, trata-se de uma avaliação de resultados; se a intenção é 
captar os reflexos desta mesma intervenção em contexto mais amplo, 
então, trata-se de uma avaliação de impacto (ibid., p. 113). 

 
 

Figueiredo e Figueiredo (1986) trazem importantes contribuições para o 

estudo da avaliação de impacto. Para esses autores, a avaliação de impacto se 

relaciona aos efeitos do programa sobre a população-alvo e traz, implicitamente, a 

intenção de estabelecer uma relação de causalidade entre a política e as alterações 

nas condições sociais de vida da população. 

Por seu turno, a avaliação de impacto mantém estreita relação com a vertente 

de ação pública denominada por Figueiredo e Figueiredo (1986) como políticas com 

propósitos de mudanças, as quais guardam em si a possibilidade de causarem um 

efeito esperado, isto é, essas políticas quando planejadas e implementadas visam 

alterar as condições de vida da população-alvo, que vão desde mudanças 

quantitativas a mudanças qualitativas que podem agir sobre o comportamento ou 

mesmo sobre o “estado de espírito” das pessoas, a depender dos objetivos 

pretendidos.  

Nesse sentido, e para fins de identificação neste trabalho, compreendemos, à 

luz dos argumentos de Coelho (2011), que as políticas sociais, em especial a política 

brasileira de Assistência Social, mediante sua gama de programas e projetos, são 

um exemplo de política com propósito de mudança e, mesmo em face das 

contradições a ela inerentes, o seu desenho prevê um elemento de desenvolvimento 

individual e coletivo, o que, por conseguinte, possibilita para a população atendida a 

promoção e ampliação dos direitos sociais básicos de cidadania, permitindo, assim, 

melhorias nas condições de vida dessa população (COELHO, 2011; CAVALCANTE 

2015).  

Um dado importante dessas políticas é que para que haja a mudança 

almejada, elas devem ser, por um lado, economicamente sustentáveis e, por outro, 
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ideologicamente ou culturalmente viáveis; do contrário não promoverão ou 

postergarão as mudanças esperadas (FIGUEIREDO E FIGUEIREDO, 1986). 

Portanto, há embutida nessas políticas a noção de causalidade e, nesse 

sentido, a avaliação de seu sucesso ou fracasso está intimamente ligada à condição 

de causa necessária entre a existência de um determinado programa e seus 

impactos subjacentes. 

 
 

Ou seja, a constatação de que ocorreram mudanças não é suficiente para 
concluir-se pelo sucesso do programa; é necessário demonstrar que elas 
não ocorreriam (total ou parcialmente) sem o programa. Em outros termos, 
é necessário demonstrar que a atuação do programa é empiricamente 
relevante na determinação da mudança observada (FIGUEIREDO E 
FIGUEIREDO, 1986, p. 115). 

 
 

Figueiredo e Figueiredo (1986) afirmam que o caráter experimental atribuído 

às políticas de impacto incide diretamente sobre os aspectos metodológicos, 

trazendo problemas aos analistas, caso os mesmos não tomem posse dos 

indicadores empíricos necessários e capazes de aferir as mudanças subjetivas e/ou 

substantivas em uma política ou programa que visa impacto. 

Considerando que as políticas de impacto são avaliadas com base em 

critérios de aferição de sucesso ou fracasso, pode-se afirmar que a avaliação de 

impacto assume a tendência de pesquisa de efetividade, que, por sua vez, busca 

medir, através de indicadores específicos, os impactos dessas políticas e em que 

grau ou medida os mesmos convergem com o alcance dos objetivos. Nesse âmbito, 

Figueiredo e Figueiredo (1986) classificam a efetividade em três dimensões: 

objetiva, subjetiva e substantiva. 

A efetividade objetiva refere-se à aferição das mudanças quantitativas entre o 

antes e o depois do programa. Já a efetividade subjetiva volta-se para as mudanças 

psicológicas, bem como no sistema de crenças e valores da população. Nesse caso, 

busca-se aferir a percepção da população em relação à adequação dos resultados 

do programa aos seus desejos, aspirações e demandas. Em relação à efetividade 

substantiva, os autores compreendem como critério de aferição as mudanças 

qualitativas nas condições de vida da população. 

Ainda sobre as possíveis dimensões da efetividade, Draibe (2001, p. 36) 

considera que esse conceito refere-se “à relação entre objetivos e metas, de um 

lado, e impactos e efeitos, de outro”. Assim, a efetividade de um programa é aferida 
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mediante a quantidade de objetivos alcançados e pelos níveis de qualidade com que 

esses objetivos são realizados, em consonância com as alterações as quais se 

pretende provocar na realidade interferida (DRAIBE, 2001; COELHO 2011). 

Draibe (2001) classifica a avaliação de efetividade em dois tipos: efetividade 

social e efetividade institucional, sendo a efetividade social traduzida pela 

“capacidade do programa em afetar o capital social do meio em que se realiza, em 

especial a rede de articulações e parcerias específicas que facilitam sua execução” 

(ibid., p. 37)14. 

Por efetividade institucional, compreende-se as “afetações provocadas pelo 

programa sobre as organizações e instituições responsáveis ou envolvidas na 

implementação” (ibid., p. 37). Esse tipo de avaliação remete-se aos conceitos de 

capacidade institucional, aprendizagem institucional e hábitos/comportamentos 

culturais das organizações, todos esses com base na análise neo-institucionalista, 

os quais apontam para as condições institucionais de sustentação e multiplicação 

dos programas (DRAIBE, 2001; COELHO 2011).  

Isto posto, cabe ressaltar que o objetivo central deste trabalho é avaliar a 

efetividade do programa social Bolsa Família em termos de impactos/mudanças na 

vida da população atendida, especificamente do público-alvo definido: as mulheres 

usuárias do programa no município de Baraúna-RN. 

Consideração relevante sobre o conceito de avaliação de afetividade pode ser 

encontrada em Coelho (2011). Ao relacionar o conceito de efetividade ao conceito 

de efetivações, a autora defende que uma política é efetiva quando é capaz de 

promover efetivações/conquistas na vida da população usuária, ampliando suas 

capacidades e liberdades, a partir da remoção de suas privações. Assim: 

 
 

As efetivações realizam-se quando se remove uma privação, quando se 
supre a falta de um dos elementos constitutivos do modo de vida 
socialmente valorizado. Ao realizar a superação de uma privação, o 
indivíduo ou grupo fragilizado está expandindo as suas capacidades ou 
liberdades (ibid., p. 28). 

 
 

                                                           
14

 Draibe (2001, p. 37) sugere como principais indicadores a serem mobilizados para a avaliação da 
efetividade social de um dado programa: “indicadores de capital social, que estimam as energias 
associativas e organizacionais, envolvidas em um programa (os graus de confiança, as redes sociais, 
os graus de apoio); os níveis de satisfação dos agentes implementadores, dos usuários e de grupos 
de interesse”. 
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Ancorada em tal perspectiva e evidenciando os estudos de Laswell (1936) 

apud Souza C. (2006), Coelho (2011) ressalta que a preocupação chave em uma 

pesquisa de avaliação consiste em responder às seguintes questões: “quem ganha 

o quê, por que e que diferença faz” (COELHO, 2011, p. 93). Partindo dessas 

questões, a autora afina sua proposta metodológica a indicadores de avaliação de 

efetividade que sejam capazes de responder quem ganhou o quê, por que e que 

diferença fez/faz em suas vidas, em termos de efetivações.  

Portanto, a avaliação de efetividade propõe-se a aferir em que medida uma 

política pública social gera ou não efetivações/conquistas na vida de seus usuários, 

isto é, “em que medida impacta positivamente a vida de seus beneficiários, em 

termos de melhoria da sua qualidade de vida” (ibid., p. 93). Para a aferição desses 

impactos, pode-se utilizar indicadores de avaliação dos níveis de satisfação da 

população-alvo e da percepção dos envolvidos. 

Há conivência entre parte dos autores que discorrem sobre a avaliação de 

efetividade que esse tipo de avaliação é complexa e que geralmente são raros os 

estudos confiáveis sobre a efetividade de determinados programas e políticas. Um 

dado interessante a ser observado é que o uso inadequado ou insuficiente dos 

objetivos, indicadores e instrumentos metodológicos poderá trazer respostas não 

satisfatórias aos avaliadores.  

A principal dificuldade sob a ótica de autores como Figueiredo e Figueiredo 

(1986); Arretche (2009), conforme já expresso, é a de demonstrar que os resultados 

alcançados, sejam positivos ou negativos, estão causalmente ligados ao produto 

ofertado pela política em análise. Por isso, a escolha correta de métodos, técnicas e 

indicadores de avaliação é fundamental em um processo avaliativo. 

Faria (2009) também chama atenção para as dificuldades recorrentes nas 

atividades de avaliação e cita o caso das avaliações formativas ou de eficácia, que 

raramente são realizadas e, quando são, os problemas identificados não são 

analisados de forma que contribuam para o aprimoramento dos programas. Quanto 

às avaliações de impacto, a autora entende que geralmente são frágeis e carentes 

de análises mais clínicas e claras. 

Cotta (1998) revela que as metodologias de avaliação de programas sociais 

têm sido objeto de severas críticas, pelo fato de que as avaliações não subsidiam o 

processo decisório, haja vista seus resultados serem inconclusos, inoportunos e 

irrelevantes. Do ponto de vista dessa autora, os estudos avaliativos: 



P á g i n a  | 59 

 

São inconclusivos em função das próprias limitações deste tipo de estudo, 
inoportunos devido à morosidade do processo avaliativo e irrelevantes, 
porque não respondem às demandas informacionais de todos os agentes 
sociais afetos à intervenção (ibid., p. 118-119). 

 
 

Esses problemas ocorrem porque, segundo a autora, as metodologias 

tradicionais de avaliação partem de uma concepção normativa-formal das políticas, 

dos programas e das organizações governamentais. É o que se conhece por 

implementação programada. “Se presume que através de conductas prescritas de 

antemano en un plan de ejecución se llevarán a cabo un conjunto de acciones 

precisas que permitirán alcanzar los fines propuestos” (SULBRANDT, 1993 apud 

COTTA, 1998, p. 119). 

Tal concepção de implementação possui um viés nitidamente tecnocrático, o 

qual por vezes ignora as questões e os conflitos impostos pelo contexto social, 

político e organizacional em que se ocorre todo o processo de formulação, 

implementação e avaliação de políticas públicas. Considerando que esse campo 

pressupõe embates contínuos entre atores com interesses diferenciados, o equívoco 

que muitas vezes se opera nas atividades de avaliação é o de superestimar a 

capacidade governamental de conformar a conduta dos diferentes atores sociais 

vinculados a esse universo (COTTA, 1998). 

Recobrando a menção feita neste trabalho a Boschetti (2009), vê-se que essa 

autora possui uma visão diferenciada do conceito de avaliação de políticas sociais 

públicas, se comparada com os demais analistas. Em detrimento das explicações 

que buscam definir o que é e em que consiste a avaliação de políticas sociais 

públicas, a autora adota uma perspectiva de análise que situa a avaliação dessas 

políticas nas contraditórias relações entre Estado e sociedade no capitalismo. 

Desta feita, a perspectiva adotada por essa autora compreende o 

desenvolvimento das políticas sociais e consequentemente de suas metodologias de 

avaliação ligadas a um contexto sócio-histórico específico, ou seja, a sociedade 

capitalista, e que, portanto, assume desenhos, funções e objetivos peculiares no 

contexto das relações Estado/mercado/sociedade.  

Nesse cenário, Boschetti (2009) afirma que as produções sobre tendências de 

avaliação de políticas sociais desenvolvidas nas últimas décadas, boa parte delas 

expressas ao longo deste trabalho, traduzem-se num “arsenal” de métodos e 

técnicas avaliativas que em sua natureza são desprovidas de criticidade, isto é, que 
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mais se preocupam em classificar a avaliação de políticas e programas sociais em 

suas tipologias, momentos e modelos de análise, do que em compreender o papel 

do Estado e das políticas sociais no campo de enfrentamento das desigualdades. 

Em seu entendimento: 

 
 

Mais que conhecer e dominar tipos e métodos de avaliação ou diferenciar 
análise e avaliação, é fundamental reconhecer que as políticas sociais têm 
um papel imprescindível na consolidação do Estado democrático de direito 
e que, para exercer essa função, como seu objetivo primeiro, devem ser 
entendidas e avaliadas como um conjunto de programas, projetos e ações 
que devem universalizar direitos (ibid., 2009, p. 3). 

 
 

Portanto, a avaliação de qualquer política ou programa social deve ir para 

além da trivial composição e sistematização de técnicas e instrumentos de análise e, 

como condição preponderante para isso, deve-se inserir a avaliação na totalidade e 

dinamicidade da realidade. 

Bosquetti (2009, p. 3), tomando como referência Muller; Surel (1998), observa 

que nas últimas décadas tem-se se imposto à avaliação de políticas sociais noções 

de desempenho e eficácia no que tange a relação custo-benefício, numa tentativa de 

produzir critérios de aferição das ações públicas, com o objetivo de fornecer 

“receitas” para o estabelecimento de um governo eficaz, no contexto de uma 

economia de mercado. A relação custo-benefício nesse cenário prevê a redução de 

gastos do governo com as ações na esfera social.  

No Brasil, constata-se que a utilização dessas técnicas se expandiu a partir 

dos anos de 1970, e mais precisamente nos anos de 1980 e de 1990. A autora 

expõe, com base em Behring (2003) e Faria (2005), que essa tendência assumiu 

uma ótica gerencialista, através da qual se buscou classificar, fragmentar e tipificar 

os processos avaliativos, colocando-os a serviço das contrarreformas do Estado.  

Contudo, a autora afirma que a relação custo-benefício não pode se aplicar às 

políticas sociais públicas com mesmo rigor com que se aplica ao mercado, haja vista 

que o objetivo das políticas sociais não deve ser o de atender o maior contingente 

de pessoas com o menor dispêndio de recursos possíveis. Ao invés disso, a 

avaliação de políticas sociais públicas deve orientar-se pela capacidade de apontar 

em que medida as políticas e programas sociais são capazes de expandir direitos, 

reduzir a desigualdade social e, por conseguinte, propiciar a equidade (BOSCHETTI, 

2009). 
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Boschetti (2009, p. 9-10) aponta que a análise do surgimento e 

desenvolvimento das políticas sociais, bem como das avaliações nessa área, deve 

levar em consideração três aspectos: a natureza do capitalismo, seu 

desenvolvimento e suas estratégias de acumulação; o papel do Estado na 

regulamentação e implementação das políticas sociais; o papel das classes sociais. 

Em relação ao primeiro aspecto, a avaliação deve considerar a relação da 

política social com a política econômica (índices de inflação, taxas de juro, taxas de 

importação/exportação, distribuição do produto interno bruto nos orçamentos das 

políticas econômica e social, dentre outros) e a influência desses mecanismos no 

processo de formulação e implementação dos programas e projetos inscritos na 

política social. 

Quanto ao papel do Estado, que enquanto agente da ação pública é 

tensionado pelos interesses das classes sociais, é pertinente que as atividades de 

avaliação identifiquem, por exemplo, se o estado prioriza as políticas sociais ou 

prioriza políticas econômicas; se atua ou não na formulação, regulação e ampliação 

dos direitos sociais; se a formulação e implementação de direitos favorece a classe 

trabalhadora ou a classe empresarial. “Enfim, deve-se avaliar o caráter e as 

tendências da ação estatal e identificar os interesses que se beneficiam de suas 

decisões e ações” (ibid., p. 9). 

Em terceiro lugar, quanto ao papel das classes, é fundamental identificar as 

forças políticas que se organizam no âmbito da sociedade civil e que interferem no 

processo de construção das políticas sociais públicas. Essas forças podem ser a 

classe trabalhadora, os empresários e os grupos de interesse.  

Por fim, a autora ressalta que muitos outros aspectos podem ser 

considerados no processo de análise e avaliação, como por exemplo a aferição do 

orçamento destinado às políticas sociais; dos critérios de inclusão e permanência 

nos programas; da abrangência, etc. (BOSCHETTI, 2009). 

Claro que toda e qualquer avaliação, seja ela voltada para os moldes 

tradicionais ou “funcionalistas/tecnicistas”, assim como aquelas baseadas na teoria 

social crítica, pressupõe um arcabouço teórico-metodológico específico e o uso de 

indicadores condizentes com as referências teóricas adotadas pelos avaliadores. 

Esclarecemos que a exposição dos diversos conceitos e das mais variadas 

tipologias de políticas públicas e de metodologias de avaliação nos limites deste 

trabalho não teve por finalidade estabelecer um padrão de relevância que diga que 
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esta abordagem é melhor do que aquela, ou de que certos conceitos e técnicas não 

são passíveis de confiabilidade, pois compreendemos que cada um desses 

pressupostos guarda contribuições para o processo avaliativo.  

Portanto, a exposição sugere um estado da arte da temática das políticas 

públicas e sociais, bem como da avaliação dessas políticas e traz elementos sobre o 

referencial teórico escolhido pelo autor nos termos da avaliação de efetividade do 

programa/objeto de estudo.  
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3 A PROTEÇÃO SOCIAL BRASILEIRA PÓS 1988 E A EMERSÃO DOS 
PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA 

 

Este item aborda a discussão acerca dos Programas de Transferência de 

Renda no atual contexto do Sistema de Proteção Social Brasileiro, marcado pela 

ampliação do debate em torno do enfrentamento à pobreza e pelo investimento em 

programas sociais para esse fim. Ademais, faz-se uma descrição detalhada do 

Programa Bolsa Família, sua origem, desenho, fundamentação legal e 

particularidades, além de alguns pontos de controvérsia como a focalização, as 

condicionalidades, o desincentivo ao trabalho, dentre outros, no âmbito de 

implementação do programa. 

 

3.1 OS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA NO ATUAL SISTEMA DE 
PROTEÇÃO SOCIAL BRASILEIRO 

 

O debate em torno da proteção social vem ganhando destaque nos países 

desenvolvidos e principalmente nos países em desenvolvimento, como é o caso do 

Brasil. Essa discussão envolve o entendimento de alguns conceitos fundamentais à 

formulação de Políticas Públicas e Programas Sociais que visem proteger aqueles 

indivíduos expostos aos diversos riscos e incertezas inerentes ao surgimento e 

desenvolvimento da sociedade capitalista, como o desemprego, a pobreza, a 

exclusão social, a doença, dentre outros agravos. 

O sistema brasileiro de proteção social, que teve seu marco inicial entre as 

décadas de 1930-1940, com a institucionalização das primeiras políticas sociais 

notadamente voltadas para a classe trabalhadora inserida no mercado formal de 

trabalho, assumiu ao longo das décadas que seguiram um caráter residual e 

meritocrático, conforme já explicitado (DRAIBE, 2003); (BERHING E BOSCHETTI, 

2006) e (MELO, 2009). 

Esse sistema sofreu alterações significativas a partir da década de 1980, com 

o advento da Constituição Federal de 1988, pautada nos princípios de 

universalidade, equidade e justiça social, possibilitando, assim, a ampliação dos 

direitos sociais, através da estruturação da seguridade social, tendo a participação 

popular como mecanismo de democratização. Nesse processo, a Constituição 

Federal: 
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Colocou efetivamente a Assistência Social, vinculado à Previdência Social e 
à Saúde e determinando uma atenção especial do Estado às pessoas, 
famílias e comunidades mais fragilizadas socialmente (como indígenas, 
quilombolas, crianças e idosos) (WEISSHEIMER, 2006, p. 27). 

 
 

Por outro lado, vivenciavam-se no mesmo período profundas alterações no 

âmbito do Estado e do mercado de trabalho, o que irá redefinir os rumos da política 

social brasileira. Fatores como a reestruturação produtiva, a revolução tecnológica, o 

domínio do capital financeiro e a crise do chamado Estado de Bem-Estar Social 

acarretaram grandes impactos para o mundo do trabalho, sendo os principais o 

desemprego estrutural, a flexibilização e a precarização nas relações de trabalho. 

Em consequência, amplia-se a pobreza, emergindo, assim, uma parcela significativa 

da população “desprotegida”, isto é, sem condições de superar as contingências 

advindas dos processos ora expostos, aumentando a demanda por serviços e 

benefícios frente ao Estado (SILVA, YAZBEK E GIOVANNI, 2008). 

A adesão do Estado brasileiro ao projeto neoliberal foi mais um fator 

preponderante nesse contexto. Tal ideário imprimia novas diretrizes à Política Social, 

a qual deveria restringir-se à implementação de uma rede mínima de proteção capaz 

de assegurar a reprodução social, minimizando, assim, os efeitos das políticas de 

ajuste, dentre eles o aumento significativo da pobreza (COBO, 2012). 

Foi, portanto, na década de 1990, permeada pela implantação de políticas de 

ajuste fiscal, privatização, agravamento do desemprego, da violência, dos processos 

urbanos de favelização, da insuficiência de renda e de consumo da classe mais 

empobrecida (aquela classe que se encontra fora do mercado de trabalho formal), 

que o debate acerca da superação da pobreza ganha destaque e os programas de 

transferência de renda, antes pensados de forma secundária, tornam-se mecanismo 

central na política social brasileira de enfrentamento à pobreza.  

Esse debate apresenta como pano de fundo a pressão dos organismos 

internacionais como o Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional e Banco 
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Interamericano de Desenvolvimento15, bem como da sociedade civil, exigindo 

respostas ao combate à fome, à pobreza e à exclusão social16 

Nesse contexto, insere-se a discussão acerca dos programas de 

transferências de renda, que segundo a concepção de Silva, Yazbek e Giovanni 

(2008) são transferências monetárias, destinadas a famílias consideradas pobres 

sob determinado corte de renda, nesse caso ½ salário mínimo de renda per capita 

familiar e independe de contribuição prévia. 

Ainda segundo os autores, tais programas possuem algumas características 

peculiares: a) têm a família como unidade beneficiária; b) são porta de acesso às 

políticas estruturantes, principalmente as políticas de educação, saúde e trabalho; e 

c) exigem das famílias beneficiárias uma série de contrapartidas, como frequência 

escolar de crianças e adolescentes, acompanhamento da vacinação das crianças, 

dentre outros (ibid., p. 130-131). 

Consoante ao exposto, Silva (2014, p. 31) acrescenta que os programas de 

transferência de renda são focalizados nos segmentos mais pobres da população e 

são pautados em certos critérios e condicionalidades para o ingresso e 

permanência. 

Em síntese, pode-se compreender que os programas de transferência de 

renda assumem um caráter focalizado em segmentos específicos da população, que 

recebem diretamente do governo uma renda monetária que seja capaz de satisfazer 

suas necessidades básicas, com vistas à superação das vulnerabilidades e 

contingências socioeconômicas, estando sujeitos a determinadas condicionalidades, 

que são compromissos assumidos pelas famílias para a participação nos programas. 

Silva, Yazbek e Giovanni (2008), ao desenvolverem um estudo sobre a 

política social brasileira no século XXI, demarcam o processo histórico do 

desenvolvimento de uma política nacional de transferência de renda no Brasil em 

cinco momentos, sendo o primeiro no ano de 1991, através da aprovação do projeto 

de Lei nº 80/1991, elaborado pelo então senador Eduardo Suplicy.  

                                                           
15

 Não somente o Brasil, mas outros países da América Latina como México, Venezuela, Nicarágua, 
dentre outros, que se encontravam num processo latente de endividamento externo, foram 
pressionados a elaborarem o Documento Estratégia de Luta contra a Pobreza (DELP), que consistia 
em um plano de ação voltado para o alívio da pobreza, que na concepção de tais organismos reflete 
no processo de crescimento e estabilização da economia (STEIN, 2009). 
16

 Em relação às ações da sociedade civil, destaca-se a criação da ONG Ação da Cidadania Contra a 
Fome, a Miséria e Pela Vida, fundada em 1993 pelo Sociólogo Herbert de Souza (COBO, 2012). 
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O projeto propunha a instituição do Programa de Garantia de Renda Mínima 

(PGRM), o qual visava, sob a forma do Imposto de Renda Negativo, beneficiar, de 

forma gradativa, todas as pessoas maiores de 25 anos residentes no país. 

Tendo como referência economistas contemporâneos como Milton Friedman 

e Galbraith, o Senador Eduardo Suplicy, autor do Programa de Garantia de Renda 

Mínima, sustentava a defesa de uma complementação em dinheiro para os 

indivíduos cuja renda não ultrapassasse um determinado piso considerado abaixo 

da linha de pobreza, que na época foi estabelecido em 2,25 salários mínimos.  

Seguindo essa prerrogativa, o programa seria materializado através de um 

imposto negativo, de modo que quem ganhasse acima desse piso deveria pagar 

imposto de renda, o qual seria revertido em transferências monetárias aos mais 

pobres (SILVA, YAZBEK E GIOVANNI, 2008). O PGRM ainda agregava as 

seguintes propostas: 

 
 

[...] a criação de programas e projetos que visem a ampliação da oferta de 
serviços e bens de consumo popular, tendo em vista o aumento da 
demanda; 
A implantação do programa far-se-ia gradualmente, iniciando em 1995, com 
pessoas de mais de 60 anos, finalizando a implantação no ano de 2002, 
atingindo todo o universo previsto – indivíduos ativos e inativos, maiores de 
25 anos. (ibid., 2008, p. 49). 

    
 

Vale salientar que o projeto do Senador Eduardo Suplicy, embora tenha sido 

a primeira proposta de instituição de uma renda mínima, não chegou a ser 

implementado em sua originalidade e acabou sofrendo várias alterações, sendo 

substituído por outras propostas que vieram posteriormente.  

Em um segundo momento, entre 1991-1993, o economista José Camargo 

propõe uma transferência monetária às famílias que tivessem crianças de 5 a 16 

anos em escolas públicas, utilizando, dentre outros argumentos, o de que manter as 

crianças na escola significa um custo muito elevado para as famílias pobres e, nesse 

sentido, a compensação monetária seria um incentivo para tal.  A novidade nesse 

momento foi a família como beneficiária e a articulação da transferência monetária à 

obrigatoriedade da frequência escolar. Para Silva (2014, p. 29), “o objetivo era 

articular uma política compensatória a uma estruturante, como condição do 

enfrentamento à pobreza”. Sendo assim: 
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O debate sobre a renda mínima, no Brasil, assume um novo patamar, 
qualificado por suas inovações: introdução da unidade familiar no lugar do 
indivíduo como beneficiário dos programas e vinculação da transferência 
monetária com a educação, na perspectiva de romper com o caráter 
assistencial pela incorporação de um componente estrutural (SILVA, 
YAZBEK E GIONANNI, 2008, p. 96). 

 
 

É importante salientar que nesse período, sob o governo de Itamar Franco, 

isto é, entre os anos de 1992 e 1995, importantes reformas foram implementadas no 

campo da política social, especialmente na previdência social, com a ampliação do 

número de beneficiários, bem como na assistência social, com a regulamentação da 

Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), no ano de 1993, tornando de fato a 

assistência social um direito do cidadão e dever do Estado (COBO, 2012). 

Um dos aspectos importantes da LOAS e que fomentou o debate em torno da 

renda mínima foi a instituição dos “mínimos sociais”, conforme consta no art. 1º da 

referida lei:   

 
 

A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de 
Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada 
através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da 
sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas (BRASIL, 
1993. 

 
 
Nesses termos, a própria redação da lei sugere que os mínimos sociais 

referem-se ao atendimento das necessidades básicas ou elementares do ser 

humano, e no âmbito da política pública de assistência social esses mínimos podem 

ser materializados através da oferta de benefícios, programas e serviços 

direcionados a indivíduos que não conseguem por conta própria satisfazer suas 

necessidades ou tê-las providas por sua família. 

Pereira (2006) retrata-se aos mínimos sociais como um conceito controverso, 

o qual merece a devida atenção. Para a autora, esse conceito deve ser identificado 

sob duas perspectivas, primeiro como a provisão de bens, serviços e direitos; 

segundo, sob a ótica das necessidades a serem providas. Sobre isso, a autora 

declara: 

 
 

Assim, se na primeira identificação essa lei fala de mínimos ao se referir à 
provisão, na segunda ela refere-se ao básico ao preconizar o atendimento 
das necessidades básicas. Isso dá margem à interpretação de que provisão 
social mínima e necessidades básicas são termos equivalentes ou de mútua 
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implicação, apesar de a lei usar denominações diferentes. Ou seja, 
conforme a LOAS, parece que só haverá provisão mínima se houver 
necessidades básicas a satisfazer, de acordo com preceitos éticos e de 
cidadania mundialmente acatados e declarados na Constituição Brasileira 
vigente (ibid., p. 26). 

 
 

Nesse sentido, ao relacionar provisão mínima com necessidades básicas 

tendemos a pensar que a segunda é implicação da primeira e, ainda, que os termos 

“mínimo” e “básico” são sinônimos, o que não é verdade, pois embora 

semanticamente pareçam ter o mesmo significado, no campo político-decisório 

possuem significações diferenciadas. De acordo com a autora, enquanto mínimo 

traz a ideia de “menor, menos, ínfimo”, o básico traz a ideia de “fundamental, 

essencial e primordial”. Nesse sentido: 

 
 

Enquanto mínimo pressupõe supressão ou cortes de atendimentos, tal 
como propõe a ideologia liberal, o básico requer investimento social de 
qualidade para preparar o terreno a partir do qual maiores atendimentos 
podem ser prestados e otimizados (PEREIRA, 2006, p. 26). 

 
 

A autora em questão ainda contribui significativamente ao declarar que para 

que a provisão dos mínimos sociais atenda de fato as necessidades humanas e 

sociais que deram origem a LOAS, esta “deve deixar de ser mínima ou menor para 

ser básica, essencial ou precondição à gradativa otimização da satisfação dessas 

necessidades” (PEREIRA, 2006, p. 27). 

O terceiro momento da trajetória dos programas de transferência de renda 

identificado por Silva, Yazbek e Giovanni (2008) foi em 1995, com experiências 

pioneiras em algumas cidades do estado de São Paulo, bem como no Distrito 

Federal. “Nesse contexto, a política de Renda Mínima ultrapassa o patamar de mera 

utopia, para se constituir numa alternativa concreta de política social” (ibid., p. 96-

97). 

Cobo (2012) ressalta que esses programas possuíam duas características 

principais: a primeira é que eram restritos a famílias compostas com crianças, e a 

segunda era a exigência da frequência escolar como requisito para o recebimento 

do benefício. Nesse período, destaca-se o Programa de Garantia de Renda Mínima 

da Prefeitura de Campinas-SP e o Programa Bolsa Familiar para a Educação – 

Bolsa Escola implantado em Brasília-DF. 



P á g i n a  | 69 

 

Importa sinalizar que o ano de 1995 marca o início do governo do presidente 

Fernando Henrique Cardoso (FHC)17, que ao assumir os preceitos da política 

neoliberal tinha como principal preocupação estabilizar a economia com vistas a 

inserção do Brasil na economia mundial globalizada e, para isso, devia-se investir na 

redução da pobreza. Com esse intuito, criou-se o Programa Comunidade Solidária 

que cuidava em coordenar e selecionar os programas a serem implementados nos 

municípios com maior concentração de pobreza e cuja marca principal, conforme 

aponta Silva, Yazbek e Giovanni (2008), era a focalização conservadora, pois além 

de concentrar suas ações em municípios considerados miseráveis ainda buscava 

eliminar os movimentos sociais18. 

O quarto momento identificado por Silva, Yazbek e Giovanni (2008) ocorreu 

no ano de 2001, já no final do segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso 

(1995-2002), e foi marcado por forte expansão da política de transferência de renda 

em praticamente todos os municípios brasileiros. O Programa Nacional de Renda 

Mínima Vinculado à Educação, juntamente com o Programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil, Bolsa Alimentação, Benefício de Prestação Continuada, dentre 

outros, passaram a integrar o que os seus formuladores denominam de “Rede de 

Proteção Social”, numa tentativa de integrar esforços conjuntos da União e dos 

municípios brasileiros para o enfrentamento à pobreza.  

Assim, o ano de 2001 foi emblemático para a política social de transferência 

de renda no Brasil e isso se deu em grande parte pela regulamentação e 

generalização do Programa Nacional de Renda Mínima Vinculado à Educação – 

Bolsa Escola, que veio substituir o Programa Nacional de Garantia de Renda Mínima 

(PGRM) e era voltado para o atendimento de crianças e adolescentes de até 15 

anos de idade. Os principais objetivos do Bolsa Escola, conforme demonstra o 

Relatório de Atividades (2002, p. 2-5 apud Silva, Yazbek e Giovanni, 2008, p. 114-

115) eram: 

 

                                                           
17

 FHC permaneceu no governo entre os anos 1995-2002. 
18

 O Programa Comunidade Solidária era vinculado à Presidência da República e foi criado pela 
Medida Provisória nº 813, de 01/01/1995. Tinha por objetivo “coordenar as ações governamentais 
voltadas para o atendimento da parcela da população que não dispõe de meios para prover suas 
necessidades básicas e, em especial, o combate à fome e à pobreza” (PORTO, 2006, p. 9). Esse 
programa tinha por princípios norteadores a parceria com a sociedade civil, a solidariedade e a 
descentralização, com vistas a otimizar os programas sociais já existentes de atendimento aos 
grupos populacionais particularmente vulneráveis, como idosos, crianças, desempregados, dentre 
outros (ibid).  
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Possibilitar o acesso e permanência de crianças pertencentes a camadas 
sociais tradicionalmente excluídas na escola; 
Integrar as famílias ao processo educacional dos seus filhos; 
Reduzir os custos decorrentes da evasão e repetência escolar; 
Contribuir para o combate ao trabalho infantil; 
Evitar a permanência de crianças na rua e contato com situações de risco 
pessoal e social; 
Elevar a qualidade de vida de famílias de níveis de renda menores; 
Recuperar a dignidade e auto-estima das camadas excluídas da população, 
despertando a esperança no futuro dos filhos, o que significa a inclusão 
social pela via da educação. 

 
 

A partir desses objetivos, o Programa Bolsa Escola pretendia incentivar o 

acesso e a permanência na escola, ofertando às famílias de baixa renda as 

condições necessárias para manterem seus filhos nas salas de aula e com isso 

reduzir a evasão e a repetência no ensino fundamental e ainda promover a inclusão 

social, econômica e cultural dessas famílias. Importa destacar que somente no ano 

de 2001 o programa foi executado em mais de 90% dos municípios brasileiros, 

alcançando cerca de 8,5 milhões de crianças e, no final de 2002. alcançou 10,7 

milhões de crianças e adolescentes (SILVA, YAZBEK E GIOVANNI, 2008)19. 

Entretanto, mesmo em face desses avanços, os programas no âmbito da 

assistência social tornaram-se cada vez mais seletivos e focalizados nas camadas 

mais pobres da sociedade, mediante a adesão de critérios cada vez mais baixos nos 

cortes de renda para definição da linha de pobreza. O governo FHC, por um lado, 

pautava seu discurso no enfrentamento à questão social; por outro, subjugava-se 

aos ditames do capital internacional, sob a égide do neoliberalismo, através de 

ajustes econômicos, privatizações e sucateamento dos serviços públicos (BEHRING 

E BOSCHETTI, 2006).  

No caso do Bolsa Escola, mesmo atingindo um número tão elevado de 

beneficiários, o referido programa não conseguiu alcançar integralmente o público 

alvo, devido a uma cota estabelecida para cada município, o que impossibilitou 

atender a toda demanda. Outras fragilidades são citadas por Silva, Yazbek e 

Giovanni (2008), como a debilidade do sistema educacional, vista pela 

impossibilidade de atender a todas as crianças, e a baixa qualidade do ensino. Além 

desses autores, Cobo (2012), ao apontar uma pesquisa realizada por Tavares e 

Pazello (2006), ressalta que o Programa Bolsa Escola apresentou um resultado pífio 

em relação à redução da pobreza e da desigualdade.  

                                                           
19

 Em 2001 o Brasil possuía 5.560 municípios e, atualmente, possui 5.565 (IBGE, 2017). 
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Outro destaque no ano de 2001 foi a implantação, através do decreto 

3.934/2001, do Programa Bolsa Alimentação, cujo objetivo principal era “reduzir 

deficiências nutricionais e a mortalidade infantil entre as famílias brasileiras mais 

pobres” (SILVA, YAZBEK E GIOVANNI, 2008, p. 116). Direcionado para gestantes e 

nutrizes, o Bolsa Alimentação era uma complementação da renda familiar que 

viesse possibilitar a melhoria nas condições de saúde e nutrição das famílias pobres, 

que poderiam receber o beneficio por um período de seis meses e, caso 

cumprissem as condicionalidades impostas, teriam o prazo renovado. 

Um aspecto interessante nesse programa era que havia a indicação de como 

o dinheiro deveria ser gasto, que poderia ser com alimento ou com insumos como 

sementes e adubos, para que as famílias produzissem seu próprio alimento de 

acordo com as suas necessidades. Em síntese: 

 
 

A implementação do Programa Bolsa Alimentação propiciará ao público-
alvo, não só benefícios diretos, mas também benefícios indiretos, tais como 
a flexibilização das opões de escolha dos alimentos a serem consumidos, 
fomento à atividade econômica do município, redução da prevalência de 
desnutrição e da taxa de mortalidade infantil, redução das pressões que 
provocam impactos negativos sobre o meio ambiente, maior 
conscientização das famílias quanto a suas responsabilidades, para com 
seus membros, através do cumprimento de uma agenda positiva de saúde 
e, sobretudo, mais cidadania e inclusão social (BRASIL, 2002 apud 
ARAÚJO, 2014, p. 31).  

 
 
Em 2002 registra-se a criação do Programa Auxílio Gás, sendo mais uma 

estratégia no atendimento às famílias pobres. O objetivo do programa era facilitar o 

acesso das famílias de baixa renda ao gás de cozinha que teve uma elevação no 

preço devido à liberação do comércio de derivados do petróleo (SILVA, YAZBEK E 

GIOVANNI, 2008). 

De acordo com Silva (2014), o Auxílio Gás era coordenado pelo Ministério de 

Minas e Energia, e o critério básico para o ingresso das famílias era possuírem 

renda familiar per capita de até ½ salário mínimo e já integrar os demais programas 

sociais.20 

Vale ainda destacar a criação, no ano de 2003, do Programa Nacional de 

Acesso à Alimentação (PNAA), através da Lei n. 10.689/2003, mais conhecido como 

Cartão Alimentação, um dos últimos programas a ser criado antes da unificação que 

                                                           
20

 Um aspecto importante desse programa, segundo Pequeno (2008) apud Araújo (2014), era a 
ausência de condicionalidades. 
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deu origem ao Programa Bolsa Família, o qual será explicitado adiante. O Cartão 

Alimentação consistia em uma transferência de renda ou, em casos específicos, de 

alimentos em espécie a famílias com renda per capita de até meio salário mínimo, 

tendo como principal objetivo promover segurança alimentar e nutricional dessas 

famílias, conforme preconiza o art. 1º da referida lei, ao dispor que o programa visa 

“a garantia da pessoa humana ao acesso à alimentação todos os dias, em 

quantidade suficiente e com a qualidade necessária” (BRASIL, 2003). 

Portanto, os quatro programas criados entre 2001 a 2003 (Bolsa Escola, 

Bolsa Alimentação, Auxílio Gás e Cartão Alimentação), todos implementados de 

forma descentralizada, com responsabilidades partilhadas entre os entes federados 

(união, estados e municípios), propiciaram a muitas famílias em condição de 

pobreza o acesso a uma renda mínima. 

De forma sintética e para uma melhor visualização, o quadro abaixo 

apresenta os programas de transferência de renda, que no ano de 2003 passariam a 

subsidiar a criação do Programa Bolsa Família. 

 

Quadro 3: Programas de Transferência de Renda no Brasil que antecederam o 
Programa Bolsa Família 

ANO PROGRAMA DEFINIÇÃO OBJETVO 

 
 
 

2001 

 
 
 

Bolsa Escola 

Programa de renda 
mínima vinculado à 
educação, destinado a 
famílias que tenham 
crianças de 6 anos e 
adolescentes de até 15 
anos frequentando a 
escola e cuja renda per 
capita seja de até meio 
salário mínimo, 
equivalente a 90 R$ em 
2001 [...].  
 

 
 
 

Visava diminuir as 
elevadas taxas de evasão 
escolar de crianças e 
adolescentes.  

 

 
 
 
 

2001 

 
 
 
 

Bolsa Alimentação 

Programa de renda 
direta destinado a 
gestantes, nutrizes que 
corresponde às mães 
que amamentam até os 
seis meses e crianças 
de 6 meses a 6 anos de 
idade. Como também 
crianças que tivessem 
mães soropositivas para 
o HIV, sendo concedido 
para essa 
especificidade o 
benefício logo no 
primeiro mês de vida. O 

 
 
 

 
Foi criado com o intuito 
de melhorar as condições 
de alimentação e saúde 
de seu público alvo.  
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benefício compreendia o 
valor de 15,00 reais 
mensais podendo ser 
concedido até três 
vezes totalizando 45 
reais.  
 

 
 

 
 
 

2002 

 
 
 
 
 

Auxílio Gás 

Destinado às famílias 
cuja renda mensal per 
capita seja igual ou 
inferior a ½ do salário 
mínimo, transferido no 
valor de 7,50, 
repassados 
bimestralmente, em 
parcelas de R$ 15,00. 
Não existia o 
cumprimento de 
condicionalidades, o 
que difere dos demais 
programas anteriores a 
sua criação.  

 

 
 
 
 
 
Instituído com o intuito de 
subsidiar o preço do gás 
de cozinha para as 
famílias de baixa renda, 
que devido à liberação do 
comércio de combustíveis 
teve seu preço em alta.  

 

 
 
 

2003 

 
 
 

Cartão Alimentação 

O Programa Nacional 
de Acesso à 
Alimentação era 
transferido no valor de 
50,00 reais, que podia 
ser tanto na forma de 
alimentos como 
transferência monetária.  
  

 
 
 
Visava combater a fome 
por meio da segurança 
alimentar. 

Fonte: ARAÚJO (2014, p. 37-38). 

 

Ainda no ano de 2003, dá-se início o que Silva, Yazbek e Giovanni (2008) 

identificam como o quinto e último momento no quadro de evolução dos programas 

de transferência de renda no Brasil, e esse processo foi comandado pelo Presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), o qual desde o início de seu mandato fez 

questão de trazer a temática do enfrentamento à pobreza como eixo central de sua 

política de governo. 

A principal estratégia no campo da política social foi a instituição do Programa 

“Fome Zero”, cuja principal meta era promover a segurança alimentar, através da 

conjugação entre políticas estruturais e medidas emergenciais de combate à fome, 

numa espécie de pacto social entre o governo, a sociedade civil e as camadas 

populares. O entendimento que fomentou a criação do Programa Fome Zero 

concebia as políticas sociais como: 
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Importantes mecanismos de enfrentamento à pobreza, desde que 
articuladas a uma Política Econômica que considere a redistribuição de 
renda no país, a valorização da renda do trabalho, a geração de emprego, a 
proteção social do trabalhador, a inclusão de todos os brasileiros formais ou 
informais, da cidade e do campo, num sistema nacional universal de 
Previdência Social; efetivação de reforma agrária e assistência ao 
trabalhador, entre outras providências (SILVA, YAZBEK E GIOVANNI, 2008, 
p. 99). 

 
 

O Programa Fome Zero subdividia-se em dois grandes eixos: acesso à 

alimentação e fortalecimento da agricultura familiar; sendo que cada um desses 

eixos agregaria uma série de medidas entre políticas estruturais e políticas 

emergenciais específicas, também chamadas de políticas compensatórias. Dentre 

as políticas estruturais, estão as de geração de emprego e renda, a intensificação da 

reforma agrária, a previdência social universal, a Renda Mínima (Bolsa Escola) e o 

incentivo à agricultura Familiar. Em relação às políticas específicas, destacam-se o 

Programa Cupom Alimentação, ampliação e reestruturação do programa de 

Alimentação do Trabalhador, doações de cestas básicas emergenciais, o combate à 

desnutrição infantil, dentre outros (TAKAGI, 2010). A proposta inicial do Programa 

Fome Zero pode ser assim sintetizada: 

 

Quadro 4: Desenho Inicial do Programa Fome Zero no ano de 2003 
Políticas Estruturantes/Programas Ações a serem desenvolvidas 

 
Reforma Agrária 

 
Elaboração do Plano Nacional de Reforma Agrária 
(PNRA). 
Plano emergencial de assentamento de 60 mil 
famílias acampadas. 
Recuperação de assentamentos em situação 
precária, beneficiando 40 mil famílias. 

 
Fortalecimento da Agricultura Familiar 

 
Ampliação do atendimento do Pronaf para 200 mil 
famílias. 
Financiamento para agricultura familiar na safrinha. 

 
Projeto Emergencial de Convivência com o 

Semiárido 

 
Seguro-safra. 
Abastecimento emergencial de água. 
Construção de pequenas obras hídricas: cisternas 
e barragens subterrâneas. 

 
Programa de Superação do Analfabetismo 

 
Pré-alfabetização nos municípios atendidos pelo 
Projeto Fome Zero. 
Programa de educação de jovens e adultos em 
áreas de reforma agrária. 

 
Programa de Geração de Emprego 

 

 
Financiamento para habitação e saneamento. 
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Programas específicos 

 
Restaurantes Populares. 
Bancos de Alimentos. 
Ampliação da Alimentação Escolar. 
Programa Cartão de Alimentação Emergencial. 
Educação Alimentar. 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em TAKAGI (2010, p. 56). 

 

O quadro 4 demonstra de forma sintética as propostas do Programa Fome 

Zero e, conforme observado, o foco principal é fomentar a produção e distribuição de 

alimentos de forma sustentável e inclusiva, visando à educação alimentar e 

nutricional, principalmente nos municípios que estivessem em situação de 

emergência. Além disso, o programa prevê o investimento em educação, com o 

objetivo de superar o analfabetismo, especialmente entre jovens e adultos. 

Uma das primeiras medidas adotadas pelo governo foi a criação do Conselho 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA) e do Ministério 

Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome (MESA). Em síntese, 

esses órgãos seriam responsáveis pela formulação das diretrizes, das políticas de 

garantia do direito à alimentação, bem como pela articulação entre as diversas 

esferas do governo e a sociedade civil (TAKAGI, 2010). 

Entretanto, foi o Cartão Alimentação o principal programa implementado pelo 

Fome Zero: tratava-se de uma transferência monetária no valor de R$ 50,00 para 

família que tivesse renda mensal per capita menor do que ½ salário mínimo. Tal 

programa tinha a família como unidade beneficiária e a mulher como a principal 

responsável pela gestão e recebimento do benefício que era concedido através de 

um cartão magnético. Nesse contexto, o conceito de família foi ampliado, superando, 

assim, a mera definição de família nuclear, aquela composta por pais e filhos, para 

também conceber a família como uma junção de indivíduos que convivem sob o 

mesmo teto, cuja renda é compartilhada e dividida entre todos. 

Vale salientar que no ano de 2003, em face de um diagnóstico realizado 

frente à realidade dos programas de transferência de renda no Brasil, vários 

problemas foram identificados, dentre eles a sobreposição de objetivos e público 

alvo; a dificuldade de planejamento e gestão dos programas, já que cada um era 

gerenciado por ministérios diferentes e isso implicava na falta de articulação entre os 

setores e na fragmentação desses programas; a alocação insuficiente de recursos, o 

que consentia na oferta de benefícios de valor muito baixo;  a alimentação 

inadequada do Cadastro Único; a falta de estratégias de autonomização para as 
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famílias; e outros entraves que acabavam por colocar em xeque a efetividade dos 

mesmos (SILVA, YAZBEK E GIOVANNI, 2008). Soares e Sátyro (2009, p. 10) 

sintetizam esse quadro da seguinte maneira: 

 
 

A situação dos programas de transferência de renda condicionada em 2003 
era simples: o caos. Cada programa federal tinha sua agência executora e a 
coordenação entre elas era mínima. Os sistemas de informação desses 
quatro programas eram separados e não se comunicavam, de modo que 
uma família poderia receber todos os quatro, enquanto outra, vivendo em 
condições iguais, poderia não receber transferência alguma. Os valores dos 
benefícios e critérios de inclusão variavam entre programas, de modo que o 
Governo Federal estava fazendo transferências distintas para famílias em 
situações semelhantes, justificando-as com praticamente os mesmos 
argumentos. Como nenhum dos programas cobria todo o território nacional, 
havia ainda os programas estaduais e municipais. Se a coordenação entre 
os programas federais era difícil, com os programas municipais e estaduais 
era totalmente inexistente. O que existia não se assemelhava, mesmo 
remotamente, com um sistema de proteção social. Era um emaranhado de 
iniciativas isoladas, com objetivos diferentes, porém sobrepostos, e para 
públicos diferentes, mas também sobrepostos. Nenhum destes programas 
era universal ou sequer tinha a pretensão de vir a ser. 

 
 

Mediante tal realidade, a solução proposta foi a unificação dos programas 

existentes em um só, que pudesse de forma mais racional e eficiente alcançar o 

público alvo e ainda facilitar a gestão e o monitoramento. Além disso, Araújo (2014, 

p. 43) ressalta que a unificação: 

 
  

Traria maior autonomia às famílias usuárias, uma vez que abarcaria um 
contingente populacional mais amplo do que o tido com os programas 
anteriores, além do que passaria a transferir um valor que realmente viesse 
a impactar as melhorias das condições de vida de seus beneficiários [...].  

 
 

Dessa forma, iniciou-se no ano de 2003, já no primeiro ano do governo do 

presidente Lula, a unificação dos programas Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Vale 

Gás e Cartão Alimentação em um único programa denominado Bolsa Família, que 

segundo Weissheimer (2006, p. 32) tornou-se “o programa social por excelência do 

governo Lula”. 

O subitem a seguir trata exatamente desse programa, ou seja, o Programa 

Bolsa Família, suas configurações, especificidades e alguns pontos de debate no 

âmbito de sua operacionalização e implementação.  
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3.2 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA: desenhos, configurações e particularidades 
 

O Programa Bolsa Família, parte integrante da estratégia “Fome Zero”, foi 

criado no ano de 2003, através da medida provisória nº 132, que mais tarde 

transformou-se na Lei nº 10.836, de janeiro de 2004, cujo principal objetivo é prover 

as necessidades básicas das famílias de baixa renda, garantindo o acesso e a 

permanência na escola. Tal programa visa ainda combater a fome, a pobreza e as 

desigualdades, promovendo, assim, a inclusão social e a emancipação das famílias 

usuárias (SILVA, 2014). 

Considerado o maior programa de transferência de renda já implantado no 

Brasil, o Bolsa Família está envolto em três eixos principais, quais sejam: o 

complemento da renda; o acesso aos direitos e, por fim, a articulação com outras 

ações (BRASIL/MDSA, 2017). O complemento da renda se dá através de uma 

transferência em dinheiro repassada mensalmente para as famílias beneficiárias. Já 

em relação ao acesso aos direitos, o programa visa melhorar o acesso e a oferta de 

serviços básicos de educação, saúde e assistência social e, por último, quanto à 

articulação com outras ações, o programa visa integrar e articular várias políticas 

sociais com o fim de estimular o desenvolvimento das famílias (ibid.). Silva (2014, p. 

50) sintetiza: 

 
 

Além da transferência monetária, para permitir a melhoria na alimentação e 
no atendimento de necessidades do grupo familiar, o BF [Bolsa Família] 
indica o desenvolvimento de ações complementares mediante articulação 
com outros programas de natureza estruturante, principalmente no campo 
da educação, da saúde e do trabalho. 

 
 

O Programa Bolsa Família está alocado no Ministério do Desenvolvimento 

Social e Agrário (MDSA)21 e é gerido de forma descentralizada entre os três entes 

                                                           
21

 No ano de 2016, sob o governo de Michel Temer, o qual assumiu a presidência da república após o 
impeachment de Dilma Roussef, o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) foi extinto, passando 
a integrar-se ao antigo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), constituindo 
o atual Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA). De acordo com a Nota de Repúdio 
manifestada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Sustentável (CONDRAF), a extinção do 
MDA representa um retrocesso no que tange à pauta do desenvolvimento agrário no país e minimiza 
o papel desse ministério que ao longo de sua trajetória desenvolveu uma série de programas voltados 
não somente para a ampliação da produção agrícola no país, mas, sobretudo, para a inclusão social, 
a produção sustentável e a ampliação da qualidade de vida dos(as) agricultores(as). Disponível em: 
<http://www.cnater.gov.br/cnater> Acesso em: 06 jun. 2017. 

http://www.cnater.gov.br/cnater
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federados, em conjunto com a sociedade, mediante a participação popular e o 

controle social (SILVA, YAZBEK E GIOVANNI, 2008). 

Quanto à coordenação, gestão e operacionalização do programa, em âmbito 

federal é realizada pela União, através da Secretaria Nacional de Renda e Cidadania 

(SENARC), vinculada ao MDSA, e, em âmbito local, pelos municípios, através da 

secretaria municipal em que estiver vinculado, a qual além de coordenar, gerir e 

operacionalizar o programa, ainda é responsável pelo contato direto com as famílias, 

através do acompanhamento e da fiscalização dos critérios de acesso e 

permanência. 

Em relação ao público alvo do Programa Bolsa Família, o mesmo se 

subdivide em famílias pobres e famílias extremamente pobres, sendo extremamente 

pobres aquelas que auferem renda familiar mensal per capita de até R$ 85,00, e 

pobres aquelas com renda familiar per capita entre R$ 85,01 e R$ 170,0022, desde 

que possuam crianças ou adolescentes de 0 a 17 anos em sua composição 

(BRASIL/MDSA, 2017). Essas famílias são selecionadas através do Cadastro Único 

dos programas federais, o qual consiste em uma base de dados do Governo Federal 

para a coleta de informações das famílias de baixa renda e que são consideradas 

como potenciais usuárias dos programas sociais (COBO, 2012). 

Instituído em 2001 e regulamentado em 2007 pelo Decreto 3.877, o Cadastro 

Único (CadÚnico) é atualmente a principal ferramenta de seleção dos usuários do 

programa Bolsa Família e de outros programas implementados pelo Estado; através 

dele é possível organizar, mapear e identificar as principais vulnerabilidades das 

famílias de baixa renda no território nacional.  Sobre a importância do Cadastro 

Único, Barros, Carvalho e Mendonça (2010, p. 182) apud Crispim (2013, p. 88) 

afirmam: 

 
 

Em função do seu elevado grau de cobertura da população pobre do país, 
pela ampla variedade de informações sobre as suas condições de vida e 
por contar com nome e endereço desta população, o CadÚnico figura 
certamente entre as mais importantes fontes de informação sobre a 
população pobre [...] essa variedade de informações disponíveis sobre as 
famílias e a possibilidade de identificá-las leva este cadastro a ter inúmeras 
utilidades para a elaboração de diagnósticos das condições sociais e para a 
definição e operacionalização da política social do país. 

 
 

                                                           
22

 Valor com base no ano de 2017 (janeiro). 
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Portanto, através do CadÚnico é feita a caracterização socioeconômica das 

famílias em situação de pobreza, englobando informações diversificadas como 

renda, condições habitacionais, de educação, trabalho, dentre outras, informações 

estas que contribuem de maneira positiva não somente para a gestão do programa 

Bolsa Família, mas para outras políticas sociais públicas como a política 

habitacional, de saneamento básico, de trabalho e geração de renda, dentre outras, 

ofertando subsídios para o planejamento e execução dessas políticas.  

Quanto à forma de concessão do benefício, o mesmo é distribuído da 

seguinte maneira: as famílias que são extremamente pobres recebem um benefício 

básico no valor de R$ 85,00, que é acrescido de benefícios variáveis a depender da 

quantidade de crianças, adolescentes, gestantes e/ou nutrizes no núcleo familiar. 

Ressalta-se que os benefícios variáveis podem ser de R$ 39,00 para cada criança 

de 0-15 anos, no limite de cinco benefícios por família, e de R$ 46,00 para cada 

adolescente de 16-17 anos, no limite de dois por família (BRASIL/MDSA, 2017). Já 

as famílias consideradas pobres não têm direito ao benefício básico de R$ 85,00, 

mas podem receber os benefícios variáveis, desde que tenham filhos de até 15 anos 

de idade. O quadro abaixo exemplifica de forma mais clara a distribuição do 

benefício monetário do Bolsa Família: 

 

Quadro 5: Detalhamento da composição do benefício monetário - Bolsa Família 

Benefício 
Público-Alvo 

 
Benefício Básico 

 
Valor: R$ 85,00 

 

 
Famílias em situação de extrema pobreza, com 
renda mensal per capita inferior ou igual a R$ 85,00. 

 
 

Benefício Variável Vinculado à Criança ou 
Adolescente de 0 a 15 anos 

 
Valor: R$ 39,00 

 

 
Famílias extremamente pobres ou pobres com renda 
mensal de até R$ 170,00 per capita e que tenham 
crianças ou adolescentes de 0 a 15 anos de idade 
em sua composição. 
Obs.: Até o limite de cinco (05) benefícios por 
família. 

 
 

Benefício Variável Vinculado à Gestante  
 

Valor: R$ 39,00 
 

 
Famílias extremamente pobres ou pobres com renda 
mensal de até R$ 170,00 per capita e que tenham 
grávidas em sua composição.  
Obs: São repassadas nove parcelas mensais.  

 
 

Benefício Variável Vinculado à Nutriz 
 

Valor: R$ 39,00 

 
Famílias extremamente pobres ou pobres com renda 
mensal de até R$ 170,00 per capita e que tenham 
crianças com idade entre 0 e 6 meses em sua 
composição. 
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 Obs.: São fornecidas seis parcelas mensais. 

 
 

Benefício Variável Vinculado ao Adolescente 
 

Valor: R$ 46,00 

 
Famílias extremamente pobres ou pobres com renda 
mensal de até R$ 170,00 per capita e que tenham 
adolescentes com idade entre 16 e 17 anos em sua 
composição. 
Obs.: Até o limite de dois (02) benefícios por família. 

 
Benefício para Superação da Extrema 

Pobreza 
 

 Valor: calculado individualmente para cada 
família. 

 
Famílias extremamente pobres, que mesmo 
recebendo os demais benefícios do Bolsa Família 
(básico e variáveis) continuam com renda mensal 
per capita inferior a R$ 85,00. 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em Brasil/MDSA (2017). 

  

Conforme se vê no quadro 5, o Bolsa Família é composto por uma variedade 

de benefícios que são transferidos de acordo com a composição e o perfil 

socioeconômico da família e, sendo assim, nem todas as famílias recebem o mesmo 

valor, o que demonstra, em certo grau, um senso de justiça por parte do programa, 

isto é, os mais pobres podem receber benefícios maiores em relação aos “menos 

pobres” e assim atingirem um patamar igualitário. 

É importante registrar que não basta apenas a família ser pobre ou 

extremamente pobre para ter direito aos benefícios supracitados, é necessário que a 

família sempre mantenha seus dados atualizados no Cadastro Único e cumpra com 

todas as exigências e contrapartidas emanadas do programa. Por exemplo, para 

que uma família receba o Benefício Variável Vinculado à Criança ou Adolescente de 

0 a 15 anos, é exigida a frequência escolar dos mesmos; ainda, para que uma 

gestante tenha direito ao Benefício Variável Vinculado à Gestante é necessário que 

seus dados estejam atualizados no Cadastro Único e por sua vez a mesma realize o 

pré-natal (BRASIL/MDSA, 2017). Essas e outras exigências fazem parte de uma das 

dimensões estruturantes do Programa Bolsa Família, as condicionalidades.  

Em relação às condicionalidades, pode-se admitir que são contrapartidas por 

parte das famílias usuárias, como forma de permanecerem no programa. As 

principais condicionalidades estão ligadas à educação e à saúde, sendo que na 

educação as famílias têm por obrigação matricularem na escola as crianças e 

adolescentes de 6 a 17 anos, como também garantir a frequência escolar mínima de 

85% mensalmente para as crianças de 6 a 15 anos, e de 75% para os adolescentes 

de 16 a 17 anos (BRASIL/MDSA, 2017).  

Quanto às condicionalidades da saúde, as famílias devem obedecer ao 

calendário de vacinação das crianças menores de 7 anos e realizar o 
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acompanhamento do crescimento e desenvolvimento dessas crianças. Além disso, 

caso haja gestantes no núcleo familiar, estas devem realizar o pré-natal nas 

unidades básicas de saúde (ibid.). 

Vale ressaltar que caso a família não cumpra com as condicionalidades 

elencadas acima, a mesma sofrerá uma série de sanções graduais que iniciam com 

uma advertência, seguida de bloqueio, suspensão e, por fim, o cancelamento caso a 

situação não seja revertida. Esse processo durará em média um ano, após 

sucessivas chances até que a família venha ser excluída do programa caso o 

descumprimento persista. 

No entanto, é dever dos municípios acompanhar as famílias que estão em 

descumprimento, pois tal situação sinaliza ocorrência de vulnerabilidades e risco 

social. Nesse sentido, para que haja eficácia no acompanhamento das 

condicionalidades é necessário não somente o esforço das famílias, mas também do 

poder público, através do registro correto da frequência escolar, da gestão da 

agenda da saúde e do acompanhamento familiar realizado pela assistência social. 

Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, a gestão das 

condicionalidades é importante para: 

 
 

- Garantir que o poder público ofereça, efetivamente, os serviços de 
educação e de saúde à população em situação de pobreza e extrema 
pobreza;  
- Identificar quadros de vulnerabilidades entre as famílias que estão com 
dificuldades para acessar esses serviços públicos; 
- Encaminhar famílias para a rede de assistência social, a fim de que elas 
possam superar a vulnerabilidade e voltar a cumprir seus compromissos; 
- Contribuir para o desenvolvimento saudável das crianças e para que os 
estudantes de famílias do Bolsa Família concluam a educação básica, tendo 
melhores condições de vencer o ciclo de pobreza.  

 
 

Dessa forma, as condicionalidades por um lado responsabilizam as famílias e, 

por outro, impelem o poder público a ampliar a oferta de serviços básicos de saúde, 

educação e assistência social, bem como investir na qualidade desses serviços, 

implicando, assim, na ampliação do acesso das famílias aos direitos sociais básicos 

de cidadania. 

É notório que o tema das condicionalidades tem sido motivo para frutíferos 

debates no âmbito dos estudos e das avaliações acerca do programa Bolsa Família. 
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Ressaltamos que essa discussão não ficará aquém neste trabalho, porém será 

discutida mais adiante em conjunto com outros pontos polêmicos do programa23. 

A forma de pagamento do benefício do Bolsa Família é feita através de um 

cartão magnético emitido pela Caixa Econômica Federal, em nome do/a responsável 

familiar, em geral as mulheres, que vão diretamente aos bancos e/ou casas lotéricas 

para sacar o dinheiro. Além de ser o órgão pagador, a Caixa Econômica Federal 

também opera e calcula a renda mensal per capita de cada família, estabelecendo 

assim o valor a ser pago a cada uma delas (SOARES E SATYRO, 2009).  

Essa forma de pagamento foi um avanço na instituição do Bolsa Família, pois 

estabelece uma relação impessoal entre a família que recebe o benefício e o agente 

pagador, contribuindo assim para ruptura de práticas clientelistas e paternalistas, 

historicamente imbricadas na política social brasileira.  

Ainda, segundo Oliveira (2014, p. 159), a transferência direta para as famílias 

via sistema bancário reduz os custos de operação por parte do governo federal e 

evita situações de desperdício, desvios ou até corrupção, já que o recurso não 

passa pelos orçamentos dos estados e municípios. Além disso, segundo o autor, 

“eleva-se a focalização, a transparência e a prestação de contas, requisitos 

estratégicos para a implementação de políticas públicas”. 

Importa ressaltar que o Bolsa Família constitui-se como um programa de 

garantia de renda mínima e, sendo assim, adota o princípio da segurança de 

rendimentos, que é uma das garantias afiançadas pela Política Nacional de 

Assistência Social (PNAS), regulamentada no ano de 2004 como um instrumento de 

aperfeiçoamento da política pública brasileira de assistência social. A segurança de 

rendimentos é definida pela PNAS como: 

 
 

Não é uma compensação do valor do salário mínimo inadequado, mas a 
garantia de que todos tenham uma forma monetária de garantir sua 
sobrevivência, independentemente de suas limitações para o trabalho ou do 
desemprego. É o caso de pessoas com deficiência, idosos, 
desempregados, famílias numerosas, famílias desprovidas das condições 
básicas para sua reprodução social em padrão digno e cidadã 
(BRASIL/PNAS, 2004, p. 31). 

 
 

                                                           
23

 Além das condicionalidades, outros aspectos do programa têm gerado amplos debates, como a 
focalização, o desincentivo ao trabalho, a autonomia das mulheres usuárias, dentre outros. 
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Tendo por base esse princípio, a Política Nacional de Assistência Social 

(PNAS) busca promover o atendimento das necessidades básicas de famílias e 

indivíduos que vivem em situação de pobreza e exclusão social (SIMÕES, 2007). A 

garantia de renda é uma das dimensões que, em conjunto com as garantias de 

segurança de acolhida e segurança de convivência familiar/comunitária, integram a 

PNAS24.  

Nessa direção, Mesquita (2007), ao realizar uma avaliação dos impactos e 

alcance social do Programa Bolsa Família, concebe-o como uma ação de proteção 

básica, mesmo que ele não esteja formalmente vinculado à PNAS. Nesse contexto, 

o Bolsa Família está integrado numa rede de serviços, programas e projetos que 

visam prevenir situações de risco decorrentes da pobreza ou do não acesso aos 

serviços públicos.   

A questão, para a autora, é que o programa Bolsa Família foi desenvolvido 

“apartado”, ou seja, desarticulado da política de assistência social, sendo operado 

inicialmente por uma Secretaria Executiva ligada diretamente à Presidência da 

República. Segundo a autora, “prevalecia uma visão limitada da potencialidade de 

intervenção dessa área” (MESQUITA 2007, p. 63), isto é, da assistência social, daí 

que o programa não deveria estar exclusivamente ligado a ela, e, além disso, ele 

partiu da unificação de outros programas que eram geridos por áreas diversas como 

saúde, educação, dentre outras, e por tal motivo não se identificou com uma única 

área.  

Outro ponto para Mesquita (2007) é que para muitas áreas do governo o 

Bolsa Família estaria em disputa com a área de segurança alimentar e nutricional da 

política de assistência social e tal disputa o tenha afastado dessa política, mas a 

mesma autora revela que na realidade há uma relação direta do Bolsa Família com 

a assistência social, já que o público alvo é praticamente o mesmo e em âmbito 

local, na maioria dos municípios brasileiros, a gestão de ambos também é a mesma.  

O importante nessa discussão é entender que o próprio desenho do Bolsa 

Família demonstra que este não foi criado para pertencer a determinada área 

                                                           
24

 Visando um novo modelo de gestão da assistência social, a PNAS se subdivide em dois tipos de 
modalidades de proteção social: a Proteção Social Básica (PSB) e a Proteção Social Especial (PSE). 
Sinteticamente, a primeira atende a famílias em situação de vulnerabilidade social cujos direitos não 
foram violados. “Caracteriza-se por serviços continuados, para atendimento à criança, família, 
pessoas idosas e jovens, por meio de ações diferenciadas, de forma a garantir a participação da 
comunidade e a convivência familiar [...]” (SIMÕES, 2007, p. 287). A segunda, por ser de maior 
complexidade, atende a famílias cujos direitos foram violados e os serviços são mais complexos e 
podem estar ligados à proteção integral como a oferta de moradia, de trabalho, etc. (ibid.).   
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específica, mas a intenção é que ele esteja interligado às várias políticas públicas 

como uma espécie de elo entre elas. E mais, a despeito dessa discussão, o Bolsa 

Família tem atendido em seus mais de dez anos de existência a milhares de 

famílias, promovendo, assim, o alívio imediato da pobreza. Silva (2014), com base 

em informações extraídas do site do MDSA, demonstra que entre 2004 a 2013 o 

programa atendeu cerca de 14,10 milhões de famílias em todo o território nacional, 

demonstrando, assim, seu alto poder de alcance.    

Registra-se que, em relação à garantia de renda, a PNAS traz o Benefício de 

Prestação Continuada (BPC), que consiste na oferta de um (1) salário mínimo 

mensal para pessoas com deficiência e idosos acima de 65 anos que não tenham 

condições de prover sua própria subsistência ou de tê-la provida por seus familiares 

(BRASIL/MDSA, 2017). Essa definição encontra-se no artigo 203 da Constituição 

Federal e no artigo 20 da LOAS, sendo um direito já constituído no Brasil.  

Diferentemente do Bolsa Família, o BPC é um direito constitucional e possui 

dotação orçamentária própria, sendo um programa permanente, não estando sujeito 

a vicissitudes de ordem política-governamental, ou seja, pode-se dizer que o BPC 

constitui-se como uma política de Estado. Além disso, o BPC não está sujeito a 

condicionalidades, embora a permanência no programa esteja ligada à incapacidade 

para o trabalho.   

O BPC utiliza um determinado corte de renda como um dos critérios 

fundamentais para a concessão do benefício, nesse caso, além do sujeito 

apresentar-se “incapaz” para o trabalho, ainda necessita comprovar renda familiar 

mensal per capita de ¼ do salário mínimo, conforme determina a LOAS 

(BRASIL/MDSA, 2017). 

Retomando a discussão sobre o Bolsa Família, Medeiros, Britto e Soares 

(2007), ao discorrerem sobre a dimensão legal e política do referido programa, 

afirmam ser este um “quasi-direito”, isto é, o fato de não ser alicerçado 

constitucionalmente, de condicionar a seleção dos beneficiários com base em 

disponibilidades orçamentárias, de estar sujeito a créditos políticos25, bem como a 

vicissitudes governamentais, dentre outros fatores, fazem com que o Bolsa Família 

                                                           
25

 Quando os autores se referem a créditos políticos significa dizer que o Programa Bolsa Família, 
desde sua formulação à sua contínua implementação, tem sido ligado ao governo do PT ou, na visão 
popular, ao presidente Lula, que exerce quase que automaticamente a figura paterna pelo programa.   
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torne-se suscetível a determinados ajustes e “vontades” políticas e não seja, nesse 

sentido, reconhecido como um direito. 

Soares e Sátyro (2009, p. 11) expressam opinião semelhante ao afirmarem 

que o Bolsa Família não é um direito, pois está sujeito a possibilidades 

orçamentárias e, sendo assim, esgotando-se as verbas destinadas ao programa 

ninguém mais pode ser incluído, mesmo sendo elegível. Além disso, o fato do 

programa estar baseado em condicionalidades o descaracteriza enquanto direito, 

pois se é direito não se deve exigir contrapartidas para sua provisão. 

Assumindo uma visão otimista, Conh (2010), ao refletir sobre o potencial do 

Programa Bolsa Família como política de Estado, argumenta que embora o mesmo 

se apresente como um quase-direito, do ponto de vista constitucional, tem se 

colocado, ao longo dos anos, perante as camadas populares, como um “direito 

adquirido” e não passível de extinção. Segundo a autora, o programa “está de tal 

forma enraizado e apropriado pela sociedade, sobretudo junto aos segmentos de 

mais baixa renda, que dificilmente poderá ser extinto” (ibid., p. 225). 

A autora ainda chama atenção para o fato de que mesmo de forma incipiente 

o Programa Bolsa Família vem sendo gradativamente desvencilhado da figura 

paterna do governo que o instituiu, ou seja, do ex-presidente Lula, e esse é um fator 

importante não somente para o fortalecimento do programa, mas para possibilidade 

de este de fato tornar-se uma política de Estado.  

Ao longo de sua trajetória o Programa Bolsa Família vem sendo alvo de 

polêmicas e debates seja em relação ao seu desenho, ao contexto sócio-histórico 

em que emergiu, às condicionalidades, ao seu caráter focalizante, à sua relação 

com o trabalho, ou até mesmo quanto à efetividade como elemento gerador de 

autonomia às famílias usuárias, principalmente às mulheres. 

O Programa assume um caráter focalizado em segmentos específicos da 

população, isto é, famílias pobres e extremamente pobres. De acordo com Silva 

(2014, p. 102), é alto o seu poder de focalização, haja vista a ampla cobertura do 

seu público-alvo. 

Mas, em relação ao tema da focalização, é necessário registrar em primeiro 

lugar que no Brasil esse debate ganhou força a partir da década de 1990, no 

contexto da ascensão do neoliberalismo que impulsionou o Estado à realização de 

uma série de reformas estruturais baseadas na redução dos gastos públicos e no 
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ajuste fiscal, rebatendo de maneira contundente na forma de implementação das 

políticas públicas, principalmente das políticas sociais. 

A orientação era centralizar os gastos ditos sociais nas camadas mais pobres 

da população, através do estabelecimento de um corte de renda que possibilitasse o 

atendimento de uma parcela significativa da população, porém com um investimento 

menor por parte do Estado, reduzindo, dessa forma, os custos sociais. Assim, em 

detrimento da universalização das políticas sociais, a focalização justifica-se diante 

da escassez dos recursos públicos, bem como na sua eficiência mediante o 

combate à pobreza (COBO, 2012). 

Essa perspectiva de focalização é denominada por Silva (2007) como 

neoliberal/conservadora, pois concebe os programas sociais apenas como um 

atenuante à pobreza. Essa perspectiva para a autora: 

 
 

Orienta-se pela desresponsabilização do Estado e por corte de recursos dos 
programas sociais, centrando-se em programas sociais compensatórios, 
emergenciais, assistencialistas, insuficientes, descontínuos, direcionados 
para populações que vivem em situação de extrema pobreza. Essa 
focalização fragmenta mais que focaliza na população pobre por ser 
incapaz de alcançar a totalidade dos segmentos populacionais que estão 
demandando atenção especial (ibid., p. 1435).  

 
 
Em contraposição, a mesma autora defende a focalização com base na 

perspectiva progressista/redistributiva, a qual reivindica do Estado a 

responsabilidade de atender ao público alvo de sua intervenção, através de uma 

ampla cobertura, serviços de boa qualidade, bem como instituições com estruturas 

adequadas e pessoal qualificado, sendo necessário para tal a complementaridade 

entre a Política Social e a Política Econômica. A focalização, nesse caso, pauta-se 

em uma discriminação positiva que consiste: 

 
 

[No atendimento] das populações excluídas que estão demandando 
atenção especial, devendo possibilitar efetivo acesso à riqueza e aos bens e 
serviços socialmente produzidos. Nesse sentido, entendo que a focalização 
não se opõe à universalização. Na medida em que toda a população que 
precisa ser considerada é devidamente incluída, tem-se uma 
universalização em relação àquela população (SILVA, 2007, p. 1435). 

 
 

Desse modo, comungamos com essa visão da autora, ao entender que 

focalizar significa universalizar o acesso de determinados direitos a comunidades ou 
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segmentos da população que por diversos fatores comuns como pobreza ou 

doenças, por exemplo, demandam atenção especial do Estado. Focalização, então, 

trata-se do “direcionamento de recursos e programas para determinados grupos 

populacionais, considerados vulneráveis no conjunto da sociedade” (SILVA, 2001, p. 

13 apud 2007, p. 1435). 

Partindo dessas prerrogativas, Silva (2007; 2014) critica alguns aspectos do 

Programa Bolsa Família como, por exemplo, os critérios de elegibilidade para o 

ingresso das famílias no programa, considerando apenas a renda como marcador 

para definir quem é pobre ou extremamente pobre. Além disso, ela cita o caso de 

populações pobres que por situações geográficas ou culturais não conseguem ser 

alcançadas pelo programa e usa como exemplo as populações ribeirinhas da região 

amazônica (SILVA, 2014, p. 102). 

Em consonância, Stein (2009) destaca que mesmo em face do 

aperfeiçoamento dos instrumentos de focalização, estes ainda não foram capazes 

de universalizar o atendimento, mesmo dentro do universo dos indivíduos elegíveis 

que atendem aos critérios estabelecidos pelo programa.    

Outro tema que gera debate entre os estudiosos do Bolsa Família é o das 

condicionalidades. A existência desse mecanismo enquanto eixo estruturante do 

Programa Bolsa Família é atribuída à possibilidade de garantir o acesso a direitos 

sociais básicos de cidadania e, consequentemente, potencializar a autonomização 

das famílias usuárias. 

Silva (2007) aponta alguns problemas e desafios no contexto das 

condicionalidades. O primeiro deles, segundo a autora, é que o fato de que 

condicionar o acesso aos programas sociais, por meio de contrapartidas, numa 

relação entre direito e obrigação, fere o princípio constitucional da não 

condicionalidade aos direitos sociais que são necessários a uma vida digna. Assim, 

para Silva (2007), bem como para outros autores que defendem essa tese: 

 
 

As condicionalidades significam uma ameaça ao pleno exercício dos 
direitos, em especial do direito humano à alimentação, a ser assegurado 
pelo simples fato de existirem como seres humanos, já que o benefício seria 
a via de realização desse direito para quem não pode ter as suas 
necessidades mínimas satisfeitas pelos seus próprios meios. Nesse sentido, 
o programa, deve ser visto, ele próprio, como um direito de cidadania 
indisponível (MESQUITA, 2007, p. 72). 
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Nesse contexto, exigir contrapartidas às famílias que vivem em situação de 

subsistência, tornando-as responsáveis pela superação de suas próprias 

dificuldades, e ainda utilizar esse mecanismo como condição para a permanência no 

programa, contradiz a noção de direito incondicional e dificulta sua plena realização. 

A autora destaca outro problema, o que diz respeito à oferta insuficiente e a 

baixa qualidade dos serviços sociais, principalmente por parte dos municípios 

brasileiros, e, frente a essa conjuntura, a legislação não estabelece nenhuma 

punição pela falta de oferta dos serviços (MESQUITA, 2007), recaindo toda a 

responsabilidade para as famílias que devem cumprir com as contrapartidas do 

programa, mesmo diante da ausência, insuficiência e baixa qualidade dos serviços, 

em especial de educação e saúde.  

O desafio, então, para Silva (2007, p. 1436), consiste na responsabilização do 

Estado, em seus três níveis, no sentido de garantir “a expansão e a democratização 

de serviços sociais básicos de boa qualidade, associados a ações educativas, de 

orientação, encaminhamento e acompanhamento das famílias, visando a adequada 

utilização dos serviços”. Com isso, os mesmos se tornam acessíveis a todos, e as 

condicionalidades, ao invés de imposições ou obrigatoriedades, tornar-se-iam 

instrumento de ampliação de direitos.  

Mesquita (2007) defende a concepção contratual das condicionalidades, em 

que tanto o poder público quanto as famílias cumprem suas responsabilidades. 

Estas com a busca pelos serviços de educação e saúde, por exemplo, que, por sua 

vez, contribuirão para o desenvolvimento de suas capacidades, e aquele com a 

oferta qualificada desses serviços.  

Compartilhamos dessa concepção, ao entendermos que as condicionalidades 

são importantes para incentivar a busca pelas políticas públicas, mas que não 

devem servir apenas para a responsabilização ou punição das famílias, mas devem 

ser um mecanismo que provoque o poder público a investir na ampliação e na 

qualidade dos serviços prestados, de modo a facilitar o acesso das famílias aos 

direitos sociais básicos de cidadania. 

Em relação à educação, estudos empíricos têm mostrado o impacto positivo 

das condicionalidades nos índices de matricula, frequência escolar, redução da 

evasão e repetência, além do aumento significativo da inserção de crianças pobres 

na escola.  
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Cireno, Silva e Proença (2013), com base em pesquisas realizadas pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP, 

2009; 2010) e Banco Mundial (2011), apontam que os programas condicionados de 

transferência de renda, como o Programa Bolsa Família, contribuem 

significativamente para a elevação dos índices de matrícula escolar. Por outro lado, 

cita Oliveira e Soares (2013) em estudo que aponta que o Programa Bolsa Família, 

por meio do cumprimento das condicionalidades, contribui para a redução da 

repetência e exerce impacto positivo na expansão da oferta dos serviços de 

educação.  

Através de estudos comparativos, os autores concluem que o programa Bolsa 

Família possui uma influência positiva sobre a escolaridade das crianças 

beneficiarias, e entendemos que isso em longo prazo pode influenciar na diminuição 

das desigualdades, já que a educação é um veículo para o desenvolvimento 

intelectual e social, bem como para o exercício da cidadania, contribuindo, assim, 

para que as novas gerações tenham possibilidades de superar a condição de 

pobreza circunstancialmente transmitida de pais para filhos.  

  
 

Dado o alto grau de exposição ao programa, as evidências sugerem que a 
condicionalidade, ao menos na área de educação, tem efeitos positivos 
sobre a trajetória escolar destas crianças. Ou seja, o Programa Bolsa 
Família apresenta uma diminuição na desigualdade educacional destes 
alunos, quando comparados ao restante dos alunos de escola pública, 
ajudando na diminuição do ciclo intergeracional da pobreza diminuindo a 
desvantagens que essa condição gera no percurso escolar dessas crianças 
(CIRENO, SILVA E PROENÇA, 2013, p. 203). 

 
 

A outra questão que tem gerado críticas e debates no âmbito dos programas 

de transferência condicionada de renda é o seu impacto sobre o trabalho, e a 

questão que se coloca em pauta é o possível desincentivo ao trabalho ou o “efeito 

preguiça” (OLIVEIRA E SOARES, 2013) causado nas famílias beneficiárias. A crítica 

existe no sentido de que as famílias acabam por acomodar-se com a renda advinda 

do programa e, por tal motivo, não se esforçam em buscar ocupação no mercado de 

trabalho.  

Entretanto, esse é um tema complexo e não está ligado somente a uma 

questão moral, mas envolve uma relação de custo-benefício, de oferta de empregos 

e ainda as especificidades ou circunstâncias vivenciadas por cada indivíduo e/ou 
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família beneficiária, de modo que Oliveira e Soares (2013) enfatizam que as análises 

teóricas oferecem pouca luz, sendo esta uma questão empírica. 

Segundo Cobo (2012), o principal argumento do desincentivo ao trabalho está 

ligado à diferença relativa entre a renda advinda do benefício e a renda derivada da 

inserção no mercado de trabalho. Nesse caso, quanto maior for a primeira em 

relação à segunda, mais o indivíduo estará propenso a preferir a primeira e assim 

continuar sendo “dependente” do sistema de proteção social.  

Além disso, considerando as configurações atuais do mercado de trabalho, 

em que impera a informalidade, as ocupações precárias, incertas e de baixa 

remuneração, a transferência de renda parece uma melhor opção para o indivíduo, 

que prefere “assegurar uma renda ‘certa’ todo mês a se expor a aceitar ocupações 

de curta duração, pouco protegidas pela legislação e, portanto, com alto risco de 

desemprego no curto prazo [...]” (COBO, 2012, p. 62). Nesse caso, o indivíduo 

parece estar numa situação melhor ficando fora do mercado de trabalho, mesmo 

recebendo uma renda menor.  

Entretanto, com base nos estudos de Barr (2004), dentre outros autores, 

Cobo (2012) ressalta que aceitar ou não um trabalho não parte de decisões 

individuais, mas sim de decisões familiares tomadas em conjunto e que outras 

questões são relevantes como as características pessoais que não são observadas, 

as especificidades do mercado de trabalho, as políticas de emprego, os níveis de 

qualificação profissional dos beneficiários, dentre outros.  

A autora apresenta uma pesquisa realizada por Lavinas (2007), a qual 

demonstra que de um universo de quase 100 mil famílias usuárias do Bolsa Família, 

91% dos responsáveis pelo recebimento do benefício discordaram com a afirmação 

de que não precisariam mais trabalhar, já que o benefício é uma ajuda financeira à 

família. Ao mesmo tempo, 42% afirmaram que encontrar um bom trabalho e assim 

não precisar mais depender do programa era prioridade em suas vidas. 

A autora ainda destaca que desse universo pesquisado mais de 90% dos 

responsáveis pelo benefício eram mulheres, sendo que dessas, 11% afirmaram que 

caso recebessem o dobro do valor do benefício poderiam deixar de trabalhar ou de 

procurar emprego. Mas o interessante aí é que o mesmo percentual alegou que a 

existência de creches, escolas de tempo integral ou de pessoas que cuidassem dos 

filhos contribuiriam para que essas tivessem condições de acesso ou permanência 



P á g i n a  | 91 

 

no mercado de trabalho, e, ainda, 20% expressaram o desejo de poder trabalhar 

com remuneração em casa (COBO, 2012, p. 64). 

Essa pesquisa nos mostra que quando o assunto é Bolsa Família e 

participação no mercado de trabalho não é fácil mensurar o impacto de um sobre o 

outro, principalmente se considerarmos que as responsáveis familiares pelo 

benefício são mulheres, mães com filhos ainda pequenos e, além disso, com baixo 

nível de escolaridade e qualificação profissional. Ao pesar todos esses fatores, 

percebemos o quão determinantes são na hora de escolher ou não ingressar no 

mercado.  

E mais, devemos ainda considerar outros fatores como a jornada de trabalho 

integral e sua implicação para o cuidado das crianças, principalmente no que tange 

à frequência escolar; as funções precárias e de baixa remuneração face ao nível de 

escolaridade e qualificação dessas mulheres, dentre outros fatores que podem gerar 

desincentivo ao trabalho, sendo mais vantajoso, até mesmo financeiramente, ficar 

em casa do que exercer alguma atividade remunerada fora e, nesse sentido, não 

parece ser um aspecto negativo o “não estar no mercado de trabalho”.  

Silva (2014) julga como preconceituosa a visão de que as pessoas ao serem 

inseridas nos programas de transferência de renda tendem a abandonar o trabalho. 

A autora destaca pesquisas realizadas pelo Cedeplar/UFMG (2007)26 que revelam 

resultados positivos em relação à ocupação no mercado de trabalho por adultos de 

famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, proporcionalmente ainda maiores 

em comparação a famílias não beneficiárias.  

A autora ainda apresenta uma pesquisa realizada em 2009 pelo MDSA, a 

qual demonstra que o índice de ocupação por pessoas adultas beneficiárias do 

programa é bem próximo ao índice de pessoas adultas não beneficiárias, sendo 

65% e 71% respectivamente. Assim, com base nesses e em outros estudos a autora 

conclui: “não se pode falar em desinteresse por parte dos beneficiários do BF em se 

inserir no mercado de trabalho” (SILVA, 2014, p. 128). 

Corroborando com a autora supracitada, Cavalcante (2015), ao realizar 

pesquisa empírica com usuárias do Programa Bolsa Família no município de 

Frutuoso Gomes-RN, constatou que o recebimento da transferência de renda não é 

um elemento desmotivador ao trabalho, embora as ocupações disponíveis para 
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 Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional de Minas Gerais da Universidade Federal de 
Minas Gerais. 
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essas mulheres, em sua maioria, sejam atividades informais como faxinas e lavagem 

de roupas. Isso se dá tanto pela baixa qualificação desses sujeitos quanto pela 

ausência de empregos formais no município pesquisado, tendência esta percebida 

na maioria dos municípios brasileiros. 

O último ponto que gostaríamos de sublinhar refere-se ao debate sobre o 

Bolsa Família e sua capacidade de ser ou não um elemento gerador de autonomia à 

população usuária, principalmente às mulheres, já que a estas são atribuídas 

funções importantes frente ao programa. Haja vista ser um assunto complexo e 

envolver certa discussão sobre a temática de gênero, faremos uma breve 

consideração e, posteriormente, retomaremos no contexto das falas das usuárias 

entrevistadas. 

Primeiro cabe destacar que o governo prima pela mulher como principal 

responsável pelo benefício, concebendo a esta a titularidade do cartão e a 

incumbência pelo controle e utilização do dinheiro, “sob a justificativa de que a 

transferência dos recursos para as mulheres aumenta seu empoderamento, 

propiciando-lhe maior autonomia decisória na família e com melhor qualidade na 

aplicação dos recursos para os filhos” (SILVA, 2014, p. 139). 

Assim, ao receber a transferência monetária e controlar a sua utilização, a 

mulher passa a adquirir maior poder de barganha e maior capacidade de fazer 

escolhas e tomar decisões. Nessa perspectiva, estudos empíricos (Instituto 

Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, 2008 apud SILVA, 2014) demonstram 

que as mulheres sentem-se mais independentes financeiramente ao receberem o 

benefício e que houve um aumento no poder de decisão em relação ao dinheiro da 

família, apresentando, assim, um aspecto positivo do ponto de vista das relações de 

gênero na esfera privada.  

Em contrapartida, Nascimento (2016, 388) afirma que conceber autonomia e 

empoderamento às mulheres com base na administração do benefício e/ou cartão 

do Bolsa Família constitui-se numa “visão simplista e imediatista da realidade, posto 

que não altera as relações desiguais de gênero [...]”.  A autora ainda se reporta a 

Carloto e Mariano (2010) para esclarecer que a condição de principais responsáveis 

pelo benefício e consequentemente pelas contrapartidas exigidas reforça o papel 

supostamente considerado feminino e contribui com a manutenção das relações 

desiguais entre homens e mulheres (CARLOTO E MARIANO, 2010 apud 

NASCIMENTO, 2016). 
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Rego e Pinzani (2013), por outro lado, ao sintetizarem os resultados de uma 

pesquisa realizada pelos próprios autores durante 5 anos com mulheres usuárias do 

Programa Bolsa Família, cujo objetivo principal era avaliar em que medida esse 

programa é capaz de criar condições materiais e subjetivas para o desenvolvimento 

da autonomia na vida dessas mulheres, demonstram que o Bolsa Família produz 

mudanças significativas na vida do seu público alvo e que mesmo em detrimento da 

presença ainda forte da cultura machista de dominação, a participação no programa, 

em especial pelo recebimento de uma transferência em dinheiro, contribui não 

somente para melhorar as condições materiais, mas para uma possível superação 

da cultura da resignação, no sentido de terem melhores perspectivas de vida. A 

nosso ver, esses fatores, dentre outros, são primordiais para o desenvolvimento da 

autonomia. 

É pertinente mencionar que, na atualidade (2017), o Brasil vem sofrendo um 

período de instabilidade econômica e política, gerando implicações diretas no campo 

das políticas sociais públicas, a partir de pretensas reformas no sistema trabalhista, 

na previdência social, bem como nos demais setores da política pública brasileira. 

Em relação ao Programa Bolsa Família, o governo está investindo em uma seleção 

mais criteriosa e focalizada dos usuários, por meio do cruzamento dos dados do 

Cadastro Único com outros sistemas do Governo Federal, como os Ministérios da 

Fazenda, do Trabalho e do Planejamento, além da Polícia Federal, Ministério 

Público e Tribunal de Contas da União. Tal cruzamento visa verificar as 

(in)consistências das informações declaradas pelas famílias e assim detectar 

aquelas em situação “irregular”.27 Essas e outras ações fazem parte do plano de 

governo do atual Presidente da República Michel Temer, que assumiu o país no ano 

de 2016, após o impeachment da Ex-Presidente Dilma Roussef (2011-2016).28 

Destacadas as dimensões institucionais e legais do Bolsa Família, bem como 

alguns impactos e aspectos inerentes ao programa, percebe-se que o mesmo 

assume um papel central no âmbito da proteção social brasileira e que conhecer 

suas potencialidades, fragilidades e especificidades é importante não somente no 

contexto da análise crítica, mas no âmbito político-institucional como subsídio à 

formulação, obtenção de resultados e à gestão das ações empreendidas. 

                                                           
27

 Instrução Operacional nº 82/SENARC/MDS. 
28

 Dilma Roussef foi deposta do cargo de Presidente da República em 31 de agosto de 2016, através 
de um processo de impeachment. 
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Nesse contexto, a prática de avaliar o Programa Bolsa Família vem 

gradativamente se firmando e se popularizando, seja no espaço acadêmico, 

institucional, ou mesmo no interior dos movimentos sociais; e em tais processos é 

importante que se consulte a população usuária, pois sendo esta diretamente 

atendida e beneficiada poderá, diga-se, com mais propriedade, expressar os 

impactos que o programa causa em suas vidas.  

Por esta razão, o item a seguir busca compreender e avaliar a efetividade do 

Programa Bolsa Família na vida das mulheres usuárias, com base em pesquisa 

empírica realizada no município de Baraúna-RN. 
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4 O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA SOB A PERCEPÇÃO DAS MULHERES 
USUÁRIAS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA-RN 
 

Considerando o percurso traçado até o momento, em que se buscou esboçar 

o quadro teórico e referencial para a explicação dos elementos empíricos, 

apresentamos, neste item, todo o traçado metodológico da presente pesquisa, bem 

como os instrumentos utilizados para a produção dos dados e as dificuldades 

encontradas durante o itinerário investigativo. Além disso, faz-se a descrição do 

campo empírico e do perfil das interlocutoras da pesquisa, prosseguindo até a 

análise das entrevistas, o que, por sua vez, culmina com a exposição dos resultados 

apontados na investigação de campo. 

 

4.1 O CAMINHO DA PESQUISA: procedimentos teórico-metodológicos 
 

A presente pesquisa se propôs a avaliar a efetividade do Programa Bolsa 

Família no município de Baraúna-RN, sob a percepção das mulheres usuárias, e 

objetiva, em linhas gerais, identificar os impactos, em termos de mudanças 

quantitativas e qualitativas, na vida dessas mulheres pós-inserção no programa ora 

investigado. 

Trata-se de uma proposta metodológica inserida no campo da avaliação de 

políticas públicas, com recorte para a avaliação de efetividade, que apresenta, 

dentre outros desafios, o de demonstrar que os resultados obtidos em uma 

determinada pesquisa de avaliação, sejam eles positivos ou negativos, estão 

causalmente ligados ao produto ofertado pela política em análise (ARRETCHE, 

2009), e, em vista disso, a escolha correta de métodos, técnicas e indicadores é 

fundamental para o êxito do processo avaliativo. 

Isto posto, buscou-se, a partir de uma perspectiva de análise crítico-reflexiva, 

desvelar o nosso objeto e isso implica a compreensão do fenômeno em seu 

complexo e contraditório processo de produção e reprodução e não apenas no que 

lhe é aparente.  Nesse aspecto, o pesquisador não apenas descreve ou retrata o 

objeto como um fato isolado ou isento de determinações, mas apropria-se dele para 

desvelá-lo frente ao movimento da realidade, o que supõe estudá-lo em todos os 

seus aspectos, relações e conexões (GIL, 1999). 

Assim, a compreensão do Programa Bolsa Família e dos impactos que este 

causa na vida das usuárias fundamentou-se na perspectiva de apreensão da política 
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social pública em seu contexto socio-histórico de desenvolvimento, tencionando um 

diálogo reflexivo, que pudesse ultrapassar a mera reprodução de dados e, por 

conseguinte, contribuísse para a transformação da realidade. 

Por estar inserido no campo da pesquisa social, pode-se afirmar que o 

presente estudo é de natureza qualitativa, ao passo que não se baseia em números 

para garantir sua representatividade, mas apoia-se em aspectos da realidade que 

não podem ser quantificáveis.  

Conforme define Minayo (2001, p. 21-22), a pesquisa qualitativa “trabalha 

com universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 

corresponde a um espaço mais profundo das relações [...]”. Desse modo, vale 

afirmar que esse tipo de pesquisa preocupa-se com os aspectos subjetivos, ou seja, 

com o valor e o significado que as pessoas dão às coisas e, por tal motivo, o 

presente trabalho valoriza a fala das interlocutoras como elemento central na 

avaliação do objeto proposto. Coelho (2011, p.37) corrobora com esse pensamento 

ao afirmar que: 

 
 

[...] o sentido do uso do método qualitativo encontra-se na possibilidade de 
valorização das informações dos indivíduos quanto as suas experiências e 
percepções de mundo, estabelecendo uma relação entre o mundo real e as 
subjetividades das pessoas na construção de informação e dados capazes 
de descrever determinados fenômenos. 

 
 

Nesse contexto, avaliar uma determinada política ou programa social, levando 

em conta as percepções e as representações dos sujeitos, é fundamental para 

sabermos se a mesma está de fato cumprindo com os objetivos aos quais se propõe 

ou se é capaz de produzir mudanças viáveis na vida de seus usuários.  

Vale ainda salientar que, no âmbito da pesquisa qualitativa e dentro de uma 

dimensão crítico-reflexiva, a avaliação empreendida neste trabalho não se detém 

somente em identificar, “medir” ou em “mensurar” os impactos do programa Bolsa 

Família na vida das mulheres usuárias, mas em compreender esses impactos dentro 

de um contexto sócio-histórico das relações sociais. 

Retoma-se aqui a premissa de que a Avaliação de Efetividade exige a 

escolha de indicadores empíricos que possam trazer respostas satisfatórias ao 

alcance dos objetivos definidos em um processo avaliativo. Assim, segundo Coelho 
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(2011, p. 272), “os indicadores possibilitam aferir o êxito (sucesso) ou fracasso de 

determinada política avaliada [...]”, e constituem-se, como: 

 
 

Um instrumento de medição usado para indicar mudanças na realidade 
social que se interessa. Ele é uma régua ou padrão que nos ajuda a medir, 
avaliar ou demonstrar variações em alguma dimensão da realidade 
relevante para os objetivos de um determinado projeto [...] (ARMANI, 2004 
apud COELHO, 2011, p. 272).  

 
 
Em consonância, Minayo (2009, p. 85) aponta que os indicadores são 

sinalizadores que indicam os resultados de uma determinada ação, porém não são 

capazes de produzir certezas absolutas quanto a esses resultados, isto é, não falam 

por si só, apenas sinalizam ou indicam o que se deve indicar. Valendo-se desse 

entendimento, este trabalho ousou apropriar-se, com base em Coelho (2011), de 

dois indicadores qualitativos integrantes da proposta metodológica de Avaliação de 

Efetividade pela Expansão de Capacidades e Liberdades29, de autoria de Coelho 

(2011), são eles: Acesso à renda, bens e/ou serviços e Acesso a políticas públicas. 

Adicionou-se, com base na proposta supracitada, o indicador Desenvolvimento e/ou 

elevação da autonomia feminina. Entende-se que esses indicadores são capazes de 

aferir a efetividade do Programa Bolsa Família, atendendo, assim, ao objetivo da 

pesquisa. 

Neste direcionamento, Coelho (2011, p. 274) traduz o indicador renda e 

acesso a bens e serviços como sendo a “melhoria (aumento) de renda pessoal e 

familiar, bem como ao conjunto de bens e serviços acessados conjunta e 

articuladamente”. Já o indicador acesso às políticas públicas refere-se “à 

identificação das políticas que passaram a ser acessadas pelos usuários a partir da 

inserção na política avaliada” (ibid.). Soma-se a esses o indicador Desenvolvimento 

e/ou elevação da autonomia feminina que, neste trabalho, representa o afloramento 

ou a elevação do bem-estar da mulher usuária, em seus aspectos subjetivos 

                                                           
29

  A proposta metodológica de avaliação de políticas públicas e sociais públicas, denominada 
Avaliação de Efetividade pela Expansão de Capacidades, resultou como produto da tese de 
doutoramento intitulada DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL: UMA AVALIAÇÃO DE 
EFETIVIDADE DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS MUNICÍPIO DE ASSU E 
MOSSORÓ/RN (2004-2008), de autoria de Coelho (2011). 
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(autoestima, liberdade individual, poder decisório) ou na capacidade de esta afirmar-

se enquanto sujeito capaz de ter voz ativa e participar na sociedade30. 

A partir de tais postulações, o processo de investigação se desenvolveu 

mediante pesquisa bibliográfica, documental e de campo, sendo que a partir deste 

momento far-se-á a descrição e o detalhamento de cada um dos componentes 

supracitados, os quais associados formaram a estrutura global do presente estudo. 

A pesquisa bibliográfica consistiu em revisão de literatura, por meio da análise 

de textos, artigos, livros, relatórios, dissertações e teses, que ao serem lidos e 

sistematizados formaram o quadro de referência teórica para a apreensão do objeto 

de pesquisa, bem como para a caracterização do campo empírico e análise dos 

dados. 

No escopo da abordagem teórica destacam-se as definições e tipologias das 

Políticas Públicas e Sociais Públicas, com base em autores como: Pereira (2009); 

Coelho (2011); Meny e Thoenig (1992); Faleiros (2000); Demo (1994); Souza C. 

(2006); Souza (2009); Mincato (2012); Behring e Boschetti (2006); Miranda (2013); 

Draibe (2001), dentre outros. Também se julga importante a discussão sobre a 

temática da Avaliação de Políticas Públicas e Sociais Públicas, com destaque para a 

Avaliação de Efetividade e, nesse quesito, destacam-se os autores: Figueiredo e 

Figueiredo (1986); Arretche (2009), Coelho (2011); Cunha (2006); Draibe (2001); 

Faria (2009); Cotta (1998); Rua (1998); Boschetti (2009) e Souza C. (2006).  

Esse momento foi rico e permitiu o diálogo entre diversas perspectivas 

teórico-metodológicas, demonstrando, assim, que o campo de estudo supracitado é 

amplo e não consensual. Mesmo em face dessa amplitude, esta pesquisa aproxima-

se dos autores que tratam as Políticas Públicas, Sociais Públicas e a Avaliação de 

Políticas Públicas não somente como ações puramente emanadas do Poder Público, 

mas como processos dinâmicos, por vezes contraditórios, os quais envolvem 

diversos atores sociais e que dadas as condições históricas e conjunturais da 

sociedade capitalista sofrem alterações e determinações (PEREIRA, 2009; 

FALEIROS, 2000; SOUZA, 2009; MINCATO, 2012; BEHRING E BOSCHETTI, 2006; 

                                                           
30

 O conceito de autonomia é denso e neste trabalho não se apresentou como categoria central de 
análise. No entanto, a concepção atribuída ao indicador desenvolvimento ou elevação da autonomia 
feminina se aproxima do conceito de expansão das capacidades, de Amartya Sen, amplamente 
discutido por Coelho (2011) ao avaliar a efetividade da política de assistência social pela expansão 
das capacidades na vida de seus usuários. A expansão das capacidades, nesse contexto, está 
intimamente relacionada à melhoria da qualidade de vida desses sujeitos, por meio da superação de 
privações e da ampliação das possibilidades de realizarem escolhas e de definirem seus modos de 
ser e de viver (COLEHO, 2011). 
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BOSCHETTI, 2009). Alia-se a essa concepção o entendimento de que a formulação, 

implementação e/ou a avaliação destas políticas devem ser motivadas pelo princípio 

da elevação do bem-estar social das populações atendidas (FIGUEIREDO E 

FIGUEIREDO, 1986; COELHO, 2011). 

Ainda sobre a revisão da literatura, buscou-se traçar as tendências históricas 

da Política Social Pública no Brasil e, por conseguinte, o surgimento e percurso dos 

Programas de Transferência de Renda no sistema de Proteção Social Brasileiro, pós 

1988, e assim, a partir desse recorte temporal, foi possível situar o Programa Bolsa 

Família, seu desenho, configuração e particularidades no atual cenário sócio-

histórico. Entre os autores consultados, menciona-se: Behring e Boschetti (2006); 

Melo (2009); Cobo (2012); Draibe (2003); Silva (2007; 2014); Silva, Yazbek e 

Giovanni (2008); Soares e Sátyro (2009); Oliveira e Soares (2013); Medeiros, Britto 

e Soares (2007); Rego e Pinzani (2013; 2014); Araújo (2014); Cavalcante (2015) 

Brasil (1996; 2017), dentre outros. 

Quanto ao campo empírico, foi realizada, com base em algumas leituras 

específicas e em dados estatísticos oficiais, uma caracterização geral do município 

de Baraúna-RN, suas especificidades, bem como a configuração da política local de 

assistência social, campo de materialização do Programa Bolsa Família. Para esse 

momento, destacam-se: Santos Junior (1999); IDEMA (2008); Albano (2011); 

Andrade A. A. (2013) e Andrade V. D. (2014). 

Em relação à pesquisa documental, foram realizadas consultas a documentos 

disponíveis no site do Ministério de Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA) e 

junto a outros sites institucionais como a página do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) e do Atlas do Desenvolvimento Humano. Dentre os documentos 

pesquisados no site do MDSA, destacam-se os Boletins de Informações Sociais 

produzidos pela Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação (SAGI), os quais 

trazem dados do município de Baraúna e serviram de subsídio para a construção do 

subitem 4.2, que trata especificamente sobre a caracterização do campo empírico. 

Além disso, foi possível coletar, no referido site, documentos que tratam do 

Programa Bolsa Família e outros temas ligados à Política Pública de Assistência 

Social. Os demais sites, de igual modo, forneceram importantes informações sobre o 

campo empírico, como os Censos disponíveis na página oficial do IBGE e os 

Indicadores de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) acessíveis no site Atlas 

Brasil. 
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Ainda sobre a pesquisa documental é importante destacar consultas aos 

arquivos da Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Baraúna, 

principalmente aos seguintes documentos: Relatórios das Conferências Municipais 

de Assistência Social dos anos de 2011 e 2013; Lei de Criação do Fundo Municipal; 

Diagnóstico das Áreas de Referência do CRAS e Plano Municipal de Assistência 

Social – Quadriênio 2014-2017. Esses documentos apresentam dados referentes à 

caracterização da política local de assistência social e à organização dos serviços 

socioassistenciais ofertados. Vale ressaltar a dificuldade de encontrar esses 

documentos, já que não existe, no interior da instituição, um acervo devidamente 

ordenado e organizado, tampouco produções específicas que tracem a trajetória 

e/ou histórico da assistência social no município. Mesmo assim, com o auxílio da 

assistente social do local, puderam-se encontrar os documentos supracitados, os 

quais forneceram dados interessantes para a pesquisa em questão.  

A pesquisa de campo, considerada como a coleta direta dos dados junto aos 

sujeitos da pesquisa (COELHO, 2011), ocorreu em dois momentos que serão 

detalhados a seguir. 

O primeiro consistiu em um levantamento junto ao Setor do Cadastro Único 

da Secretaria Municipal de Assistência Social de Baraúna/RN, para a seleção das 

usuárias a serem entrevistadas. Porém, antes de realizar esse levantamento definiu-

se como público-alvo da pesquisa os seguintes sujeitos: mulheres usuárias do 

Programa Bolsa Família e que assumam a função de responsável familiar ante o 

programa; que sejam moradoras das comunidades Cinderela e Amauri Ribeiro, 

áreas consideradas de maior vulnerabilidade social do município; que tenham dois 

ou mais filhos; que estejam inseridas no programa há mais de dois anos e que no 

momento da seleção estivessem com o Cadastro Único atualizado.  

A escolha por mulheres que assumem a função de responsável familiar 

ocorreu porque entende-se que sendo elas as administradoras do benefício e as 

representantes diretas do grupo familiar, poderão com mais “propriedade” expressar 

os impactos do programa em suas vidas e consequentemente nos demais membros 

da família. A preferência pelas áreas supracitadas deu-se porque são os territórios 

de abrangência do CRAS e foi exatamente a atuação profissional junto a famílias 

dessas comunidades que motivou a presente pesquisa. A exigência de estarem 

inseridas no Bolsa Família há mais de dois anos parte do princípio de que esse é um 

período mínimo para se notar os possíveis impactos ou mudanças advindas da 
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inserção e permanência no programa. Por fim, o cadastro atualizado traria mais 

segurança quanto à confirmação dos critérios pré-selecionados e ajudaria a 

encontrar essas mulheres com mais facilidade. 

Em posse desses requisitos seguiu-se a seleção mediante consulta aos 

cadastros familiares existentes no setor do Cadastro Único do município. Esse 

momento foi particularmente desafiador, pois no período (setembro/2016) o 

município possuía um total de 3.225 famílias cadastradas no Programa Bolsa 

Família, seno que desse total não foi possível calcular quantas residiam nas áreas 

propostas e, por conseguinte, quantas atendiam a todos os critérios estabelecidos, o 

que dificultaria a definição do percentual de mulheres a serem selecionadas.  

Entretanto, mesmo que fosse possível essa estimativa, não seria viável, visto que 

em um universo tão expressivo de famílias beneficiárias, supõe-se que seria 

impossível realizar a pesquisa com todas as que se mostrassem elegíveis. 

Portanto, tendo em mãos os cadastros das comunidades Cinderela e Amauri 

Ribeiro, considerando a natureza qualitativa da presente pesquisa, decidiu-se 

selecionar inicialmente uma amostra de 20 mulheres, que dentro dos requisitos já 

mencionados representariam o total da população alvo. Essa seleção obedeceu ao 

princípio da amostragem não-probabilística - por acessibilidade ou por conveniência 

(GIL, 1999). A amostragem não-probabilística é comum na pesquisa social e 

caracteriza-se por não exigir “fundamentação matemática ou estatística, 

dependendo unicamente de critérios do pesquisador” (ibid., p. 101). Esse grupo de 

amostragem engloba a amostragem por acessibilidade ou por conveniência, que é 

destituída de rigor estatístico e não carece obedecer a critérios rigorosos. Conforme 

esclarece Gil (1999, p. 104): 

 
 

O pesquisador seleciona os elementos a que tem acesso, admitindo que 
estes possam, de alguma forma, representar o universo. Aplica-se este tipo 
de amostragem em estudos exploratórios ou qualitativos, onde não é 
requerido elevado nível de precisão. 

 
 
Desse modo, selecionadas as 20 mulheres, partiu-se para o segundo 

momento que foi o contato telefônico e, logo em seguida, a realização das 

entrevistas. Do total de mulheres foi possível contato com 17, sendo que as demais 

não atenderam o telefone, mesmo após três tentativas. Das 17 contatadas, 2 não 

aceitaram participar da pesquisa e, ao que tudo indica, foi por medo de uma possível 
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fiscalização por parte do programa ou de que a entrevista viesse prejudicá-las de 

alguma maneira. Então, ao finalizar os contatos, 15 mulheres aceitaram o convite. 

A técnica utilizada para a coleta de dados foi a entrevista semiestruturada, 

composta por um roteiro dividido em dois blocos, sendo o primeiro voltado para a 

identificação das informantes mediante informações gerais como idade, renda, 

escolaridade, ocupação, dentre outras, que subsidiaram a construção do perfil das 

informantes. Já o segundo bloco trouxe perguntas fechadas e abertas, formuladas 

com base nos indicadores propostos e direcionadas ao tema que se propunha 

investigar. As entrevistas foram realizadas entre os dias 26 de outubro a 08 de 

novembro de 2016 e todas ocorreram nas casas das usuárias. Além do mais, 

contou-se com o auxílio de gravador e tiveram duração média de 20 a 30 minutos31.  

Optou-se pela entrevista como técnica viável a esta pesquisa em decorrência 

de que a mesma apresenta inúmeras vantagens, dentre elas a de promover uma 

interação maior entre os interlocutores, facilitando o diálogo e o conhecimento da 

realidade vivenciada por cada uma das mulheres entrevistadas.  

Na visão de Minayo (2001, p. 57), a entrevista é uma das técnicas mais 

utilizadas em trabalhos de campo, cujo objetivo é captar informações através das 

falas dos sujeitos e, como bem afirma a autora, “não significa uma conversa 

despretensiosa e neutra, uma vez que se insere como meio de coleta dos fatos 

relatados pelos atores, enquanto sujeitos-objeto da pesquisa que vivenciam uma 

determinada realidade que está sendo focalizada”. Ainda em relação às vantagens 

dessa técnica, pode-se entender:  

 
 

a) A entrevista possibilita a obtenção de dados referentes aos mais 
diversos aspectos da vida social; 
b) A entrevista é uma técnica muito eficiente para a obtenção de dados 
em profundidade acerca do comportamento humano; 
c) Os dados obtidos são suscetíveis de classificação e quantificação 
(GIL, 1999, p. 118). 

 
 
É importante sinalizar que embora tenhamos contado com a disponibilidade 

de 15 mulheres, foram realizadas entrevistas somente com 12, pois no decorrer do 

processo, ao organizar e transcrever as falas, constatou-se um grande volume de 

informações que pouco a pouco iam contemplando às questões da pesquisa. 
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 Segue em apenso o Roteiro da Entrevista e o modelo do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido, que foi devidamente assinado por cada uma das entrevistadas. 
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Ademais, à medida que as respostas foram se repetindo, possibilitando a realização 

da análise e o alcance dos objetivos estabelecidos, deu-se por concluído o trabalho 

de campo. Nesse sentido, entende-se que o fator numérico não é a principal 

preocupação, mas sim a consistência e a qualidade do material coletado. Portanto, 

seguiu-se a orientação de Duarte (2002) apud Crispim (2013, p. 44):  

 
 

À medida que se colhem os depoimentos, vão sendo levantadas e 
organizadas as informações relativas ao objeto da investigação e, 
dependendo do volume e da qualidade delas, o material de análise torna-se 
cada vez mais consistente e denso. Quando já é possível identificar padrões 
simbólicos, práticas, sistemas classificatórios, categorias de análise da 
realidade e visões de mundo do universo em questão, e as recorrências 
atingem o que se convencionou chamar de “ponto de saturação”, dá-se por 
finalizado o trabalho de campo, sabendo que se pode (e deve) voltar para 
esclarecimentos. 

 
 

O contato face a face com as mulheres entrevistadas, no espaço privado de 

convivência familiar, foi instigante e permitiu um olhar sobre suas expressões, 

modos de vida e sobre a forma como se percebem enquanto usuárias do Programa 

Bolsa Família. Um dos desafios foi o de conquistar a confiança dessas mulheres, 

visto que antes de iniciar a entrevista elas se mostravam um pouco apreensivas e 

duvidosas quanto ao verdadeiro motivo da pesquisa de avaliação. Essa reação é 

compreensível, pois são pessoas que nunca tiveram contato com o meio acadêmico 

e a participação nesses tipos de estudos não faz parte de suas vidas cotidianas, 

sendo comum sentirem medo de serem avaliadas e assim perderem o benefício. 

Entretanto, ao expor os objetivos, assegurando por sua vez o anonimato, as 

entrevistas fluíram de forma espontânea e proveitosa, inclusive sob a permissão de 

ter as falas gravadas. 

A principal dificuldade desse momento foi a interferência, em alguns casos, de 

fatores como a presença de crianças no recinto ou a ingerência de terceiros, que 

com cuidado foram administrados pela pesquisadora. Cita-se, ainda, o aparecimento 

de ruídos (de TV, latidos de cães, som de veículos) nas gravações, o que dificultou 

em certos pontos a compreensão das falas na fase das transcrições.  

No que se refere à sistematização e interpretação/análise dos dados, pode 

ser dividida em dois momentos. No primeiro, foi realizada uma tabulação manual 

simples (GIL, 1999) dos dados gerais das informantes da pesquisa, no sentido de 

construir o perfil dessas mulheres com base em variáveis do tipo idade, renda, 
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escolaridade, estado civil, ocupação, número de filhos, dentre outras. A partir de tal 

registro, pôde-se traçar o retrato do público alvo e propor algumas reflexões 

assentadas em suas características gerais e especificidades32. 

O segundo momento refere-se ao tratamento dos depoimentos colhidos nas 

entrevistas, fase esta em que se tentou agrupar as falas, fossem semelhantes ou 

divergentes, articulando-as dentro de determinada quantidade de categorias (GIL, 

1999). Esse procedimento facilitou as análises e/ou interpretação dos dados, bem 

como a teorização dos mesmos, de modo a possibilitar o confronto entre a 

abordagem teórica e os resultados apontados na investigação de campo. Segundo 

Teixeira E. B. (2003, p. 192), esse processo é complexo, pois “envolve retrocessos 

entre dados pouco concretos e conceitos abstratos, entre raciocínio indutivo e 

dedutivo, entre descrição e interpretação”. 

Mesmo cientes de todos os desafios e incertezas, naturais em qualquer 

investigação de natureza qualitativa, pode-se afirmar que a partir da relação teoria-

empiria foi possível a apreensão desejada do objeto, de modo a responder as 

questões colocadas no processo de realização da pesquisa. 

No subitem a seguir, faz-se uma breve caracterização da área de estudo, 

evidenciando seus aspectos históricos, naturais, demográficos, econômicos, bem 

como os indicadores sociais e algumas peculiaridades próprias de seu 

desenvolvimento sócio-histórico. Também se faz a contextualização da política local 

de assistência social, por meio da descrição dos serviços ofertados. 

 

4.2 O CAMPO EMPÍRICO: caracterização do município de Baraúna-RN e os traços 
da política local de assistência social 
 

O município de Baraúna-RN, conforme estudo realizado por Santos Júnior 

(1999), começou a ser povoado na década de 1930 por alguns agricultores, com 

destaque para o senhor João Batista Dantas, identificado como o primeiro morador e 

fundador do município, que até então era conhecido como “Rancho do Sabiá”. 

A inexistência de rios ou riachos na localidade era um grande impeditivo para 

o seu povoamento, mas a grande diversidade de espécies vegetais consideradas de 

boa qualidade como o pau-branco, angico, pereiro, imburana, jatobá, dentre outros, 

acabou atraindo algumas famílias que fizeram da extração de madeira a primeira 
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 Os gráficos presentes no subitem “O perfil das mulheres entrevistadas” foram construídos por meio 
de ferramenta simples do processador de textos Word 2010. 
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atividade econômica do município e, com a instalação do primeiro poço artesiano, 

em 1935, muitas famílias ali se estabeleceram33 (SANTOS JÚNIOR, 1999). 

Segundo Santos Júnior (1999), há três versões para a origem do nome 

Baraúna, sendo a primeira derivada de um caçador chamado João Baraúna, mais 

conhecido como “Baraúna”, que costumeiramente era visto caçando na região, a 

qual era famosa pela grande variedade de aves e animais. A segunda versão deriva 

da palavra Ibira-Una, uma planta que na época era abundante na região e significa 

“madeira-preta”. Já a terceira versão defende que o nome Baraúna surgiu como 

homenagem a um herói que existiu na época, chamado Alexandre Baraúna.  

Embora o renomado historiador Luiz da Câmara Cascudo, em seu livro 

Nomes da Terra, defenda a segunda versão, ou seja, que Baraúna originou-se do 

termo Ibira-Una (a madeira-preta), Santos Júnior (1999, p. 9) alega que a versão 

correta, segundo depoimentos dos primeiros moradores, é a de que o nome do 

município tem origem no caçador João Baraúna, que dedicava maior parte do seu 

tempo “aventurando-se” por essa região. 

No ano de 1953 Baraúna foi elevada a distrito de Mossoró, situação esta que 

perdurou até o dia 15 de dezembro de 1981, quando por meio de um plebiscito se 

efetivou como município do Rio Grande do Norte, conforme a Lei Estadual nº 5.107. 

Em 15 de Novembro de 1982, Baraúna elege o Sr. José Holanda Montenegro como 

o seu primeiro Prefeito. 

Localizada no semiárido nordestino, especificamente na microrregião de 

Mossoró e mesorregião do Oeste Potiguar, Baraúna está situada nas coordenadas 

geográficas de 5º 04’ de latitude sul, e 37º 37’ de longitude oeste, abrangendo uma 

área de 825,80 km² e estando a 317 km de distância da capital do estado 

(INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO 

RIO GRANDE DO NORTE – IDEMA/RN, 2008). 

O município de Baraúna faz divisa com os estados do Rio Grande do Norte 

(leste e sul) e Ceará (oeste e norte), sendo que se limita a leste e ao sul com os 

municípios de Mossoró e Governador Dix-Sept Rosado, respectivamente; ao norte 

limita-se com o município de Aracati e a oeste com os municípios de Quixeré e 

Jaguaruana.  

                                                           
33

 Contam os primeiros moradores que o Senhor João Batista Dantas viajou a pé (mais de 300 km) 
até Natal, a capital do estado, para solicitar ao interventor estadual, na época o Senhor Rafael 
Fernandes, a instalação do referido poço (SANTOS JUNIOR, 1999). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Governador_Dix-Sept_Rosado
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Mapa 1: Localização do município de Baraúna-RN no Rio Grande do Norte 

 

Fonte: Albano (2011, p. 280). 

 

Em relação aos seus aspectos naturais, geológicos, climáticos e 

hidrográficos, o IDEMA/RN (2008) caracteriza Baraúna como um município de clima 

quente e semiárido, com chuvas concentradas nos meses de fevereiro a maio e com 

temperaturas médias anuais que variam entre 36,0 Cº (máxima) a 21, 0 Cº (mínima).  

O solo predominante é o cambissolo eutrófico, o qual é muito fértil, sendo 

restrito à lavoura e com aptidão para o cultivo de culturas especiais de ciclo longo, 

como algodão arbóreo, sisal, caju e coco. Esse tipo de solo também é propício à 

fruticultura irrigada e o seu manejo tanto permite práticas mais rudimentares, como 

as atividades de trabalho braçal e de tração animal, quanto aquelas de alto nível 

tecnológico, como as práticas mecanizadas. 

Quanto ao seu relevo e aspectos geológicos, Baraúna está localizada na 

chapada do Apodi, que é uma unidade de relevo composta por terras planas, 

ligeiramente elevadas e formadas por terrenos sedimentares, que são cortados 

pelos rios Apodi-Mossoró e Piranhas-Açu. O IDEMA/RN (2008) registra a existência 

de minerais como o calcário que pode ser utilizado na fabricação de cimento, cal, 

pisos e revestimentos, além da presença de cascalho, largamente utilizado na 

construção civil.  
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Mesmo não tendo rios ou lagos, Baraúna é rica em recursos hídricos, 

possuindo, por décadas, um lençol freático considerado um dos maiores do mundo 

(SANTOS JÚNIOR, 1999). O município é banhado por dois importantes aquíferos: o 

Jandaíra e o Barreira, os quais são ricos em sais minerais e possuem excelente 

qualidade química, o que torna a água propícia não somente para o uso na 

agricultura irrigada, mas podendo ser utilizada praticamente para todos os fins. Além 

disso, é possível encontrar água a poucos metros de distância do solo, o que facilita 

a perfuração de poços (IDEMA/RN, 2008). 

Devido suas características naturais, como a alta fertilidade do solo e a 

abundância de águas subterrâneas, Baraúna possui diversos elementos favoráveis 

ao desenvolvimento da agricultura irrigada e, por tal motivo, Albano (2011) ressalta 

que esse município se insere nas chamadas “manchas de modernidade”.34 

Conforme o Censo Demográfico de 2010, a população do município de 

Baraúna era igual a 24.182 habitantes, sendo que em 2016 sua população estimada 

era de 27.667 habitantes. Do total, estima-se que 62,90% das pessoas residem em 

área urbana e 37,10% em área rural, demonstrando que embora o município possua 

fortes traços de ruralidade, tanto em seus aspectos sociais (costumes), quanto no 

perfil econômico (atividade agrícola), pode-se afirmar um processo de urbanização, 

com maior concentração da população na área urbana. 

Mesmo com predominância populacional na área urbana, Baraúna possui 

uma extensa área rural, que segundo informações obtidas no mês de fevereiro/2017 

junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município é composta por 

aproximadamente 56 comunidades rurais e 22 projetos de assentamento de reforma 

agrária, totalizando uma população rural de 8. 972 pessoas35. 

Em relação aos assentamentos rurais do município de Baraúna-RN, vale 

destacar que os primeiros surgiram no final da década de 1980 e encontram-se 

entre os mais antigos do estado. Esses assentamentos exercem impacto econômico 

                                                           
34

 As “machas de modernidade”, segundo Albano (2011, p. 82), são áreas do nordeste que possuem 
um alto grau de cientificidade agrícola e que “se relacionam muito mais com o Mercado Internacional 
do que com suas áreas vizinhas no interior da região, deixando de lado as desigualdades regionais e 
as áreas mais pobres”. Essas áreas recebem investimento e apoio de órgãos governamentais e 
fazem parte da estratégia de desenvolvimento da fruticultura irrigada no nordeste, implementada na 
década de 1990, cujo objetivo era implantar um novo modelo de irrigação, dentro da filosofia de 
mercado do Banco Mundial (ver mais sobre o assunto em Albano, 2011).

 

35
 A quantidade de assentamentos informada pelo sindicato ultrapassa o total informado pelo INCRA, 

pois de acordo com o Painel dos Assentamentos, disponível no site do órgão, em Baraúna 
encontram-se registrados 11 assentamentos. Disponível em: 
<http://painel.incra.gov.br/sistemas/index.php> Acesso em 07 jun. 2017. 

http://painel.incra.gov.br/sistemas/index.php
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e social sobre o município, principalmente em virtude da relação com grandes 

empresas do agronegócio, por meio da fruticultura irrigada que passou a ser 

praticada pelos assentados a partir de meados da década de 1990 (MAIA E COSTA, 

2008). Nesse período, segundo Nunes et al. (2006) apud Maia e Costa (2008), os 

assentados que trabalhavam para as empresas instaladas no município 

apropriaram-se das técnicas de irrigação trazidas pelos grandes produtores e com 

isso passaram a viabilizar a produção e a comercialização de melão, via contratos 

com empresas de importação e exportação, e ainda a formação de cooperativas 

através de práticas organizativas. 

Sobre a estrutura demográfica do município, a mesma também sofreu 

alterações entre os anos 2000 e 2010, verificando-se a ampliação da população 

idosa que, em termos anuais, cresceu 4,2% em média. Assim, se em 2000 este 

grupo representava 7,1% da população, em 2010 alcançou 8,2% do total da 

população municipal. Quanto aos jovens na faixa etária de 15 a 59 anos, verifica-se 

um crescimento populacional significativo (em média 3,21% ao ano), passando de 

10.925 habitantes em 2000 para 14.980 em 2010, representando assim 61,9% da 

população total do município (MDSA/SAGI/BOLETIM DADOS MUNICIPAIS, 2017). 

Esse crescimento pode ser visto no gráfico abaixo: 

 

Gráfico 1:  População residente por faixa etária entre 2000 e 2010 

 

Fonte: IBGE, 2010 (apud BRASIL/MDSA/SAGI, 2017 – BOLETIM DADOS MUNICIPAIS, p. 2). 

 

Conforme apresentado, houve aumento da população jovem, bem como da 

população idosa, o que demonstra um desafio para o município, no sentido de 
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implementar políticas públicas e sociais públicas que venham atender a esses 

grupos em suas características e demandas específicas. 

Em relação ao perfil econômico, dados do Censo Demográfico de 2010 

apontam que entre os anos de 2006 e 2010 o Produto Interno Bruto (PIB) do 

município de Baraúna cresceu 29,4%, passando de R$ 124,8 milhões para R$ 207,1 

milhões. A participação do PIB do município na composição do PIB estadual 

aumentou de 0,61% para 0,64% no mesmo período, embora o crescimento do seu 

PIB tenha sido inferior ao verificado no estado, que foi de 57,3%. 

O Censo ainda destaca que a estrutura econômica municipal demonstra 

participação expressiva do setor de Serviços, o qual responde por 48,2% do PIB 

municipal. Quanto ao setor industrial, verifica-se o aumento na participação do PIB, 

que em 2010 era de 5,9%, contra 5,2% no ano de 2006.  

 

Gráfico 2: Participação dos setores econômicos no PIB do município em 2010 

 

Fonte: IBGE, 2010 (apud BRASIL/MDS/SAGI, 2015 – DIAGNÓSTICO SOCIOTERRITORIAL, s/p). 

 

Mesmo com a predominância do setor de serviços na participação do PIB 

municipal, Baraúna possui um alto potencial para o agronegócio, com ênfase na 

fruticultura irrigada e essa peculiaridade do município, que o distingue de tantos 

outros do mesmo porte, o faz assumir um lugar de destaque no mercado nacional e 

internacional de produtos agrícolas, principalmente de frutas tropicais como o 

mamão e o melão. Essa inserção, diga-se sob o domínio do capital local e 

estrangeiro, trouxe diversos impactos para o município ao longo das duas últimas 

décadas, tanto nos aspectos ambientais, quanto econômicos e sociais, conforme 

veremos adiante. 
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Albano (2011), citando dados do IBGE do ano de 2011, revela que Baraúna, 

somente no ano de 2009, produziu em mamão e melão um montante superior a 50 

milhões de reais, sendo mais de 40 milhões em mamão produzido e pouco mais de 

12 milhões em melão. Além disso, a produção em tomate, banana e milho 

ultrapassam juntos o montante de 3 milhões de reais. O autor também destaca que 

o município ocupa a 9º posição no ranking nacional no valor da produção de mamão 

e o 5º lugar na produção de melão, respectivamente, conforme demonstra o quadro 

a seguir. 

 

Quadro 6: Ranking Nacional de Valor de Produção da lavoura permanente de 
mamão e melão - (2009) 

ÁREA PLANTADA, ÁREA COLHIDA, QUANTIDADE PRODUZIDA E VALOR DA PRODUÇÃO DA 
LAVOURA PERMANENTE - RANKING DESCENDENTE – BRASIL 

VARIÁVEL = VALOR DA PRODUÇÃO (MIL REAIS) 

LAVOURA PERMANENTE = MAMÃO (ANO = 2009) 

POSIÇÃO MUNICÍPIO PRODUÇÃO  

1 Pinheiro – ES 196.875 

2 Porto Seguro – BA 110.160 

3 Itabela – BA 86.292 

4 Prado – BA 68.544 

5 Teixeira de Freitas – BA 53.856 

6 Belmonte – BA 50.796 

7 Santa Cruz Cabrália – BA 47.736 

8 Nova Viçosa – BA 41.616 

9 Baraúna – RN 40.500 

10 Linhares – ES 39.600 

 

ÁREA PLANTADA, ÁREA COLHIDA, QUANTIDADE PRODUZIDA E VALOR DA PRODUÇÃO DA 
LAVOURA PERMANENTE - RANKING DESCENDENTE – BRASIL 

VARIÁVEL = VALOR DA PRODUÇÃO (MIL REAIS) 
LAVOURA PERMANENTE = MELÃO (ANO = 2009) 

POSIÇÃO MUNICIPIO PRODUÇÃO 

1 Mossoró – RN  100.800 

2 Quixeré – CE 29.688 

3 Icapuí - CE  26.208 

4 Aracati – CE 18.125 

5 Baraúna – RN 12.600 

6 Juazeiro – BA 8.950 

7 Jaguaruana – CE  6.324 

8 Floresta – PE  6.000 

9 Canto do Buriti – PI  5.292 

10 Limoeiro do Norte – CE 4.050 

Fonte: IBGE, 2011 (apud ALBANO, 2011, p. 287-288), adaptado pela autora. 

  

Percebe-se, a partir do quadro 6, o potencial econômico do município na área 

da fruticultura, emergindo como uma das poucas cidades do nordeste a alcançar um 

alto índice de produção de frutas tropicais, que em grande parte é voltada para 

alimentar o mercado externo. Conforme salienta Albano (2011), Baraúna 
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apresentou, no ano de 2010, exportações no valor de 29 milhões de reais, cujos 

principais destinos são países como Holanda, Reino Unido, Espanha, dentre outros. 

Albano (2011), em sua tese de doutoramento intitulada Globalização da 

Agricultura: Uma análise comparativa entre duas cidades com fruticultura irrigada 

para exportação no RN, Ipanguaçu e Baraúna, analisa a inserção de Baraúna na 

Globalização da Agricultura a partir da década de 1980, que segundo o autor foi o 

início das explorações no município.  

Antes disso é preciso destacar que na década de 1940, logo no início de seu 

povoamento, o município teve como primeira atividade econômica a extração da 

madeira, vivenciando até a década de 1960 o que Junior (1999) identifica como o 

ciclo da madeira. Esse período foi marcado por uma extração intensa de madeiras 

do tipo Aroeira, Pau Branco, Angico, Imburana e Cumaru, as quais eram 

comercializadas em toda a região nordeste, pelo transporte em caminhões e 

especialmente através da estrada de ferro Mossoró-Sousa. Santos Júnior (1999) 

ressalta que nesse período verifica-se a existência de um total de 20 serrarias em 

Baraúna, a qual ganhou certa notoriedade na região devido à abundância de seus 

recursos vegetais, tornando-se então distrito de Mossoró no ano de 1953. 

Entretanto, devido ao desmatamento extensivo em Baraúna e região, bem 

como em decorrência da extração vegetal de forma “irresponsável” e destrutiva, 

essa abundância logo chegaria à escassez na década de 1960, dando fim ao ciclo 

econômico da madeira. Conforme destaca Santos Júnior (1999, p. 43): 

 
 

Com a devastação da chapada do Apodi, devido à derrubada da mata para 
dar lugar aos roçados, com as queimadas criminosas provocadas pelos 
caçadores e a extração indiscriminada para a comercialização, as madeiras 
estão quase destinadas à exportação de estacas de sabiá, hoje [década de 
1990] provenientes do Ceará. 

 
 

A partir da década de 1960, com a decadência do mercado da madeira, 

expande-se a cotonicultura, trazendo progresso para Baraúna e dando-lhe 

condições para que fosse elevada à categoria de município em 1981 (SANTOS 

JÚNIOR, 1999).  

A cultura do algodão, que logrou grande produtividade, provocou uma 

significativa migração de trabalhadores de outras cidades circunvizinhas e até de 

cidades do Ceará e do estado da Paraíba. Além disso, o município, ainda distrito de 
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Mossoró, recebeu investimentos de empresas da região, com destaque para Alfredo 

Fernandes e Companhia e a Sociedade Algodoeira do Nordeste do Brasil 

(SANBRA), que segundo Santos Júnior (1999, p. 45) “investiram muito no 

desenvolvimento da cultura algodoeira de Baraúna”. 

A cultura do algodão chegou ao declínio logo no início dos anos de 1980 

devido à praga do bicudo, que praticamente dizimou todas as plantações do 

município, pondo fim ao ciclo da cotonicultura.  

Mas, importa frisar que essa crise deu fôlego a um novo momento na 

economia de Baraúna, trata-se do ciclo do melão, que conforme Santos Júnior 

(1999) transformou o município “da noite para o dia” em um centro exportador de 

frutas tropicais, incluindo outras frutas além do melão, como a melancia e a acerola.  

O autor relata que o melão chegou em Baraúna no ano de 1991 e as 

primeiras plantações, a despeito das técnicas rudimentares de irrigação utilizadas na 

época, alcançaram grande produtividade, trazendo um lucro exponencial aos 

primeiros produtores. Além disso, a cultura do melão contribuiu para diminuir o 

desemprego local, pois passou a absorver toda a mão de obra no período das 

estiagens, quando geralmente não havia trabalho nas lavouras pela ausência das 

chuvas. 

Santos Júnior (1999) destaca que a implantação da cultura do melão não 

contribuiu somente para o desenvolvimento econômico do município, mas motivou o 

poder político local a investir na infraestrutura da cidade, bem como na melhoria dos 

serviços públicos ofertados à população. O autor fornece um retrato do que ocorreu 

no período: 

 
 

Hoje [segunda metade da década de 1990] Baraúna cresce 
assustadoramente devido ao efeito do melão, tanto na zona urbana quanto 
na zona rural. O êxodo migratório que existia foi contido e revertido com a 
chegada das culturas do melão e da melancia. Estradas estão sendo 
construídas; a energia está chegando com força total na zona rural e a 
urbanização da cidade começa a fluir com mais naturalidade. Existe uma 
melhoria na questão educacional com a reforma e ampliação de escola, 
melhoria salarial dos professores e reversão da evasão escolar. O hospital 
local passa por uma grande reforma que irá melhorar substancialmente o 
atendimento médico no município. Chegaram ambulâncias. No tocante a 
segurança pública foi construída a nova delegacia de polícia e hoje o 
município é considerado uma região boa para se viver (ibid., p. 49). 
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Pode-se notar, mediante a demonstração do autor, que as novas formas de 

utilização de solo, isto é, a emersão da fruticultura irrigada no município, 

especificamente por meio da produção do melão, incidiu diretamente na organização 

socioespacial do território e vê-se o interesse político em ampliar suas estruturas 

locais no sentido de adequá-las ao novo ciclo de desenvolvimento que se instalava 

na jovem cidade.  

Retomando os estudos de Albano (2011), o autor registra que esse período 

foi marcado pela chegada de empresários e produtores japoneses, os quais pela 

larga experiência com a fruticultura irrigada tornam-se os principais produtores e 

ainda os responsáveis diretos pelas maiores exportações de frutas no município, 

com ênfase para o melão. 

Esses agentes externos trouxeram novas técnicas de utilização e exploração 

dos recursos naturais disponíveis, dentre as quais podemos mencionar a 

mecanização na preparação do solo, a utilização massiva de agrotóxicos, defensivos 

e fertilizantes químicos, bem como a introdução de técnicas diferenciadas de 

irrigação (ALBANO, 2011).  

O autor aponta que um dos impactos da apropriação do território pelo capital 

nipônico foi a concentração fundiária, a partir do mercado de terras, em que se 

verifica um intenso movimento de compra e venda de terras por pessoa jurídica, ou 

seja, por empresas agrícolas, que chegaram a adquirir propriedades com extensão 

superior a 1000 hectares, como mostra o gráfico abaixo: 

 

Gráfico 3: Compra e venda de terras por pessoa jurídica em Baraúna entre 
1993 a 2002 

 
Fonte: Cartório Único de Baraúna, apud Albano (2011, p. 316). 
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Esses empresários foram atraídos para Baraúna não só por causa da alta 

fertilidade do solo ou pela vazão de suas águas subterrâneas, mas o município 

oferecia e ainda oferece outras vantagens aos empreendedores capitalistas, como 

sua localização estratégica, situando-se a apenas 217 quilômetros de Fortaleza-

CE36, o que facilita a exportação; a oferta de mão de obra barata; o alto índice de 

insolação, que é favorável à cultura do melão; os incentivos fiscais, dentre outros 

fatores que favorecem o desenvolvimento do agronegócio (ALBANO, 2011). 

Gomes (2003) complementa afirmando que o Estado assume uma função 

importante nesse contexto, pois passa a intervir diretamente no mercado de terras, 

favorecendo às grandes empresas agrícolas, em detrimento dos pequenos 

produtores, por meio de isenções de impostos, melhorias na infraestrutura das 

estradas, perfurações de poços e ainda na implementação de políticas públicas 

como o crédito fundiário, dentre outras. 

Além do mercado de terras, Albano (2011) ressalta que a chegada das 

empresas japonesas provocou alteração no mercado de trabalho em Baraúna, 

fazendo emergir os empregos com carteira assinada e, nesse contexto, a atividade 

agrícola acabou não somente absorvendo a mão de obra local, mas influenciou 

diretamente a vinda de trabalhadores e técnicos especializados de outras cidades do 

estado, principalmente da região Oeste Potiguar e Vale do Assu. 

Os assentamentos de reforma agrária não ficaram à margem desse processo, 

mas também passaram a produzir para o grande capital agrícola. Pesquisa realizada 

por Maia e Costa (2008) revela que no ano de 2006 em alguns assentamentos cerca 

de 80% da produção de melão, mamão e melancia era voltada para o mercado 

nacional e internacional. 

Atualmente, de acordo com Atlas de Desenvolvimento Humano (2013), com 

base na PND 2010, o setor agropecuário é responsável por 50,75% dos empregos 

para pessoas maiores de 18 anos no município, sendo seguido pelo setor de 

serviços com a absorção de 23,94% dos empregos e, em sequência, as demais 

áreas (12,97% no comércio; 4,08% no setor de construção; 3,71% na indústria de 

transformação; 1,32% na indústria extrativa e 0,66% nos setores de utilidade 

pública). 

                                                           
36

 Via BR 116. 
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Andrade A. A. (2013), ao analisar os impactos da fruticultura irrigada no 

município de Baraúna, especificamente o circuito produtivo do melão, observa, com 

base em Cataia (2013), um processo de alienação do território, em que o município 

cria um conjunto de objetos técnicos, como políticas de isenção fiscal, construções 

de estradas, perfuração de poços, dentre outros, para receber os investimentos das 

empresas, mas acabam tornando-se reféns da própria política empresarial. 

Nesse contexto, as empresas passam a fomentar a formulação de políticas 

públicas que visam atender aos seus próprios interesses, porém sob a justificativa 

falaciosa de desenvolvimento local e melhoria da qualidade de vida da população, o 

que na prática não ocorre, haja vista os baixos índices de desenvolvimento humano 

e a precariedade nos serviços públicos (ANDRADE A. A., 2013). 

Em relação aos indicadores sociais, o Atlas do Desenvolvimento Humano do 

Brasil (2013) apresenta Baraúna como um município de desenvolvimento baixo, 

sendo que em 2010 o seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) era de 0,574 

e, em comparação com outros municípios, Baraúna ocupa a 4764ª posição entre os 

5.565 municípios brasileiros, ficando, assim, abaixo de mais de 84% desses 

municípios (ALBANO, 2011; ATLAS DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, 2013). 

Ao citar dados do Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM), 

Andrade A. A. (2013) constata que mesmo diante de alguns avanços observados 

nos índices de saúde e educação dos últimos anos, o município de Baraúna ainda 

apresenta uma situação preocupante. Na saúde, por exemplo, dos 167 municípios 

do RN, Baraúna terminou o ano de 2010 ocupando a 162ª posição no ranking 

estadual, ou seja, o seu IFDM foi um dos menores do estado37. 

O autor ainda destaca que segundo informações colhidas em entrevistas com 

a própria população do município sobre as possíveis contribuições da atividade 

econômica da produção do melão, no tocante aos serviços públicos, constatou que a 

oferta desses serviços, principalmente educação e saúde, é precária e que em 

época de safra a situação torna-se ainda pior, pois nesse período o município 

recebe muitos trabalhadores de outras cidades, que trazem consigo suas famílias 

(esposa e filhos), aumentando assim a demanda por escola e atendimentos de 

saúde. Segundo o autor, a população ainda reclama das péssimas condições dos 

                                                           
37

 O IFDM foi desenvolvido pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN) e 
busca, por meio de estatísticas oficiais, acompanhar o desenvolvimento socioeconômico de todos os 
municípios brasileiros, a partir de três áreas – emprego & renda, educação e saúde 
(http://www.firjan.com.br/ifdm/).   

http://www.firjan.com.br/ifdm/
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transportes escolares e das estradas que fazem a ligação entre a zona rural e 

urbana, fatores esses que desestimulam os estudantes (ANDRADE A. A., 2013).  

Esse quadro demonstra que embora o município tenha alcançado um notável 

desenvolvimento econômico em decorrência da fruticultura irrigada, entendemos que 

isso não se reverteu em ganhos sociais para a população, exceto na oferta maior de 

empregos de caráter temporário (no período das safras), sendo que os principais 

beneficiados são os próprios capitalistas/produtores que pouco ou raramente se 

relacionam com a localidade, estabelecendo com esta apenas uma relação de 

exploração voltada para a acumulação, conforme afirma Souza F. C. S. (2006, p. 

11): 

 
 

A grande riqueza produzida nos solos baraunenses escapa para centros 
mais desenvolvidos, haja vista que os empresários, a maioria de outros 
estados e até estrangeiros, não têm suas vidas sociais ligadas ao município, 
residindo fora, principalmente em Mossoró. 

 
 

Por outro lado, percebe-se consequências ambientais como a redução dos 

níveis de água do lençol freático em decorrência do uso descontrolado dos recursos 

hídricos, somado às inúmeras perfurações de poços, muitas sem a autorização do 

Estado, a contaminação do solo pela utilização massiva de defensivos e agrotóxicos, 

além da perda da capacidade produtiva da terra são fatores que, associados às 

condições naturais, como os longos períodos de estiagem, apontam para a ausência 

de uma política de desenvolvimento sustentável, pondo em risco a sustentabilidade 

das atividades agrícolas (SOUZA F. C. S., 2006)38. 

Em relação aos impactos sociais, Souza F. C. S. (2006) declara que muitas 

famílias se veem obrigadas a migrar para a área urbana, primeiro por causa da 

perda da capacidade produtiva da terra, segundo por não terem condições de 

investir em equipamentos modernos, e como consequência não conseguem 

competir com as grandes empresas. Assim, a vinda dessas famílias para a área 

urbana, muitas em situação de extrema pobreza, significa um desafio para o poder 

público no tocante à formulação de políticas públicas e ao investimento nos serviços 

                                                           
38

 Devido a esses e outros fatores, vê-se atualmente um deslocamento da produção agrícola para 
outras cidades do interior do estado como Apodi, Governador Dix-Sept Rosado, dentre outras na 
região da BR 405. 
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de saúde, educação, habitação, assistência social e segurança que venham atender 

a demanda dessa população específica. 

Considerando a estrutura dos serviços públicos, no tocante à saúde, Baraúna 

possuía, no ano de 2015, 11 (onze) Unidades Básicas de Saúde, sendo que dessas, 

5 (cinco) estão situadas na zona rural; 1 (um) hospital-maternidade municipal e 1 

(uma) unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O município 

também conta com 1 (um) Centro de Atenção Psicossocial (CAPS)39.  

Quanto à educação pública, Baraúna possui 35 estabelecimentos 

educacionais, incluindo os que são de responsabilidade do município e aqueles 

geridos pelo estado. Conforme o senso educacional de 2015, foram realizadas, no 

referido ano, 3.245 matrículas no ensino fundamental, 974 no ensino médio e 794 no 

ensino pré-escolar40 (IBGE, 2017). 

É importante registrar que ano de 2011 Baraúna vivenciou um momento 

histórico com a instalação de uma das maiores indústrias de cimentos dos pais, a 

Mizu Cimentos, pertencente ao Grupo Polimix, e, posteriormente, no ano de 2013, 

recebeu a instalação de uma fábrica de Cal, a Cal Norte e Nordeste (CNN), 

formando assim o Distrito Industrial de Baraúna (DIB)41, o que impulsionou o 

desenvolvimento econômico-industrial do município, gerando inúmeros impactos 

sociais, econômicos e ambientais. 

De acordo com Silva e Fernandes (2016), a produção de cimento exige um 

alto investimento e, por tal motivo, para que uma indústria cimenteira se instale num 

determinado território, o mesmo deve possuir alguns requisitos que em conjunto 

forneçam as condições necessárias para um investimento viável e lucrativo. Dentre 

esses requisitos, destacam-se: 

 
 

A oferta demasiada de recursos naturais (matérias-primas) para o 
desenvolvimento da atividade, uma boa localização geográfica, fonte de 
energia, mão-de-obra, vias de escoamento da produção, além de outros 
fatores como a ação governamental e tributária (SILVA E FERNANDES, 
2016, p. 7). 

 
 

                                                           
39

 BRASIL/MDS (2017). 
40

 Nesse quantitativo não estão incluídas as matrículas do ensino privado. 
41

 O Distrito Industrial de Baraúna trata-se de uma área de aproximadamente 60 hectares reservada 
pelo poder público municipal para a instalação de indústrias, especialmente aquelas voltadas para a 
extração de calcário.  
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Nesse sentido, Baraúna se enquadra nas exigências da indústria cimenteira, 

pois possui em abundância e com excelente qualidade o calcário, que é a matéria 

prima essencial para a fabricação do cimento, e, além disso, sua localização 

geográfica (fácil acesso a rodovias federais e estaduais) facilita o escoamento da 

produção. A indústria ainda pôde contar com incentivos por parte do governo 

municipal e estadual para a sua implantação, sendo um dos principais a construção 

de uma estrada, na verdade um desvio na RN 015, que liga diretamente a fábrica ao 

município de Mossoró e ao estado do Ceará, uma obra que custou cerca de R$ 12 

milhões aos cofres do estado do Rio Grande do Norte42.  

Andrade V. D. (2014), ao estudar o processo de exploração da rocha calcária 

para a fabricação de cimento no Oeste Potiguar, afirma que no ano de 2014, com 

apenas um moinho em funcionamento, a fábrica Mizu produzia em Baraúna 5 mil 

toneladas de cimento diariamente e que se planejava investir até 2015 R$ 340 

milhões de reais com o intuito de elevar a capacidade produtiva e assim superar a 

produção inicial de 1,2 para 3,6 milhões de toneladas anualmente, com três moinhos 

em funcionamento. Dada essa capacidade, a Mizu é atualmente a maior fábrica de 

cimento atuante no Oeste Potiguar. 

 

Figura 1: Fábrica de Cimentos Mizu em Baraúna-RN 

 

Fonte: Google imagens (2017). 

 

                                                           
42

 Disponível em: <http://www.nominuto.com/noticias/cidades/governo-inaugura-obras-no-distrito-
industrial-de-barauna/118203/> Acesso em: 15 fev. 2017. 

http://www.nominuto.com/noticias/cidades/governo-inaugura-obras-no-distrito-industrial-de-barauna/118203/
http://www.nominuto.com/noticias/cidades/governo-inaugura-obras-no-distrito-industrial-de-barauna/118203/
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Devido à instalação das fábricas Mizu e CNN, outras empresas de serviços 

terceirizados se instalaram no município e isso significou a abertura de centenas de 

postos de trabalho e, consequentemente, a migração de centenas de trabalhadores 

de várias regiões do Brasil, dentre profissionais especializados como engenheiros de 

produção, de construção civil e outros para funções gerais (montagem, instalação 

elétrica, manutenção, limpeza, etc). Segundo Andrade V. D. (2014), essas indústrias 

foram responsáveis por cerca de 3.800 empregos diretos e indiretos, em suas fases 

de construção e atual funcionamento. 

Ainda se percebe impactos no setor imobiliário, com o aumento dos aluguéis 

residenciais e expansão dos loteamentos. Também se observam mudanças no 

comércio local com a expansão de restaurantes, postos de combustível, dentre 

outros, dando-nos a entender que mesmo sendo uma atividade ainda jovem no 

município, o fenômeno da industrialização já causou mudanças notáveis em sua 

dinâmica socioeconômica43.  

É interessante observar que mesmo diante desse cenário é possível notar 

claramente a precariedade da infraestrutura urbana e a ausência de alguns espaços 

públicos, especialmente voltados para o esporte e lazer, o que consequentemente 

leva os jovens à ociosidade e a situações de risco envolvendo o crime, o uso e a 

comercialização de drogas.  

Ademais, consta-se que parte da cidade não é pavimentada, não existe rede 

de esgoto sanitário, tampouco o manejo e tratamento adequado dos resíduos 

sólidos, embora exista a coleta de lixo nas ruas e, por fim, é possível verificar a 

existência de algumas áreas periféricas, identificadas como “zonas de risco” pelos 

munícipes, pois se observa um considerável número de famílias vivendo em 

situação de vulnerabilidade social e econômica, residindo em moradias insalubres, 

algumas sem banheiros, além da incidência do comércio de drogas, com a presença 

de várias “bocas de fumo”, bem como constantes ocorrências de homicídios, 

principalmente por arma de fogo. Abaixo segue o mapa da cidade, com destaque 

para as áreas supracitadas. 

 

                                                           
43

 É importante ressaltar que devido à existência recente dessas indústrias, ainda são poucos os 
estudos que tratam sobre os impactos econômicos, sociais, culturais ou ambientais que esse tipo 
atividade por ventura tenha gerado no município. Os dados expressos neste trabalho se dão com 
base nos estudos de Andrade V. D (2014); Silva e Fernandes (2016) e nas impressões pessoais da 
autora que reside no município há muitos anos, sendo partícipe desse processo.   



P á g i n a  | 120 

 

Mapa 2: O município de Baraúna

 
Fonte: Delegacia de Polícia Civil de Baraúna RN, 2016. 

 

As áreas que aparecem em destaque no mapa são denominadas de “Amauri 

Ribeiro” e “Cinderela” e foram essas as áreas escolhidas para a realização da 

pesquisa de campo sobre a efetividade do Programa Bolsa Família na vida das 

mulheres usuárias. Formalmente não são bairros ou comunidades, mas são regiões 

específicas da cidade que possuem características comuns e algumas 

peculiaridades, já citadas, que as distinguem do restante do município. Além disso, é 

importante destacar que esses setores comportam o território de abrangência do 

CRAS, o qual, conforme a Norma Operacional Básica do Sistema Único de 

Assistência Social (NOB-SUAS), deve ser implantado em áreas de maior 

vulnerabilidade e risco social.   

Retomando aos indicadores sociais, consta-se, a partir das informações 

extraídas do Atlas do Desenvolvimento Humano (2013), que a renda per capita 

média de Baraúna cresceu 120,89% nas últimas duas décadas, passando de R$ 

119,37, em 1991, para R$ 188,08, em 2000, e para R$ 263,68, em 2010, apontando 

uma taxa média anual de crescimento entre 2000 e 2010 de 3,44%.  

Outro dado interessante é em relação à proporção de pessoas pobres, ou 

seja, com renda domiciliar per capita inferior a R$ 140,0044, que passou de 78,41%, 

em 1991, para 60,89%, em 2000, e para 27,97%, em 2010. Também é possível 

                                                           
44

 Com base nos preços de agosto de 2010. 
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observar uma queda nos níveis de desigualdade de renda, isto é, entre os anos de 

2000 e 2010 o Índice de Gini passou de 0,56 para 0,42, como mostra o quadro a 

seguir.  

 

Quadro 7: Renda, pobreza e desigualdade em Baraúna-RN 

RENDA, POBREZA E DESIGUALDADE EM BARAÚNA-RN 1991 2000 2010 

Renda per capita (em R$) 119,37 188,08 263,68 

% de extremamente pobres 43,88 28,29 12,08 

% de pobres 78,41 60,89 27,97 

Índice de Gini 0,52 0,56 0,42 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, 2013. 

 

Mesmo apresentando um avanço positivo no aumento da renda per capita e 

na diminuição dos níveis de desigualdade, ainda era possível encontrar, no ano de 

2010, 13% da população vivendo na extrema pobreza, isto é, com renda per capita 

abaixo de R$ 70,00, com intensidade maior na área urbana, sendo 52,3% vivendo 

nessa situação contra 47,7% na zona rural (IBGE, 2010 apud MDSA/SAGI/BOLETIM 

DADOS MUNICIPAIS, 2017). 

Em contrapartida, entendemos que o aumento da renda, nesse período, 

reflete diretamente na diminuição da pobreza e pode estar associado com a 

expansão das contratações no mercado de trabalho formal, já que o Boletim das 

Informações Sociais do município, ao citar dados do Ministério do Trabalho e 

Emprego, registra que no ano de 2010 totalizou-se 3.341 postos de trabalho no 

mercado formal, apresentando, assim, um aumento de 27,3% em comparação com 

o ano de 2004.  

Do mesmo modo, compreendemos que a expansão da política pública de 

assistência social na última década, mediante a implantação dos serviços de 

proteção social básica e especial, bem como a ampliação da cobertura de famílias 

em situação de extrema pobreza no Programa Bolsa Família tem sido fatores 

preponderantes para a diminuição nos índices de extrema pobreza e desigualdade 

social no município. 

Em relação ao desenvolvimento da política local de assistência social, 

semelhantemente aos demais municípios brasileiros, sua origem está ligada à 

prática de ações pontuais e de caráter assistencial e/ou filantrópico, vindo sofrer 
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algumas alterações em âmbito institucional a partir da promulgação da Constituição 

Federal de 1988, em que a assistência social passa a ser definida como política 

pública no campo da Seguridade Social. 

Coelho (2011) aponta para a tendência de descentralização e municipalização 

que surgem como novidade na carta constitucional de 1988, momento em que é 

conferido aos municípios algumas responsabilidades e prerrogativas no tocante à 

operacionalização das políticas sociais, em especial da política de assistência social, 

a qual trazia fortes desafios no contexto de sua institucionalização enquanto política 

pública e direito de cidadania. Nesse sentido, afirma a autora: 

 
 

Com isso novos papéis são definidos para os poderes públicos locais, 
dentre esses, o de implementar as Políticas sociais, impulsionando a 
Assistência Social para o campo de disputa de institucionalização como 
política nos espaços/território municipais, buscando a concretização como 
direito e negação de ação pontual e filantrópica, abrindo assim novas 
perspectivas de percepção e intervenção, especialmente pelo fato da 
criação de canais de participação e controle social, bem como, pela 
valorização das realidades locais e presença dos cidadãos na sua 
realização enquanto ação interventiva de Estado/Governos (ibid., p. 128). 

 
 

Dentre as exigências postas aos municípios para o desenvolvimento da 

política de assistência social estão a criação do Fundo Municipal da Assistência 

Social, a instituição do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) e a 

elaboração do Plano Municipal de Assistência Social, sendo tais prerrogativas 

expressas no artigo 30, incisos I, II e III da LOAS, e apresentam-se como condições 

determinantes no processo de municipalização da assistência social (COELHO, 

2011). 

O município de Baraúna insere-se nesse processo a partir do ano de 1995 

com a criação da Lei do Fundo Municipal de Assistência Social (Lei Municipal nº 

07/1995) e da implantação do CMAS, porém, nota-se que foi somente nos anos 

2000, por meio de algumas ações como a construção da sede administrativa própria 

da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMASC) e do Setor de Cadastro 

Único/Bolsa Família, bem como com a implantação do CRAS e do CREAS, em 2008 

e 2010 respectivamente, que a política de assistência social passou a ter mais 

visibilidade no município, podendo de forma mais eficaz realizar a gestão do 

território, alcançando assim as famílias e indivíduos que se constituem como 

usuários demandantes dos serviços socioassistenciais. 
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No âmbito da PNAS Baraúna se configura como um município de pequeno 

porte II e está habilitado para o nível de gestão básica do SUAS45. O Plano 

Municipal de Assistência Social do município para o quadriênio 2014-2017 traz um 

organograma da rede de serviços existentes na estrutura administrativa do órgão, 

conforme demonstrado abaixo: 

 

Figura 2: Estrutura do órgão gestor - SEMASC - Baraúna

 
Fonte: Baraúna (2017). 

 

De acordo com o organograma apresentado, o município de Baraúna 

desenvolve serviços de Proteção Social Básica e Especial, podendo se observar a 

existência de alguns conselhos de direito e controle social como o Conselho do 

Idoso (CMDI), da Criança e Adolescente (CMDCA) e da Assistência Social (CMAS), 

os quais são de fundamental importância no contexto da participação popular e 

transparência política.  

Em relação ao Programa Bolsa Família, segundo dados do Boletim Brasil 

Sem Miséria, o município possui 5.669 famílias inseridas no Cadastro Único e 

dessas, 3.225 são beneficiárias do PBF, um número que corresponde a 97,64% do 

total estimado de famílias com perfil de renda para o programa. O relatório ainda 

informa que entre junho de 2011 a janeiro de 2016, o município inscreveu no 

                                                           
45

 Os municípios de pequeno porte II são aqueles com população entre 20.001 a 50.000 habitantes e 
que possuem uma população rural estimada em 30% do contingente populacional total. Em relação 
ao nível de gestão, o município que assume a gestão básica tem por responsabilidade organizar a 
Proteção Social Básica, através da oferta de programas, projetos e serviços socioassistenciais que 
fortaleçam vínculos familiares e comunitários dos usuários da política de assistência social e ainda 
manterem-se vigilantes contra situações de violação de direitos (PNAS, 2004). 
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Cadastro Único e incluiu no Programa Bolsa Família 151 famílias que estavam em 

situação de extrema pobreza. Em contrapartida, de junho de 2011 a abril de 2016 

houve diminuição de 13,40% no total de famílias beneficiárias. 

Mesmo considerando o decréscimo do último ano no que se refere ao total de 

famílias beneficiárias, é importante ressaltar que as 3.225 famílias inclusas na folha 

de pagamento do Programa Bolsa Família representam cerca de 41,78% da 

população total do município (BRASIL/BOLETIM BRASIL SEM MISÉRIA, 2017), e, 

diante desse percentual, pode-se inferir o quão representativo e significativo é o 

aludido programa, não somente na vida das pessoas usuárias, e nesse contexto 

destacam-se as mulheres, mas em toda a conjuntura social e econômica do 

município de Baraúna46, sendo esse mais um aspecto que confirma a importância de 

se avaliar a efetividade do PBF  na vida de tais sujeitos. 

Partindo desse entendimento e empreendida a caracterização geral do campo 

empírico, o próximo subitem é destinado à definição do perfil das usuárias do 

Programa Bolsa Família em Baraúna, exclusivamente as mulheres que participaram 

diretamente como sujeitos da presente pesquisa.  

 

4.3 O PERFIL DAS MULHERES ENTREVISTADAS 
 

Avaliar a efetividade do Programa Bolsa Família no município de Baraúna sob 

a percepção das mulheres usuárias foi uma escolha metodológica que não surgiu 

por acaso, mas partiu de alguns pressupostos. O primeiro é que por serem essas 

mulheres as principais responsáveis pela administração do benefício e ainda as 

representantes diretas do grupo familiar, entendeu-se que poderiam com mais 

propriedade expressar os impactos que o programa causa em suas vidas e 

consequentemente no seio da família. O segundo trata-se de dar voz a esses 

sujeitos, que historicamente foram silenciados e privados do acesso a bens 

materiais e/ou simbólicos, serviços e direitos (CRISPIM, 2013). 

Nesse sentido, ouvir essas mulheres, suas percepções e vivências enquanto 

usuárias de um programa social de transferência de renda foi um fator 

preponderante no processo investigativo. Cabe esclarecer que para preservar a 
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 De acordo com consulta realizada ao Portal da Transparência do Governo Federal, no ano de 2016 
foram transferidos às famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família em Baraúna o montante de R$ 
5.891.051,00, isto é, quase seis milhões de reais, valor consideravelmente expressivo para um 
município de pequeno porte. 
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identidade das mulheres entrevistadas, seus nomes não são revelados, assim, as 

mesmas serão identificadas como “entrevistadas”.  

Objetivando uma melhor visualização e sistematização do perfil dos sujeitos 

da pesquisa, foi elaborado o quadro 8, o qual apresenta informações do tipo idade, 

renda, estado civil, composição familiar, dentre outras características que nos 

ajudam a conhecer melhor as especificidades das mulheres entrevistadas. 

 

Quadro 8: Perfil das mulheres entrevistadas 

Fonte: elaborado pela autora, por meio de coleta direta de dados. 
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 Programa Bolsa Família. 

IDENTIFICAÇÃO IDADE ESTADO 

CIVIL 

ESCOLARIDADE OCUPAÇÃO RENDA FAMILIAR 

APROXIMADA 

QTD. DE 

PESSOAS 

DO 

DOMICÍLIO 

Entrevistada 1 54 Solteira Fund. Incompleto Do Lar R$ 880,00 + 290,00 

do PBF
47

 

08 

Entrevistada 2 30 União 

Estável 

Fund. Incompleto Do Lar R$ 400,00 + 38,00 

do PBF 

04 

Entrevistada 3 44 Separada Superior completo 

(Pedagogia) 

Diarista R$ 400,00 + 38,00 

do PBF 

03 

Entrevistada 4 43 Separada Fund. Incompleto 

(só sabe assinar o 

nome) 

Do Lar R$ 50,00 + 340,00 

do PBF 

07 

Entrevistada 5 33 Casada Superior (cursando 

Pedagogia) 

Professora R$ 980,00+ 200,00 

do PBF 

05 

Entrevistada 6 25 Solteira Médio Incompleto Do Lar R$ 170,00 (PBF) 03 

Entrevistada 7 30 União 

Estável 

Fund. Incompleto Do Lar R$ 800,00 + 210,00 

do PBF 

05 

Entrevistada 8 43 Solteira Fund. Incompleto Diarista R$ 220,00 + 140,00 

do PBF 

03 

Entrevistada 9 41 União 

Estável 

Fund. Incompleto Do Lar R$ 400,00 + 320,00 

do PBF 

06 

Entrevistada 10 41 União 

Estável 

Fund. Incompleto Do Lar R$ 400,00 + 240,00 

do PBF 

06 

Entrevistada 11 52 União 

Estável 

Fund. Incompleto Do Lar R$ 880,00 +180,00 

do PBF 

04 

Entrevistada 12 35 Separada Fund. Incompleto Do Lar R$ 85,00 (PBF) 04 
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A princípio cabe esclarecer que foram entrevistadas 12 mulheres, todas 

residentes dos Conjuntos Cinderela e Amauri Ribeiro, que são as áreas 

consideradas com maior índice de vulnerabilidade social do município. O período em 

que essas mulheres encontram-se inseridas no programa varia entre 3 a 15 anos (a 

mais antiga), sendo que algumas delas acompanharam o processo de unificação 

que deu origem ao Bolsa Família, e, quanto aos valores do benefício, os mesmos 

variam entre R$ 38,00, que corresponde a 01 (um) benefício variável, até R$ 340,00, 

sendo este o valor mais alto recebido por uma das famílias.   

Em linhas gerais, constatou-se que são mulheres em idade jovem e meia 

idade, ou seja, com faixa etária entre 25 a 54 anos e de baixa escolaridade, com 

exceção das entrevistadas 2 e 5, que coincidentemente possuem nível superior em 

Pedagogia, sendo que uma delas está em fase de conclusão do curso. Quanto às 

demais, observa-se que a maioria não chegou a concluir o ensino fundamental, 

conforme demonstra o quadro abaixo: 

 

Quadro 9: Escolaridade das beneficiárias entrevistadas 

ESCOLARIDADE QUANTIDADE PERCENTUAL (%) 

Não concluíram o Ens. Fundamental 09 76% 

Concluíram o Ens. Fundamental 0 0% 

Não concluíram o Ens. Médio 01 8% 

Concluíram o Ens. Médio. 0 0% 

Não concluíram o Ens. Superior 01 8% 

Concluíram o Ens. Superior 01 8% 

TOTAL 12 100% 

Fonte: elaborado pela autora, por meio de coleta direta de dados. 

 

De acordo com o demonstrativo, 75% das mulheres entrevistadas têm o 

fundamental incompleto, situação que não difere do quadro observado no contexto 

nacional em relação ao grau de instrução dos responsáveis familiares do Programa 

Bolsa Família. Camargo et al. (2013, p. 166), ao realizar uma pesquisa com base 

nos dados do Cadastro Único, revela que 52,1% desses indivíduos, considerando 

que 93,1% são do sexo feminino, alegam não terem concluído o ensino fundamental 

e 12,1% se declaram sem instrução. Juntos os dois índices somam 64,2% do total 

dos responsáveis familiares vinculados ao programa. Segundo os autores, a baixa 

escolaridade afeta sobremaneira a inserção desses indivíduos no mercado de 
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trabalho, “restringindo suas possibilidades de acesso a postos que exigem maior 

qualificação e oferecem maiores rendimentos”. 

Sobre o estado civil das entrevistadas, 03 (três) mulheres se declaram 

solteiras, enquanto que 03 (três) são separadas e 05 declaram que vivem em união 

estável. Do total de entrevistadas, somente 01 (uma) respondeu ser casada 

civilmente. Assim, as solteiras e separadas somam 50% das mulheres entrevistadas, 

enquanto que os outros 50% formam o conjunto de mulheres que possuem 

companheiro/marido.  

Nesse sentido, foi constatada uma paridade entre os tipos de arranjos 

familiares, sendo 50% das famílias nucleares, ou seja, compostas por casais com 

filhos (em média de dois a cinco filhos) e, em algumas ocasiões, com filhos e netos, 

e 50% de famílias monoparentais, isto é, que são chefiadas por mulheres, sem a 

presença de cônjuges. 

Em relação à renda aproximada das famílias entrevistadas, incluindo o 

benefício Bolsa Família, nota-se que das 12 famílias, 08 possuem renda inferior a 01 

salário mínimo mensal e 04 possuem renda superior a esse patamar, sendo que em 

termos percentuais tem-se 67% de famílias sobrevivendo atualmente com menos de 

01 salário mínimo mensalmente e 33% vivendo com mais de 01 salário mínimo por 

mês, como mostra o gráfico abaixo: 

 

Gráfico 4: Renda das famílias entrevistadas 

 

Fonte: elaborado pela autora, por meio de coleta direta de dados. 

 

Quanto à renda familiar per capita, fator determinante para a inclusão ou 

exclusão do programa, constatamos que varia entre R$ 21,20 (a menor) até R$ 

265,00 (a maior). Assim, do total de mulheres entrevistadas, 03 são consideradas 

67% 

33% 

RENDA FAMILIAR 

Até um (01) salário mínimo Mais de um (01) salário mínimo 
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extremamente pobres, conforme a legislação do programa; 06 são identificadas 

como pobres e, curiosamente, 03 mulheres declararam ter renda familiar per capita 

superior à permitida pelo programa, que não deve ultrapassar R$ 170,00 por pessoa 

do domicílio. Observemos o gráfico abaixo: 

  

Gráfico 5: Renda per capita das famílias entrevistadas 

 

Fonte: elaborado pela autora, por meio de coleta direta de dados. 

 

O gráfico em evidência aponta que 25% das famílias entrevistadas 

encontram-se atualmente fora do perfil de renda do Programa Bolsa Família, embora 

se enquadrem no perfil para o Cadastro Único. Consideramos um dado elevado que, 

aliás, chega a equiparar-se ao percentual de entrevistadas que vivem em situação 

de extrema pobreza, que também é de 25%. Além disso, é importante destacar que 

das 3.325 famílias cadastradas no PBF, 911 estão na faixa de extrema pobreza, o 

que equivale a 22% do total de beneficiários do município (BRASIL/MDSA/SAGI, 

2017)48. 

Para Soares e Sátyro (2009), a ocorrência de famílias fora do perfil recebendo 

o benefício Bolsa Família pode estar relacionada ao período estabelecido para a 

realização da atualização cadastral, em que os dados, inclusive a renda da família, 

são atualizados. Esse processo ocorre a cada dois anos, sendo que as famílias 

devem ser periodicamente visitadas pelos agentes municipais do programa, o que 
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 Referente a fevereiro de 2017. 

25% 

50% 

25% 

RENDA PER CAPITA FAMILIAR 

Entre 0 - 84 R$ 

Entre 85 - 170 R$  

Acima de 170 
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nem sempre ocorre em todos os municípios e isso dificulta a identificação de casos 

desse tipo.  

Outro fator, segundo os autores, pode estar relacionado ao atraso das 

informações repassadas por outras bases de dados que fazem cruzamento com o 

Cadastro Único, como as bases da Seguridade Social e do Ministério do Trabalho, a 

exemplo da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), que a cada ano coleta 

dados da atividade trabalhista no país, porém essas informações demoram até dois 

anos para estarem disponíveis aos demais sistemas governamentais. Isso significa 

que algumas famílias, nesse intervalo de tempo, podem alcançar uma elevação da 

renda, seja pela inserção de um membro da família no mercado formal de trabalho, 

ou pelo recebimento de algum benefício assistencial (BPC) ou previdenciário, e 

essas informações não sejam processadas em tempo hábil pela base do Cadastro 

Único. 

Por último, Medeiros, Britto e Soares (2007) compreendem que a existência 

de famílias no programa com renda familiar per capita acima do permitido está 

associada às flutuações que ocorrem na renda das famílias, ou seja, devido a uma 

série de fatores a renda familiar tende a sofrer variações constantes, podendo 

aumentar ou diminuir ao longo do tempo, ao passo que a família possa estar com 

uma renda elegível no momento de inclusão no programa e esta sofra alterações, 

para mais ou para menos, no transcorrer dos anos. Sobre esse aspecto, afirmam os 

autores: 

 
 

Há várias razões pelas quais as rendas das famílias flutuam. Rotatividade 
no emprego, sazonalidade da economia, choques externos positivos e 
negativos, mudanças na composição e organização das famílias, dentre 
outros motivos, fazem com que a renda familiar per capita, especialmente 
daqueles inseridos no mercado de trabalho informal, varie ao longo do 
tempo. Como os programas não possuem um ciclo permanente de revisão – 
e não seria nem viável nem desejável fazê-lo – é compreensível que uma 
parte da população esteja acima dos limites de corte adotados ainda que, 
no momento de sua inclusão, estivessem cumprindo integralmente com 
todos os requisitos regulamentares (MEDEIROS, BRITTO E SOARES, 
2007, p. 12).  

 
 

Em nosso entendimento, essas flutuações, que tornam a renda familiar 

inconstante, são um dos fatores que fazem com que as famílias não se sintam 

motivadas a irem ao setor do programa para informar um possível aumento da renda 

e, portanto, não se pode julgar que estejam sendo “desonestas”. Por outro lado, por 
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mais que os sistemas de focalização, como é o caso do Cadastro Único, 

modernizem-se a cada dia (STEIN, 2009) não é possível acompanhar com exatidão 

a dinamicidade das mudanças que ocorrem na vida das famílias cadastradas. 

É válido ressaltar que das 03 mulheres identificadas com renda superior 

àquela permitida pelo programa, 02 delas referem-se à inserção dos cônjuges no 

mercado de trabalho (com carteira assinada), porém a última tem essa renda 

proveniente de atividades informais, isto é, de caráter temporário e por tal motivo 

está sujeita a variações constantes. 

Ainda em relação à renda, constatou-se que para 03 (três) famílias o 

benefício do BF constitui-se a principal ou mesmo a única fonte de renda familiar. 

Todas essas famílias têm em comum o fato de serem monoparentais e chefiadas por 

mulheres que não exercem nenhum tipo de atividade remunerada, mas dedicam seu 

tempo aos cuidados da casa e dos filhos. Assim, para esses sujeitos, o benefício 

significa uma garantia de rendimentos para a satisfação das necessidades básicas 

de sobrevivência.  

Importa registrar que, ao realizar as entrevistas, tivemos oportunidade de 

adentrar nos espaços domésticos em que vivem os sujeitos da pesquisa e, ao 

visualizarmos as condições de moradia dessas mulheres, constatamos que a 

maioria das residências são habitações modestas, com pouca mobília e cômodos 

pequenos, em alguns casos insuficientes para acomodar o grupo familiar. Ainda 

assim, todas as casas são de alvenaria e possuem água encanada e luz elétrica. 

Quanto à ocupação, do total de entrevistadas 09 (nove) encontram-se fora do 

mercado de trabalho e consideram-se “Do lar”; 02 (duas) exercem a atividade de 

diarista no setor informal (entrevistadas 2 e 8), sendo que uma delas, isto é, a 

entrevistada 2, possui formação em pedagogia, porém não encontrou trabalho na 

área, passando então a realizar faxinas em domicílios para garantir o sustento da 

casa, que é complementado com o benefício do PBF. Por último, a entrevistada 5 é 

professora na rede privada de ensino. Vejamos o gráfico: 
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Gráfico 6: Ocupação das entrevistadas 

 

Fonte: elaborado pela autora, por meio de coleta direta de dados. 

 

Conforme o gráfico 6, 75% das entrevistadas encontram-se fora do mercado 

de trabalho e, nesse sentido, o dinheiro do Bolsa Família torna-se, por vezes, a 

única renda a qual essas mulheres têm acesso. Além disso, o fato de não estarem 

inseridas no mercado de trabalho, na maioria das vezes devido ao baixo grau de 

instrução ou qualificação profissional, aumenta a demanda pela permanência no 

programa, resultando em uma situação de dependência perene. Para Crispim (2013, 

p. 103): 

 
 

Tal constatação reforça a necessidade de as Políticas de Transferência de 
Renda, a exemplo do programa em análise [Bolsa Família], estarem 
vinculados a políticas eficazes de qualificação e inserção no mercado de 
trabalho, a única alternativa capaz de promover a propalada ‘emancipação’ 
desses sujeitos. 

 
 

Em suma, vê-se que os sujeitos da pesquisa residem em territórios 

socialmente vulneráveis e pertencem a famílias que vivem em condição de pobreza, 

cuja renda familiar per capita não ultrapassa meio salário mínimo. Ademais, as 

entrevistadas são, em sua maioria, mulheres jovens que não tiveram acesso à 

escola e, consequentemente, ao mercado de trabalho e, portanto, passam a 

demandar os benefícios e programas da assistência social, em especial o Programa 

Bolsa Família, enquanto garantia de uma renda mínima de sobrevivência. 

75% 

17% 

8% 

OCUPAÇÃO DAS ENTREVISTADAS 

Do lar 

Diarista 

Professora 
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O próximo subitem é dedicado à exposição e análise das entrevistas 

realizadas, momento em que a avaliação do Programa Bolsa Família pelas mulheres 

usuárias é posta em evidência, num contexto de confronto entre a abordagem 

teórica – com base nos autores referenciados – e os elementos apontados na 

investigação de campo. 

  

4.4 A AVALIAÇÃO DE EFETIVIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA SOB A 
PERCEPÇÃO DAS MULHERES USUÁRIAS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA-RN 
 

A avaliação de efetividade, dentre os conceitos que lhe são atribuídos, 

significa o exame entre a implementação de uma política ou programa e os seus 

impactos e/ou efeitos na vida da população usuária (ARRETCHE, 2009). Tarefa 

essa que não é fácil, pois envolve a relação de causalidade, isto é, a percepção e a 

demonstração de que os resultados encontrados na pesquisa avaliativa estão 

causalmente relacionados àquela política ou programa em análise (FIGUEIREDO E 

FIGUEIREDO, 1986; ARRETCHE, 2009). 

Assim, a efetividade de uma política ou programa pode traduzir-se de forma 

objetiva, quando produz mudanças quantitativas entre o antes e o depois do 

programa; de forma subjetiva, quando implica mudanças psicológicas ou de crenças 

e valores da população alvo; e, ainda, de forma substantiva, relacionada a 

mudanças qualitativas nas condições de vida dos sujeitos atendidos (FIGUEIREDO 

E FIGUEIREDO, 1986). A avaliação de efetividade, nesse sentido, busca aferir 

essas mudanças e não raras vezes utiliza como parâmetro avaliativo a fala e as 

percepções dos(as) usuários(as), que podem, mesmo através de uma linguagem 

simples, porém reveladora, expressar os impactos de determinada política/programa 

em suas vidas, identificando potencialidades e fragilidades, bem como fornecendo 

subsídios para os gestores nos termos de formulação, acompanhamento, 

manutenção, extinção ou reformulação de um dado programa. 

Retoma-se aqui o objetivo central deste trabalho: avaliar a efetividade do 

programa social Bolsa Família em termos de impactos/mudanças na vida da 

população atendida, especificamente das mulheres usuárias do município de 

Baraúna-RN, utilizando-se como elemento avaliativo a fala dessas mulheres, o que 

elas pensam e como expressam os impactos e/ou mudanças ocorridas em suas 

vidas desde a inserção no programa. 
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É importante, sobretudo, compreender que esses sujeitos estão inseridos em 

um contexto sócio-histórico e cultural permeado por contradições que são inerentes 

à sociedade de classes e, por tal motivo, suas falas expressam uma visão de 

mundo, estando envoltas em ideologias e representações simbólicas que perpassam 

a vida cotidiana. Nesse contexto, a análise dessas falas propõe um diálogo crítico-

reflexivo que busque desvelar a realidade aparente e assim perscrutar a essência do 

objeto investigado, em suas determinações e particularidades.  

Cumpre recobrar a importância dos indicadores no âmbito da avaliação de 

efetividade e, conforme explicitado anteriormente, este trabalho elencou os 

indicadores “acesso à renda, bens e/ou serviços; acesso a políticas públicas e 

Desenvolvimento e/ou elevação da autonomia feminina”, como sendo viáveis à 

avaliação do Programa Bolsa Família. 

Portanto, referenciada em Coelho (2011), compreende-se que a efetividade 

do programa avaliado será verificada se a melhoria na qualidade de vida das 

famílias usuárias, seja no aspecto do incremento da renda, da possibilidade de 

acessar alguns serviços e políticas públicas antes não acessadas, ou pelo 

desenvolvimento e/ou aumento da autonomia, no caso das mulheres, por meio da 

elevação da autoestima, liberdade individual, empoderamento, dentre outros 

aspectos da subjetividade feminina, for resultante da inserção desses sujeitos no 

programa. 

Nesse direcionamento, a entrevista semiestruturada realizada com as 

mulheres buscou identificar esses aspectos, trazendo perguntas que versaram sobre 

temas como: a concepção das usuárias sobre o programa; aplicabilidade do 

benefício; aspectos da vida antes da inserção no programa e possíveis mudanças 

pós-inserção; bens, serviços e políticas públicas acessadas; percepção sobre o 

papel da mulher na administração do benefício, dentre outros que iam sendo 

introduzidos conforme o andamento do diálogo/entrevista49. 

Ao considerar a fala das usuárias em relação à concepção do Programa 

Bolsa Família, isto é, o que elas entendiam ser o programa, observa-se uma 

homogeneidade nas respostas, com afirmações que expressam a compreensão do 

programa como sendo uma “ajuda boa” por parte do governo. 

                                                           
49

 As falas que são analisadas são representativas da maioria das respostas concedidas durante a 
entrevista, ou constituem os extratos mais interessantes com os quais nos deparamos no decorrer 
dos diálogos. 
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Que é uma ajuda né pra nós?! É uma ajuda muito boa, uma ajuda assim pra 
material escolar, às vezes um remédio né?! [...] e é assim pra ajudar 
mesmo, é só uma ajuda que o governo tá dando... (Entrevistada 2). 
 
Eu acho assim, significa que é tipo uma bolsa que vem pra ajudar as 
pessoas mais necessitadas [...] Eu acho que é bom o Bolsa Família pra 
mim, que eu acho que é assim uma ajuda que o governo dá praquelas 
pessoas mais carentes que precisa e que necessita né? (Entrevistada 3). 
 
Uma coisa que me ajuda, que meus filho precisa estudar... Uma coisa que 
preciso muito dele [...] uma ajuda muito maravilhosa. (Entrevistada 11). 
 
Mulher, é uma ajuda boa para quem não tem. É uma ajuda boa, quando 
recebo comprar um leite que tá faltano, um remédio pro menino que tá 
faltando, umas fruta pra dentro de casa mesmo. (Entrevistada 9). 

 
 
Os extratos acima representam quase a totalidade das respostas e 

demonstram que a concepção da ajuda se sobrepõe à ideia do direito. Aliás, em 

nenhuma das entrevistas o termo “direito” foi mencionado e o mais próximo que se 

chegou a esse entendimento foi traduzido através do termo “benefício”, pela 

entrevistada 5: 

 
 

Mulher, eu acredito assim que seja um benefício pras famílias necessitadas, 
porque é uma ajuda, um dinheiro que a gente sabe que todo mês vai 
receber [...] então eu acredito, acho que é um benefício, realmente um 
benefício pras famílias brasileiras. 

 
 

Conceber o programa como uma ajuda ou ainda uma ajuda boa, muito boa e 

maravilhosa, que o governo dá ou tá dando pras pessoas mais carentes, revela o 

quão ainda é presente no imaginário das informantes o entendimento da assistência 

social como um favor ou benemerência concedidos por um Estado “generoso”, 

reafirmando assim a tradição histórica da assistência social como ajuda aos 

necessitados ou “simplesmente puro assistencialismo paternalista destinado aos 

destituídos” (OLIVEIRA I. M., 2009, p. 112). 

Embora a entrevistada 5 entenda o Bolsa Família como um benefício, ainda 

assim não é entendido pela ótica do direito, mas uma ideia de benefício como 

sinônimo de ajuda. Tal compreensão é reforçada no atual cenário neoliberal, em que 

o discurso da cidadania é substituído pela retórica do dever moral para com os 

pobres, incutindo na consciência desses sujeitos a mentalidade do favor e da ajuda 

em contraposição ao que deveria ser um direito conquistado socialmente (ABREU, 

2011).  
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Nesse contexto, compreende-se que mesmo depois de mais de duas décadas 

de sua proclamação enquanto direito constitucional, a assistência social, expressa 

em seus serviços, programas e projetos, e aqui se diga materializada no Programa 

Bolsa Família, ainda não é apreendida por seus usuários como um direito, tampouco 

como uma política pública legalmente constituída, sendo esse um dos principais 

desafios dessa área, ou seja, “sua própria concepção como campo específico de 

política social pública (YAZBEK, 2004, p. 19). 

Ao serem questionadas sobre a aplicabilidade do Bolsa Família, todas as 

mulheres relacionaram o seu uso a despesas com alimentação, material escolar, luz, 

água, gás, roupas, calçados e remédios, sendo que a alimentação sempre aparece 

em primeiro lugar, como sendo uma das principais garantias afiançadas pelo 

programa.  

Com efeito, vários estudos têm demonstrado que as despesas com 

alimentação lideram a lista dos principais itens consumidos com o benefício do Bolsa 

Família (MESQUITA, 2007; ARAUJO, 2014; SILVA, 2014); já outros, como a 

Pesquisa de Avaliação de Impacto do Bolsa Família – AIBF II, realizada no ano de 

2009, aponta os efeitos do programa na melhoria alimentar e nutricional das famílias 

usuárias, principalmente em crianças e adolescentes das regiões Norte e Nordeste, 

visto que possibilita uma dieta mais balanceada e variada (JANNUZZI E PINTO, 

2013).  

É importante destacar que, além do alimento, a compra de material escolar ou 

roupas e calçados para os filhos irem à escola apareceu com frequência nos 

discursos das mulheres. Dessa forma, ao perguntarmos: Em que você aplica o 

dinheiro do Bolsa Família? Obtivemos as seguintes respostas: 

 
 

Pra comer, pra comprar material pros menino e somente, só dá pra isso 
mermo [...] ele [o benefício] ajudou em roupa, ele ajudou em calçado, ele 
ajudou em material que eu num podia comprar e passei a comprar melhor 
alguma coisa em casa para o bem da minha família. (Entrevistada 1). 
  
Pra ajudar assim como eu acabei de falar né nos estudos deles [dos filhos], 
comprar material, remédio, uma roupinha, também quando precisa um 
calçado, um alimento... (Entrevistada 2). 
 
Eu aplico em alimentação né?! Que quando chega que eu não tenho eu 
compro em alimentação e alguma outra coisa que tiver necessitando. 
(Entrevistada 3). 
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No estudo dos meninos. É como eu disse, eu recebo aí compro o material 
deles [...] bolsa, tênis, roupa para eles, envolvo só com eles o dinheiro. 
(Entrevistada 5). 
 
Pra comprar leite pros menino e alguma coisa assim uma peça de roupa, as 
vez ajuda até no papel de energia, é bom ele porque ajuda muito porque pra 
gastar com leite, o jeito que o leite tá caro! (risos) (Entrevistada 7). 
 
Pra comprar tudo pra dentro de casa, cumida mermo, quando recebo 
compro o que tá faltando. (Entrevistada 9). 
 
Armaria mulher que é tudo que eu compro pros menino, é roupa pros 
menino, é chinela. É certo que não dá pra comprá pra cinco menino, tem 
que ter a ajuda do pai e olhe que é muito material: chinela, roupa, bolsa, é 
tudo... Compro aquelas bixinha de suco, umas bolachinha pra eles levar 
todo dia, compro um danone, compro tudo. (Entrevistada 10). 

 
 

As falas elencadas demonstram que o Bolsa Família assume um papel 

fundamental em relação à satisfação das necessidades humanas básicas, pois 

viabiliza o acesso a um bem primário e vital: o alimento, e, por conseguinte, garante 

a subsistência imediata. Mas não é só isso, conforme Rego e Pinzani (2014), a 

ausência de bens primários e essenciais à sobrevivência humana como o alimento, 

o vestuário, a moradia digna, dentre outros componentes constituem um obstáculo 

ao desenvolvimento da autonomia nos indivíduos. Nesse sentido, os autores 

complementam: 

 
 

A vivência de carências rudes e tacanhas impede as pessoas de 
desenvolverem suas funções humanas, tolhendo suas capacidades de 
demandar e fruir direitos – e não apenas isso, o que não é pouco, mas 
reduz suas capacidades de humanização (ibid., p. 74). 

 
 
Nessa mesma direção, Marx e Engels (2009, p. 40), ao comporem a obra 

clássica A Ideologia Alemã afirmam: 

 
 

O pressuposto de toda a existência humana, e, portanto, também, de toda a 
história, a saber, o pressuposto de que os homens têm de estar em 
condições de viver para poderem “fazer história”. Mas da vida fazem parte 
sobretudo comer e beber, habitação, vestuário e ainda algumas outras 
coisas. 

 
 

As considerações sobreditas pressupõem que a ausência de bens materiais 

elementares como a alimentação, o vestuário, dentre outros, ou mesmo a falta de 

condições para adquiri-los implica num conjunto de privações objetivas e subjetivas 
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que dificultam o processo de desenvolvimento humano e limitam a capacidade de os 

indivíduos reconhecerem-se enquanto sujeitos de direitos ou como pessoas capazes 

de transformar a história da sociedade.  

Assim, depreende-se que, ao buscar remover a fome e a insegurança 

alimentar e nutricional, sendo esse um dos objetivos precípuos do Programa Bolsa 

Família (DECRETO 5.209/2004), estaria o mesmo fornecendo, ainda que de 

maneira embrionária, as bases materiais para o desenvolvimento da autonomia em 

seus usuários. Rêgo e Pinzani (2014, p. 77) corroboram com essa afirmativa ao 

expressarem: 

 
 

Somos da opinião de que um programa como o Bolsa Família se insere 
justamente nesse contexto e que seu efeito primário, além de garantir a 
subsistência imediata, é o de fornecer uma base material necessária para 
que os indivíduos possam desenvolver-se em direção a uma maior 
autonomia. 

 
 

Outro aspecto importante evidenciado na fala das entrevistadas refere-se à 

contribuição do programa para a manutenção das crianças e/ou adolescentes na 

escola, haja vista possibilitar a aquisição de material escolar, roupas e calçados, 

rompendo, assim, com um passado não tão distante, no qual o acesso à educação 

era muitas vezes obstaculizada por falta de condições mínimas, como por exemplo, 

a ausência de um caderno, um par de calçados ou uma vestimenta adequada para 

as crianças poderem frequentar a escola. 

Nesse contexto, conforme afirma Coelho (2011), o Programa Bolsa Família 

assume um papel importante no processo de educação formal das pessoas, em 

especial das crianças e adolescentes, ao viabilizar o acesso à política educacional. 

Embora não se possa inferir o grau de aprendizagem desses sujeitos, e, mesmo 

reconhecendo as deficiências do sistema educacional brasileiro, bem como os 

desafios frente à qualidade desse serviço, compreende-se, no âmbito deste trabalho, 

que ao fornecer as condições materiais básicas para o acesso à escola, o programa 

estará contribuindo para um possível rompimento do ciclo geracional da pobreza e 

quiçá para o processo de mobilidade social dos seus usuários via 

educação/escolarização.  

No intuito de apreender as mudanças ocorridas particularmente na vida das 

informantes da pesquisa, em decorrência do ingresso no Programa Bolsa Família, 
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buscamos indagá-las sobre suas vidas antes de se tornarem usuárias e quais 

mudanças elas perceberam após a inserção e permanência no programa. Desse 

modo, os relatos apontam que antes do ingresso no Bolsa Família a vida dessas 

mulheres eram marcadas pela ausência de uma renda fixa, capaz de atender às 

necessidades mais urgentes e, diante de tal situação, muitas delas recorriam às 

redes de solidariedade familiar, como demonstram os depoimentos a seguir: 

 
 

Antes do Bolsa Família minha vida num era muito boa não. Eu morava mais 
minha mãe aí ela que dava de conta de mim, mais aí depois que eu passei 
a morar só [com cinco filhos] aí ei resolvo tudo com esse pouquinho, é 
pouquinho mais eu resolvo tudo de dentro de casa. (Entrevistada 4). 

 
 

No mesmo direcionamento, tem-se: 

  
 

Mulher, assim... É... antes de eu ter Bolsa Família eu tinha mãe e pai que 

me ajudava, ai pronto eles faleceram e pronto. Eu era procuradora de meu 

pai, eu cuidava de tudo, ele era diabético e era cadeirante, não cuidava 

nada ai eu quem dirigia o dinheiro dele ai ele faleceu passou pra minha 

mãe, ai eu recebia também o dinheiro dela, o dinheiro era na mãozinha dela 

ai ela também veio aduecer e faleceu, ai pronto agora eu não tenho ajuda 

de ninguém a única coisa que eu tenho é o Bolsa Família e o pouquinho 

que meu marido ganha é só para nóis comer, eu não tenho ganho de nada, 

só essa renda mermo. (Entrevistada 9). 

 
 

As falas revelam que a ausência de uma renda, por mínima que seja, implica 

em situação de dependência econômica familiar, seja por parte dos pais ou dos 

cônjuges, o que por vezes resulta em vivência de sofrimento e humilhação, 

conforme o exposto pela entrevistada 10: 

 
 

Vixe muier... Se eu for contar minha vida cê num sai daí hoje não, prepare 
um jornal (risada espontânea). Bixinha, quando eu num tinha esse 
programa eu sofria tanto! Pra começar dizeno a verdade nunca tive home 
certo pra viver e nunca tive sorte com home. Eu sofri o pão que o diabo 
amassou com o outro home que eu vivia, meu sofrimento era um só, aí 
através desse programa é que minha vida foi melhorano, depois coloquei 
meu menino no PETI aí conheci esse rapaz aí com quem eu vivo hoje. 

 
 
É perceptível que a renda proveniente do Programa Bolsa Família trouxe mais 

segurança e possibilidades para as usuárias, minimizando, assim, o sofrimento e a 

dependência intrafamiliar, como é o caso da entrevistada 5, por exemplo, que após 
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passar a receber o benefício pôde sair da casa materna e constituir seu próprio 

núcleo familiar, passando a suprir de forma mais independente as provisões 

cotidianas. Sobre esse aspecto, Rego e Pinzani (2014) enfatizam a importância da 

distribuição de uma renda monetária por parte do Estado, que vise emancipar os 

sujeitos não somente de sua condição de pobreza extrema, mas do ambiente social 

que venha lhes causar sofrimento. Os autores exemplificam: 

 
 

Uma mulher que depende ou de seu marido, ou da sua família patriarcal ou 
de sua própria força de trabalho (que a condena a empregos mal 
remunerados pela sua falta de qualificação) não tem uma possibilidade real 
de sair de seu meio e procurar por outro onde possa desenvolver uma maior 
autonomia. Por outro lado, se fosse possível contar com uma renda mínima 
mensal, ela poderia dar o primeiro passo para sair de sua condição de 
dependência, humilhação e precariedade (ibid., p. 79). 

 
 

Portanto, o Programa Bolsa Família colabora para que esse “primeiro passo” 

seja dado. É claro que não é o suficiente, já que se trata de uma renda mínima, 

incapaz de suprir todas as necessidades dessas mulheres, dado o contexto social 

em que vivem, ou seja, um modelo de sociabilidade capitalista desigual e marcado 

pela dominação feminina. Contudo, a partir do momento em que elas saem de uma 

condição de ausência de renda, devido à inclusão em um programa como o Bolsa 

Família, há mais chances de se libertarem ou de minimizarem a condição 

interpessoal de dependência financeira. Vejamos o depoimento da entrevista 1 em 

relação às mudanças que ocorreram em sua vida após a inclusão no programa: 

 
 

Mudou muita coisa né? Que eu me achava uma pessoa que não tinha nada 
né? E depois desse Bolsa Família eu tenho meu dinheirinho no final do mês 
pra comprar alguma coisa, pra pagar alguma coisa na bodega que eu 
comprei para comer. E não precisa tá pedindo a ninguém, chega aquele dia 
eu tiro e compro umas roupinha pros meninos, também compro um calçado. 
Pra luxar num é não, é só pra viver, graças a Deus né?! 

 
 

A fala da usuária, por meio das expressões: “[antes do Bolsa Família] eu me 

achava uma pessoa que não tinha nada”..., e: “[agora] não precisa tá pedindo a 

ninguém”, revelam a efetividade do programa na vida dessas mulheres e as 

mudanças quantitativas entre o “antes” e o “depois”, o que também pode ser 

observado pelo depoimento da entrevistada 6: “Eu acho é bom (risos). É bom 

porque não tem que tá pedindo a alguém pra fazer pra gente né? [...]”. Essas falas, 
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portanto, confirmam o que já foi dito anteriormente sobre a viabilidade do programa 

para a independência financeira da mulher. 

Ainda se referindo às mudanças após a inclusão no Programa Bolsa Família, 

observa-se o seguinte: 

 
 

Mudou cem por cento! Na minha casa eu não sabia o que era uma 
televisão, eu não tinha uma televisão, num tinha uma geladeira, eu 
cuzinhava a lenha, cuzinhava a calvão. Quando não tinha o dinheiro pra 
comprar o calvão eu cuzinhava a lenha. Eu comprei um armário, meu 
armário era caino os pedaço; comprei uma geladeira que tava sem 
borracha, caino os pedaço, que não tinha... Mar também tem a ajuda dele 
né [do cônjuge], porque duzentos e quarenta pra obrar milagre já é demais, 
né? Num compro de tudo não, porque num dá pra comprar, mar o que 
posso comprar com ele [o benefício] eu compro. [... ] Mulher, eu vou ali na 
lojinha de oito reais e compro uma blusinha, um shorte pra ficar em casa, 
umas blusinha que dê pra eu ir pra igreja, compro umas bolsinha pra elas 
[para as filhas], porque elas gosta de tá se impiriquitando, compro enfeite de 
cabelo, isso tudo eu compro e tem uma coisa Jesus obra milagre viu, 
porque dá pra comprar muita coisa pra elas e eu mermo. (Entrevistada 10). 
  
Ah, mudou assim, porque é que nem eu tô dizeno, de primeiro a gente num 
tinha assim não e agora a gente tem pra pagar um papel de água, um papel 
de energia, essas coisas... (Entrevistada 6). 
 
Mudou muito. Aqui em casa precisa de um remédio aí às vez eu compro 
com o Bolsa Famia. Tem muita coisa que... (pausa) maquina de lavar eu 
num tinha, comprei as custa do Bolsa Famia, papel de água, de luz, tudo às 
custa do Bolsa Famia. (Entrevista 11). 

  
 

Os depoimentos evidenciam o acesso a bens duráveis, como televisão, 

geladeira, máquina de lavar, dentre outros, que não poderiam ser obtidos de outra 

maneira, segundo a fala das mulheres, senão através do recurso fornecido pelo 

Bolsa Família. Além disso, o programa auxilia no pagamento das contas de luz, 

inclusive cerca de 80% relataram que fazem uso da Tarifa Social de Energia 

Elétrica50, bem como no pagamento da água e ainda na aquisição de remédios e 

objetos pessoais para usufruto da família, demonstrando, assim, uma melhora na 

qualidade de vida dessas pessoas. 

De fato, algumas pesquisas têm demonstrado uma elevação no poder de 

compra das famílias beneficiárias, sendo que as mulheres aparecem como as 

principais consumidoras, obtendo destaque no que se refere ao poder de decisão 

                                                           
50

 A Tarifa Social de Energia Elétrica é um serviço que consiste em um desconto nas contas de luz, 
sendo destinado para famílias com renda per capita de até meio salário mínimo e que estejam 
inseridas no Cadastro Único do Governo Federal (Lei nº 12.212, de 20 de janeiro de 2010). 
Disponível em: www.planalto.gov.br. 

http://www.planalto.gov.br/
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sobre a compra de bens duráveis e/ou não duráveis. A Pesquisa de Avaliação de 

Impacto do PBF, a AIBF II, revela que: 

 
 

As mulheres beneficiárias – que em sua larga maioria são as titulares do 
cartão do Bolsa Família – vêm adquirindo maior autonomia e poder nas 
decisões familiares e na compra de bens duráveis, remédios e vestuário, 
comparativamente a mulheres não beneficiárias. Tal resultado corrobora 
com pesquisa anterior (SUAREZ E LIBARDONI, 2007), que, por meio de 
análise qualitativa, mostrou que as mulheres que são titulares do benefício 
do PBF têm ganhos na relação de gênero, na medida em que se tornam 
mais independentes dos maridos financeiramente, passando a ter maior 
poder de barganha no que tange a alocação de recursos no domicílio e 
aumentando o nível de interação social (JANNUZZI E PINTO, 2013, p. 187).  

 
 

Assim, ao receber a transferência monetária e controlar a sua utilização, a 

mulher passa a adquirir maior poder de barganha e maior capacidade de fazer 

escolhas e tomar decisões, ampliando, desse modo, sua autonomia decisória no 

âmbito familiar.  Por outro lado, aumentam a capacidade enquanto consumidoras, 

tendo a “possibilidade de adquirir bens, fazer crédito e programar gastos” [...] 

(TEIXEIRA RODRIGUES, 2009, p. 221-222). Vejamos os depoimentos a seguir: 

 
 

Mudou porque assim, eu já sei que eu tenho aquele dinheirinho, porque 
quando eu recebia cento e poucos reais eu já tinha aquele dinheiro certo 
né? Ai quando eu quero fazer alguma coisa eu digo: Não, eu posso fazer 
com o do Bolsa Família. Eu vou! Eu faço! (Entrevistada 3). 
  
[Com o Bolsa Família] nada pra mim é difícil dentro da minha casa, tudo é 
fácil. Com muita dificuldade, mas eu consigo o que eu quero. (Entrevistada 
4). 

 
 
O fato de ter uma renda certa todo mês traz mais segurança, não somente na 

questão da programação dos gastos, mas na possibilidade de realizações pessoais, 

ou seja, de alcançar determinados objetivos predefinidos, como expressa a 

Entrevistada 4: “com muita dificuldade, mas eu consigo o que quero”. Além disso, as 

expressões: “Eu vou! Eu faço!”, da entrevistada 3, induzem uma ideia de 

autodeterminação e liberdade individual para “ir” e “fazer” e, nesse sentido, como 

bem expressa Rego e Pinzani (2013, p. 362), à luz de Simmel (1977): 

 
 

O dinheiro possui dimensões liberatórias, porque introduz, mesmo em níveis 
mínimos, a capacidade de escolha e de desejo das pessoas. É dotado de 
fortes funções simbólicas, pois torna seus portadores ‘pessoas mais 



P á g i n a  | 142 

 

determinadas’, mais respeitáveis e respeitadas em um mundo dominado 
pelas relações mercantis; torna-as mais capazes de decidir sobre suas 
vidas, e, por isto, mais iguais às outras. 

 
 

Portanto, o dinheiro, que no contexto desta pesquisa materializa-se no 

benefício do Bolsa Família, possui certas “funções simbólicas”, ao passo que produz 

nos indivíduos uma série de sentimentos e ações, dentre elas a de colocá-los em um 

patamar de igualdade na sociedade de consumo. 

Todavia, Crispim (2013, p. 77), ao citar Dagnino (2003), chama atenção para 

“a sedutora conexão entre cidadania e mercado”, apontando o fato de que ser 

cidadão no atual contexto de hegemonia neoliberal tornou-se sinônimo de 

consumidor, ou seja, ser cidadão significa ter poder de compra no mercado, em 

detrimento de ter acesso a direitos legalmente constituídos.  

Considerando o indicador acesso às políticas públicas e retomando um dos 

objetivos do Programa Bolsa Família: “Promover o acesso à rede de serviços 

públicos, em especial de saúde, educação e assistência social” (DECRETO 

5.209/2004), foi possível perceber, por intermédio das falas das usuárias, que a 

inserção no Programa Bolsa Família ampliou o acesso das famílias às políticas 

públicas, principalmente aos serviços de saúde e assistência social51. 

 
 

Meu menino era do Projovem, antes do Projovem ele era do PETI né? [...] 
Mas eu fiz o curso de unha, fiz corte e costura, tudo isso através do Bolsa 
Família, que eles chama né? Ele [o Bolsa Família] beneficia muita coisa né? 
Porque geralmente muita coisa quando você vai numa repartição, diz assim: 
Você é da Bolsa Família? Se não for não participa né? Tem muitas coisa 
que vem que eles diz logo que se tiver Bolsa Família você participa, se não 
tiver você vai embora... Esses cursos geralmente só pega as pessoa que 
tem Bolsa Família. Por que? Eles aí tão ajeitando o quê? Reajustando 
muitas famílias que são desajustadas né? As vez traz o pai e a mãe, muitas 
coisa como o CRAS que se você for é fácil de encontrar, muitas coisa é fácil 
de encontrar porque já pede provando o Bolsa Família. (Entrevistada 3). 

 
 

É importante analisar alguns aspectos da exposição acima. Em primeiro lugar, 

a entrevistada relata a participação do filho em programas da Assistência Social 

como o PETI e Projovem Adolescente52. Em segundo, menciona a própria 

                                                           
51

 Em relação à política pública de educação já foi mencionado anteriormente. 
52

 O PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) integra a Proteção Social Especial do 
SUAS e é destinado a retirar crianças e adolescentes do trabalho infantil por meio de um conjunto de 
ações socioeducativas. Já o Projovem Adolescente integra a Proteção Social Básica do SUAS e 
atende adolescentes de 15 a 17 anos. Atualmente, esses programas perderam essa nomenclatura e 
passaram a integrar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), que segundo a 
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participação em cursos de inclusão produtiva ofertados geralmente no CRAS53. 

Porém, enfatiza que só foi possível a inserção nos referidos cursos por ser usuária 

do Bolsa Família, já que essas ações, segundo a entrevistada, são exclusivas para 

esse público-alvo. Nesse sentido, entende-se que a priorização dessas mulheres 

nas ações da Política Pública de Assistência Social via Programa Bolsa Família 

significa uma forma de lhes conferir empoderamento e possibilidade de atuarem 

produtivamente na comunidade. Provavelmente se não fosse por intermédio do 

programa essas mulheres nunca teriam a oportunidade de realizar um curso ou 

alguma atividade de geração de renda, por diversos fatores ligados à própria 

condição de vida das mesmas (impossibilidade de pagar um curso particular, 

vergonha, desmotivação, dificuldade de ultrapassar a barreira da “clausura 

doméstica”, falta de informação, dentre outros). 

 Outro ponto interessante na fala da usuária é que ela entende que as ações 

da política de assistência social são voltadas para “reajustar as famílias 

desajustadas”, e até tem por louvável essa iniciativa. Embora não se tenha, no 

momento da entrevista, questionado o que para ela significa “famílias desajustadas”, 

a nosso ver refere-se a famílias em situação de conflito, vivência de alcoolismo e 

outras drogas, violência ou mesmo situação de desemprego crônico, o que gera 

uma série de privações.  

Nesse aspecto, aos olhos da entrevistada, a referida política estaria 

contribuindo para a superação dessas situações. Tal entendimento confirma a tese 

defendida por Coelho (2011) de que a Política de Assistência Social como política de 

desenvolvimento se aproxima do conceito de liberdade da segurança protetora e, 

portanto, através de seus programas, projetos e ações, é capaz de gerar efetivações 

na vida de seus usuários, expandindo suas capacidades e colaborando para a 

remoção de privações. 

Por último, a usuária relatou a facilidade de acessar o CRAS, reconhecendo 

essa instituição como uma “porta de entrada” para acesso aos demais serviços 

públicos. Ainda em relação ao acesso às políticas públicas, é importante destacar as 

falas que se seguem: 

                                                                                                                                                                                     
Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais é um serviço realizado com grupos, organizado 
de modo a prevenir as situações de risco social, ampliar trocas culturais e de vivências, desenvolver o 
sentimento de pertença e de identidade, fortalecendo vínculos e incentivando a socialização e a 
convivência comunitária. Geralmente o SCFV é realizado nos CRAS. 
53

 A Inclusão Produtiva é um dos eixos de atuação do Plano Brasil Sem Miséria e consiste na 
realização de ações de geração de trabalho e renda. 
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[...] Eu vejo mais em questão da saúde, porque quando a gente vai pra um, 
vamo dizer um órgão público aí pergunta né: É usuário do Bolsa Família? 
Você recebe Bolsa Família? Se receber ali a pessoa já tem aquele 
benefício, quem não recebe fica mais... (Entrevistada 5). 
 
 Já fui fazer transvaginal, já fiz as consulta de Calebe com o Bolsa Família, 
até dela eu já fiz [da filha mais nova]. (Entrevistada 6). 
 
Meu menino tá no CRAS. Meu menino toca na banda [Orquestra Sinfônica 
do município], viaja... Num sei se tem a ver com isso. (Entrevistada 11). 
 
Teve um curso e um empréstimo que a gente fez. O curso que era ligado à 
Secretaria de Educação, aí tinha tapeçaria, bordado e outra coisa assim que 
chama de bordado. E você chegou a fazer para vender? — Ainda fiz uma 
bolsa, uma almofada e um tapete, mas aí o pessoal achava caro, porque 
era fácil de fazer mais era caro assim pra fazer aí o pessoal achava caro, aí 
peguei e deixei de fazer. (Entrevistada 8). 
 
[...] Minha casa é daquelas do governo. Se não fosse meu Bolsa Família eu 
num tinha feito ela porque foi pego os cartão pra comprovar que a pessoa 
era um beneficiário do Bolsa Família. (Entrevistada 1). 

 
 

A partir do exposto nessas falas é possível notar que o Programa Bolsa 

Família expandiu o acesso às políticas de saúde, educação e assistência social e 

ainda possibilitou, por exemplo, o microcrédito, no caso da entrevistada 8 e o acesso 

à política habitacional, através do Programa Minha Casa Minha Vida, para a 

entrevistada 154. Em relação a essa última, a construção da casa própria era um 

sonho inalcançável e, por meio do Bolsa Família, esse sonho tornou-se realidade. 

Sabe-se que, apesar da expansão do setor imobiliário nos últimos anos e das 

facilidades de financiamento para a aquisição da casa própria, essa realidade ainda 

é distante para a maioria das famílias brasileiras que vivem em situação de pobreza 

ou extrema pobreza e, nesse sentido, o Programa Bolsa Família, que visa promover 

a intersetorialidade com outras políticas públicas, dentre elas a Política Nacional de 

Habitação, assume um papel relevante na defesa e garantia do acesso à moradia 

digna, conforme preconiza a Constituição Federal. 

Portanto, a articulação do Programa Bolsa Família com outros programas 

mostra-se como um avanço, não somente porque amplia e facilita o acesso, mas 

                                                           
54

 O Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMC) é um programa do Governo de Federal que oferta 
financiamento habitacional de pequeno custo para famílias com baixa renda. No caso da usuária em 
questão, a mesma foi contemplada pelo Programa Nacional de Habitação Urbana (PNHU), que 
integra o PMCMV, sendo voltado para suprir os déficits habitacionais dos municípios brasileiros em 
decorrência de calamidade pública ou situações emergenciais (MINISTÉRIO DAS 
CIDADES/PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1, DE 24 DE JULHO DE 2013). Disponível em: 
<www.cidades.gov.br> Acesso em: 09 mai. 2017. 

http://www.cidades.gov.br/
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porque promove a intersetorialidade entre as diversas áreas das políticas públicas, 

como forma de superar as ações fragmentadas no combate à pobreza no Brasil. 

No que diz respeito à titularidade do cartão, quase a totalidade das mulheres 

demonstraram satisfação e expressões de felicidade por serem as principais 

responsáveis pela administração do benefício e por “decidirem como usá-lo”, sendo 

que todas, sem exceção, concordaram que o cartão deve ser em nome da mulher, 

sob a justificativa de que esta consegue administrar melhor o dinheiro em prol das 

necessidades familiares. Esse pensamento parece ser unânime entre as 

beneficiárias do programa em um contexto geral como apontam as pesquisas 

realizadas por Crispim (2013); Rego e Pinzani (2013; 2014); Araújo (2014) e 

Cavalcante (2015). Assim, a partir da questão: O que você acha de o cartão do 

Bolsa Família ser em nome da mulher? As entrevistadas defendem: 

 
 

Muito importante ser no nome da mulher, muda muito porque o cartão, o 
dinheiro é dela, ela vai sabê comprá, sabê gastá né? Eu acho que o home 
num vai sabê o que é né? Ele vai querê comprá outras coisa (risos). 
(Entrevistada 1). 
  
Acho que é porque sendo no nome da mulher, a mulher tem... como é? 
Mais administração, porque aqui em casa quem cuida das conta é tudo eu, 
o marido trabalha e eu tomo de conta do resto. Então sendo titular do cartão 
é mais uma coisa pra eu ir lá e resolver. (Entrevistada 2). 

 
Eu acho certo. Quem administra as coisa dentro de casa é a mulher. O 
home só sabe gastar né? Um home num sabe quando falta as coisa dentro 
de casa... (Entrevistada 12). 

 
 

No contexto das falas em destaque, confirma-se o ideário difundido social e 

historicamente da imagem da mulher como “administradora do lar”, isto é, 

diferentemente do homem, que não foi educado para lidar com os interesses 

domésticos, a mulher-mãe foi ensinada justamente para ocupar-se com essa esfera 

da vida, ou seja, a esfera privada, e por tal motivo compreende melhor as 

necessidades da família. 

Tal concepção, na visão de Nascimento (2016), é fruto de uma construção 

histórica cuja base material e simbólica é marcada pela naturalização e delimitação 

dos papéis sociais assumidos por homens e mulheres a partir de uma lógica 

desigual, isto é, a de que a mulher é naturalmente um ser frágil e, portanto, seu lugar 

é em casa, enquanto o homem, de natureza forte, tem como espaço de 

desenvolvimento a rua, o público.  
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A partir daí, vão se desenhando em sua dimensão sócio-cultural a esfera de 
sobrevivência doméstica para as mulheres e a transcendência pública para 
os homens, constituindo o espaço ‘próprio’ do feminino e o espaço ‘próprio’ 
do masculino dentro das relações materiais desiguais (ibid., p. 386). 

 
 

Nesse contexto, a autora entende que o Programa Bolsa Família, ao conferir 

à mulher a administração do benefício e a responsabilidade para com todas as 

outras questões frente ao programa, inclusive o cumprimento das condicionalidades, 

acaba por reforçar os papéis estereotipados de gênero, pois legitima as tradicionais 

funções da maternidade, do cuidado e da proteção, pretensamente consideradas 

atributos femininos, e isso, em sua concepção, contribui com a manutenção e 

legitimação das relações desiguais entre os sexos (NASCIMENTO, 2016).  

Mariano e Carloto (2009, p. 905-906) corroboram com esse pensamento 

quando afirmam que a dimensão de gênero presente no Programa Bolsa Família 

reforça “o lugar social tradicionalmente destinado às mulheres: a casa, a família, o 

cuidado, o privado, a reprodução”, e isso teria um peso concreto no processo de 

desenvolvimento da autonomia na vida desses sujeitos.  

É inegável que as relações desiguais de gênero perpassam a realidade 

cotidiana dessas famílias, no entanto, é necessário salientar que não se deve 

conceber o Programa Bolsa família apenas como um instrumento de cristalização 

dos papéis femininos (NASCIMENTO, 2016), ou mesmo como instrumento de 

gestão da pobreza. Há de se considerar o seu papel enquanto agente que em certa 

medida promove a justiça social no âmago de uma sociedade marcadamente 

machista, em que a mulher sempre é colocada em uma posição de desvantagem em 

relação ao homem. Para entender melhor esse argumento, observemos os 

depoimentos abaixo ainda em relação à questão anterior: “O que você acha de o 

cartão do Bolsa Família ser em nome da mulher?” 

 
 

Eu acho que é um direito alcançado, porque a sociedade gira em torno acho 
que praticamente dos homens e tem muita mulher que não tem o direito 
nem de... Se o cartão for no nome do esposo, acho que até no nome delas 
tem delas que nem pega no dinheiro né? [...] Aí eu acho que no nome da 
pessoa assim já é uma autoridade a mais que a mulher tem né? A respeito 
daquele dinheiro eu acho que é uma conquista pra ela também porque o 
homem já tem seu emprego, já recebe salário e tudo e tem muita mulher 
que não trabalha né? Eu acho que é uma grande conquista, é importante 
que seja no nome da mulher mesmo. (Entrevistada 5). 
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As declarações da entrevistada 5 demonstram que ela reconhece a 

titularidade do benefício como um direito, bem como uma conquista alcançada pelas 

mulheres. Mesmo em sua forma simples de expressar suas ideias, ao falar que a 

sociedade “gira em torno dos homens” a usuária consegue enxergar as “injustiças” 

da sociedade patriarcal em que a mulher possui uma situação menos privilegiada do 

que o homem e, dessa forma, ter um benefício em seu nome e ser titular de um 

programa significa uma forma de reconhecimento ou de justiça diante de sua 

condição de “menos favorecida” socialmente. Vejamos outro depoimento: 

 
 

Eu acho que a mulher merece mais, merece Viche Maria mais do que o 
home, porque o home tem mais facilidade de trabalhar e a mulher não. Eu 
acho que a mulher tem mais direito de ser no nome dela. (Entrevistada 9). 

  
 

Entendimento semelhante possui a usuária 9 ao declarar que os homens têm 

mais facilidade de trabalhar, ou seja, de conseguir emprego e, por tal motivo, as 

mulheres “são mais merecedoras”. Desse modo, percebe-se que o que está em 

voga na fala das duas entrevistadas não é nem tanto a defesa de suas capacidades 

enquanto melhores “administradoras do lar”, mas o sentimento de reivindicação 

diante das desigualdades de uma sociedade centralizada na figura masculina e, em 

vista disso, como afirma Rego Pinzani (2014, p. 60), elas “exigem políticas de 

reconhecimento que contemplem as várias dimensões das injustiças econômicas, 

sociais e culturais que as vitimam”. 

Considerando a menção do tema trabalho nas falas analisadas e retomando o 

que já foi discutido anteriormente sobre o possível “desincentivo ao trabalho” na vida 

dos(as) usuários(as) do Programa Bolsa Família, foi perguntado as entrevistadas se 

elas já haviam recusado algum emprego formal para não correrem o risco de perder 

o benefício. As respostas confirmam o que já foi ratificado em trabalhos anteriores, 

dentre eles, Soares e Satyro (2009); Cobo (2012); Oliveira e Soares (2013); Silva 

(2014); Rego e Pinzani (2014); Araujo (2014) e Cavalcante (2015), isto é, que a 

relação entre Bolsa Família e “efeito-preguiça” não tem fundamento senão em 

visões preconceituosas do pobre como “preguiçoso” e “vagabundo” (REGO E 

PINZANI, 2014), e ainda da mulher pobre que prefere ter muitos filhos para receber 

um benefício maior (ARAUJO, 2014).  
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Na realidade, esse é um tema complexo e envolve muitas questões além da 

simples disposição de ir ou não buscar trabalho55, principalmente quando se leva em 

consideração as atuais configurações do mercado, que dispensa até mesmo os 

trabalhadores mais qualificados, deixando à sua margem ou totalmente fora dela 

aqueles que possuem baixa qualificação, como é o caso das usuárias desta 

pesquisa. Portanto, ao perguntá-las: Você já recusou algum trabalho para não correr 

o risco de perder o benefício do BPF? Obtivemos as seguintes respostas: 

 
 

Não. Eu nunca recusei não porque nunca tive, nunca tive a chance né, de 
ter trabalho nenhum, por isso acho que até aqui num recusei não. 
(Entrevistada 1). 

  
Não, eu nunca fui trabalhar não, nunca recusei porque eu nunca trabalhei 
não, mas se surgisse trabalharia, mas até o momento não... (Entrevistada 
7). 
 
Não, nunca apareceu esse trabalho pra mim. Eu já trabalhei nas casa dos 
outro assim, mas nunca trabalhei em projeto. Nunca trabalhou de carteira 
assinada? — Não, com carteira assinada que é mais né mulher? Mas nunca 
arranjei, nunca tive essa oportunidade. Mais no momento que eu arranjar eu 
vou! (Entrevistada 9). 
 
Não. Até porque nunca apareceu. Se aparecesse uma oportunidade de 
você ganhá trezentos reais você num vai deixar de ganhá do que ganhá 
oitenta e cinco? [...] (Entrevistada 11). 

 
 

O que fica evidente nos depoimentos elencados é a falta de oportunidade 

frente a um mercado de trabalho excludente e competitivo, confirmando o que afirma 

Araújo (2014), ancorada nos estudos de Menezes e Santarelli (2012): “O problema 

não está na renúncia do trabalho, mas na ausência de trabalho para esse 

segmento”. Além disso, a falta de oportunidades de ingressar no mercado formal é 

uma realidade tão presente na vida dessas mulheres quanto a insegurança de 

ocupar postos de trabalho temporários que não garantem estabilidade mínima, como 

esclarece mais uma das entrevistadas ao ser indagada: Você já recusou algum 

trabalho para não correr o risco de perder o benefício do BPF? 

 
 

Já, principalmente lá em Márcio [Uma grande loja de móveis do município] 
que eu já tinha falado com Cleide pra arrumar um emprego pra mim, só que 
ela disse que arrumaria e guardaria o sábado, mas depois que eu cheguei 

                                                           
55

 Algumas dessas questões foram tratadas no subitem 3.2 e podem ser: a relação custo-benefício, 
as circunstâncias vivenciadas por cada indivíduo e/ou família, as políticas de emprego, as ocupações 
precárias e desprotegidas, dentre outras. 
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em casa eu pensei que se ela assinasse a carteira o Bolsa Família ia 
abaixo, então eu preferi desistir. Então você acha que é mais vantajoso ter o 
Bolsa Família do que o emprego? — Sim. Porque assim... o Bolsa Família 
enquanto a pessoa tiver filho, enquanto você continuar com ele não vai ser 
cortado e já o trabalho não, a pessoa trabalha numa loja num passa seis 
meses, depende do contrato, aí bota a pessoa pra fora aí perco as duas 
coisas, o Bolsa Família e o trabalho. (Entrevistada 6).  

 
 
Conforme a fala da usuária, o Programa Bolsa Família oferece, mesmo que 

minimamente, certa estabilidade de renda, em contraposição a alguns tipos de 

atividades instáveis e temporárias. Essa questão é fundamental no momento da 

decisão entre aceitar ou não um determinado trabalho, pois pesa “o risco de se 

trocar as transferências estáveis do programa por rendas instáveis de um trabalho 

qualquer” (MEDEIROS, BRITTO E SOARES, 2007, p. 12).  

Assim, ao proporcionar a segurança de uma renda fixa mensalmente, o 

programa ao mesmo tempo protege as famílias usuárias, em especial as mulheres, 

de ingressar em ocupações precárias e degradantes, o que significa um ponto 

positivo no âmbito da sociedade capitalista marcada pelo subemprego. No caso de 

Baraúna, campo empírico desta pesquisa, por ser uma cidade onde predominam as 

atividades ligadas à fruticultura irrigada, é muito comum ver mulheres trabalhando, 

inclusive no “campo”, lidando diretamente com a terra, expostas ao calor, à 

insolação, ao contato com substâncias tóxicas e a jornadas intensas, o que é 

extremamente exaustivo e prejudicial à saúde feminina. Assim, o Programa Bolsa 

Família acaba se tornando uma “porta de escape” para essas formas de trabalho.  

Mediante essas considerações, propôs-se encerrar a entrevista com uma 

pergunta hipotética, cujo intuito era ver a reação das mulheres sobre uma possível 

extinção do Programa Bolsa Família, mas, sobretudo, refletir e fazê-las refletirem 

sobre como seriam suas vidas sem o programa. Assim, ao serem perguntadas: Se o 

Programa Bolsa Família acabasse como você acha que viveria sem ele? Algumas 

respostas vieram seguidas de surpresa e desalento, de sorte que todas as 

entrevistadas relataram que sentiriam muita falta caso o programa deixasse de 

existir e que ocorreriam mudanças em suas vidas e na dinâmica familiar, dentre elas 

a diminuição dos rendimentos e o retorno a certos tipos de trabalhos precários e 

penosos, como por exemplo, nos projetos de fruticultura irrigada.  

Entretanto, o que nos chamou atenção foi a postura resignada das usuárias 

frente à hipótese de extinção do programa, as quais demonstraram um sentimento 
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de impotência diante da possibilidade de o mesmo deixar de existir, como se as 

decisões político-institucionais do Estado fossem inquestionáveis, ou seja, se o 

governo “dá” ele pode também “retirar” quando lhes parecer conveniente, é o que 

transparece as falas abaixo:  

 
 

Esse dinheiro ia me fazer falta, mas dava pra passar né? Com sacrifício, 
mas dava pra passar porque fazia falta, não ia ter mais aquela ajuda que 
vinha pra mim todo mês e eu contava com aquele dinheirinho no final do 
mês... tinha que ajeitar, mudar de jeito e conseguir a vida da gente [...]. Foi 
bom enquanto tava comigo, mas depois se não tiver mais, pronto! Vou ter 
que se virar sem ele. Mas que ia achar muito ruim, mas tem que ir pra frente 
né? (Entrevistada 3). 
  
Vixe Maria muié! Eu acho que eu me acabava junto com ele. Nam, que as 
vez a gente vai na escola vem as professora falá e ar menina do Bolsa 
Famia, menina ienche a quadra. Eu sei que a gente num pode deixar e tirar 
os menino da escola se acabar o Bolsa Famia, mas se acabar fazer o que 
né? Num tá no comando da gente [...]. (Entrevistada 10). 
 
Ah... sentir falta todo mundo sente. Você tá só em casa, chegar aquele dia 
só vai buscar. Todo mundo sente, dizer que num sente tá mentindo. 
Dinheiro é bom, faz falta também né. Mas fazer como a história, se 
acabasse tem que se acostumar né, num é da gente é do governo. Se 
amanhã cortasse muita gente ia sofrê, que tem muita gente aí pra fora que 
sobrevivi, mas tem que se acostumar. Fazer o quê né? (Entrevistada 12). 

 
 

É interessante observar que o programa exerce um papel muito importante na 

vida dessas mulheres, porém, suas capacidades de reivindicação, negociação e 

organização coletiva diante de uma provável situação de retirada de direitos 

encontram-se seriamente comprometidas ou quase inexistentes. De acordo com 

Rego e Pinzani (2014), a cultura da resignação é uma das características 

fenomenológicas da pobreza, em que os sujeitos pobres aceitam sua situação como 

uma “sina inevitável ou natural” e isso, por si só, é um obstáculo à conquista da 

autonomia política, pois não se reconhecem enquanto sujeitos de diretos, 

expressando, por sua vez, pouca voz ativa perante a sociedade.  

Todavia, a postura resignada ou conformada dessas mulheres é admissível, 

se ponderarmos o ambiente sociocultural em que vivem e a dificuldade de se 

expressarem e/ou se imporem coletivamente diante de uma sociedade que “silencia 

a voz do pobre” (REGO E PINZANI, 2014) e que valoriza infimamente os espaços de 

participação e engajamento social.  

Portanto, os depoimentos coletados nas entrevistas e analisados no presente 

trabalho demonstraram que a inserção no Programa Bolsa Família trouxe mudanças 
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plausíveis na vida das famílias usuárias do município de Baraúna, por meio do 

acesso à renda, bens e serviços e, ainda, a políticas públicas, de modo a mostrar-se 

determinante na vida das interlocutoras, ao contribuir para a ampliação do poder 

decisório, bem como em outros aspectos fundamentais ao desenvolvimento da 

autonomia.  

É evidente que toda política pública, em especial o Programa Bolsa Família, 

tem suas potencialidades e seus limites, sendo passível de avaliação e de 

proposições, conforme tentaremos explanar na conclusão deste trabalho. 
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5 CONCLUSÃO  
 

O caminho percorrido durante todo este trabalho, desde a escolha do objeto 

de investigação até a delimitação dos objetivos e, por conseguinte, a realização da 

pesquisa teórica e de campo, mostrou-se um processo árduo, porém revelador e 

enriquecedor, pois a cada passo dado novos conhecimentos iam sendo agregados a 

novas descobertas e ao descortinar do universo pesquisado.  

Esse decurso é fundamental em qualquer processo investigativo, e no caso 

particular deste trabalho conduziu a pesquisadora à superação de algumas ideias 

“preconcebidas” sobre o objeto a que se propunha investigar e, nesse sentido, pode-

se afirmar que as leituras do conteúdo teórico somadas ao contato direto com o 

campo empírico (sujeitos da pesquisa) foram determinantes, não somente para a 

conquista de novos conhecimentos, mas, sobretudo, para a oportunidade de novas 

reflexões e possibilidades. 

Isto posto, buscou-se avaliar a efetividade do Programa Bolsa Família por 

meio dos possíveis impactos e mudanças na vida das famílias usuárias do município 

de Baraúna-RN, especificamente na vida das mulheres que, neste trabalho, foram 

priorizadas como público-alvo e informantes da pesquisa. 

Por tratar-se de uma proposta metodológica inserida no campo da avaliação 

de políticas públicas, o aporte teórico buscou trazer, com base em alguns autores, 

os conceitos de Políticas Públicas e Política Social Pública, bem como de Avaliação 

de Políticas Públicas e Sociais, conceitos esses que ora convergem entre si, ora 

divergem em alguns aspectos, explicitando, assim, o caráter dinâmico e 

multidisciplinar dessa temática. 

Além disso, para fomentar a compreensão do objeto de pesquisa buscou-se 

traçar o percurso histórico da Política Social brasileira, notadamente dos programas 

de transferência de renda implantados no país a partir de 1988, os quais surgiram 

sob uma base político-econômica de enfrentamento à pobreza, chegando-se até a 

criação do Programa Bolsa Família, no ano de 2004, sendo atualmente o maior 

programa de transferência direta de renda no país. O mesmo é destinado a famílias 

pobres e extremamente pobres, cujos objetivos são, dentre outros, combater a fome, 

a pobreza e a desigualdade, garantindo o acesso e a permanência na escola e ainda 

a inclusão social e emancipação das famílias atendidas, exigindo-se, porém, 

contrapartidas nas áreas de educação e saúde.  
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Enfoque especial foi dado ao tema da avaliação de efetividade, sendo que 

neste trabalho pensa-se a efetividade da política social pública relacionada aos 

impactos positivos na vida dos seus usuários (COELHO, 2011) e, nesse contexto, a 

avaliação do Programa Bolsa Família deu-se no sentido de aferir em que medida o 

mesmo impacta positivamente a vida das mulheres usuárias, em relação à melhoria 

da qualidade de vida desses sujeitos, utilizando-se, para tanto, indicadores 

específicos como acesso à renda, bens e/ou serviços; acesso a políticas públicas e 

desenvolvimento e/ou elevação da autonomia feminina. 

Partindo desse direcionamento, optou-se pela entrevista semiestruturada 

como instrumento adequado para a produção dos dados e, considerando a premissa 

de avaliar o programa sob a percepção das mulheres usuárias, pôde-se perceber 

que a técnica supracitada possibilitou uma comunicação mais próxima com essas 

mulheres e, por conseguinte, um diálogo fluente, contribuindo assim para que elas 

se expressassem com mais espontaneidade sobre os impactos do programa em 

suas vidas. Importa registrar o esforço de tentar decifrar o que era dito para além do 

aparente, buscando inserir a avaliação em uma realidade social que se apresenta 

dinâmica, contraditória e repleta de significados. 

Nesse âmbito, o contato com as informantes da pesquisa, que em suma são 

mulheres pobres, jovens, de baixa escolaridade e que residem nas áreas periféricas 

da cidade, permitiu verificar as múltiplas faces da pobreza, isto é, que esta não 

resume a ausência ou insuficiência de renda, mas, como afirma Silva (2005), 

significa ainda ausência à informação, ao trabalho e à participação social e política.  

O Programa Bolsa Família, sob essas circunstâncias, exerce uma importância 

significativa na vida das famílias usuárias, conforme observado nas análises das 

entrevistas, e especialmente na vida das mulheres, que segundo o próprio desenho 

do programa são prevalentes no que tange ao recebimento, administração do 

benefício e à responsabilidade pelo cumprimento das condicionalidades.  Desse 

modo, constatou-se que o programa de fato impacta positivamente a vida dos 

usuários, trazendo alguns ganhos específicos às mulheres.  

Portanto, considerando os indicadores selecionados e as falas das usuárias é 

possível fazer algumas considerações sobre a efetividade do Programa Bolsa 

Família. A primeira delas refere-se ao impacto na renda familiar e 

consequentemente no acesso a bens e serviços. Nessa perspectiva, a pesquisa 

demonstrou que a inserção no programa permitiu que algumas famílias saíssem da 
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situação de extrema pobreza ou até mesmo da condição de ausência de renda, já 

que três mulheres entrevistadas relataram sobreviver apenas com o dinheiro do 

Bolsa Família, e isso quer dizer que para essas famílias em específico, o 

recebimento do benefício monetário mensalmente, mesmo sendo um “dinheirinho 

certo todo mês”, significa a única garantia de subsistência.     

Assim, o acesso à renda advinda do programa gerou impactos significativos 

no que tange à manutenção das provisões materiais imediatas, com destaque para a 

compra de alimentação, vestuário, calçados, material escolar, gás de cozinha, 

dentre outros, e, embora se trate de aquisições básicas, sabe-se que esses itens 

são essenciais à sobrevivência humana, principalmente o alimento, que se 

apresenta como um dos direitos fundamentais de qualquer cidadão. 

Além do provimento às necessidades humanas imediatas, o programa 

também propiciou a aquisição de bens duráveis como geladeira, máquina de lavar, 

fogão, dentre outros utensílios voltados ao uso doméstico, o que trouxe mais 

conforto e praticidade para o lar, facilitando de alguma forma as tarefas cotidianas 

da mulher. Soma-se aqui o acesso a alguns serviços como a Tarifa Social de 

Energia e o auxílio no pagamento das contas de água e luz, bem como na aquisição 

de medicamentos e exames particulares, demonstrando, assim, que o programa não 

possibilita somente o acesso a bens, mas complementarmente a serviços. 

Em relação às políticas públicas, a pesquisa evidenciou que por meio do 

programa as famílias têm mais facilidade em acessar os serviços de Educação, 

Saúde e Assistência Social. Aliás, as entrevistadas relataram que por serem 

usuárias do Bolsa Família possuem certa prioridade sobre as pessoas não 

beneficiárias, no que se refere ao atendimento em determinados órgãos públicos ou 

na participação em cursos de qualificação e geração de renda. Quanto a esse 

aspecto, entende-se que a focalização das ações públicas sobre as usuárias do 

Bolsa Família dá-se pela via da discriminação positiva (SILVA, 2007), isto é, não se 

trata simplesmente de priorizar/incluir um segmento (beneficiárias) às custas da 

exclusão do outro (não beneficiárias), mas se trata, sobretudo, de ofertar um 

atendimento específico a uma fração da sociedade, nesse caso as mulheres, que 

dadas as peculiaridades da condição socioeconômica em que vivem demandam 

atenção especial do Estado.  

Ainda cabe ressaltar que o programa, ao garantir acesso à renda, bens, 

serviços e políticas públicas contribuiu para a diminuição do isolamento social das 
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mulheres usuárias, possibilitando, desse modo, uma maior mobilidade socioespacial, 

seja via mercado ou por meio das atividades promovidas em articulação com a 

política municipal de assistência social, educação e saúde.  

Com efeito, a pesquisa demonstrou que as mulheres são particularmente 

impactadas pelo Bolsa Família, pois a inserção no programa significou para boa 

parte delas a superação de situações de humilhação, dependência e sofrimento, ao 

passo que a garantia de uma renda mínima mensalmente trouxe mais segurança e 

independência financeira, de um lado aumentando a autoestima e a 

autodeterminação, por outro ampliando a liberdade individual e consequentemente a 

autonomia feminina, no sentido de expansão de suas capacidades. 

De igual modo, a titularidade do cartão conferiu à mulher maior poder de 

barganha, ampliando a capacidade de fazer escolhas e tomar decisões. Nesse 

sentido, comprovou-se que o Programa Bolsa Família passa a agir como um 

“elemento mediador” nas relações de gênero, minimizando em certa medida a 

posição subordinada da mulher, e esse é mais um dos aspectos positivos para o 

fortalecimento da autonomia individual.  

É claro que mesmo em face desse potencial pode-se afirmar que a 

transferência de renda por si só não é capaz de romper completamente com as 

relações desiguais historicamente consolidadas entre homens e mulheres e, em 

vista disso, faz-se necessário, por meio do poder público local, a abertura e/ou 

ampliação dos espaços de discussão coletiva que evidencie a temática de gênero, 

bem como os processos de socialização de homens e mulheres, suas 

consequências e possíveis alterações no âmbito das relações individuais e coletivas.  

Outro aspecto que se mostrou evidente nesta pesquisa é que embora as 

entrevistadas encontrem-se em plena idade economicamente ativa parece não 

haver lugar para elas no mercado de trabalho, e essa dificuldade de inserção dá-se 

por diversos fatores, dentre eles a baixa escolaridade, a incidência de ocupações 

precárias e temporárias, mas, principalmente, pela falta de oportunidades, segundo 

os próprios relatos das usuárias. Diante de tal situação, o Programa Bolsa Família 

torna-se, para essas mulheres, a única fonte de renda segura e preferível. 

Em contrapartida, pôde-se observar que a ausência de trabalho ou a sua 

existência de forma instável e desprotegida acaba por aumentar ou até mesmo 

perpetuar a necessidade de permanência no programa, gerando, assim, uma 

situação de dependência perene aos serviços sociassistencias. Aponta-se, nesse 



P á g i n a  | 156 

 

contexto, a necessidade de se ampliar o investimento em políticas complementares 

de inserção da mulher no mercado de trabalho. 

Em relação à concepção do Programa Bolsa Família, o fato de as informantes 

o conceberem como uma ajuda aos necessitados impacta na postura resignada 

frente à sua possível extinção, visto que se o programa é uma ajuda e não um 

direito, o governo pode retirá-lo somente com base em suas próprias decisões, 

cabendo à população usuária o “conformar-se”.  

Tal realidade demonstra a fragilidade nas capacidades reivindicatórias e 

organizativas dessas mulheres, pois mesmo reconhecendo que a ausência do 

programa significaria uma série de privações para as famílias usuárias não se 

cogitou em suas falas a possibilidade de se organizarem entre si em prol de uma 

demanda comum. Nesse sentido, ainda que o Programa Bolsa Família gere 

impactos positivos ao desenvolvimento da autonomia individual na vida dessas 

mulheres, vê-se que ainda há um longo caminho a si percorrer. Aí reside um duplo 

desafio ao campo da Avaliação de Políticas Públicas na área da assistência social. 

O primeiro, o de reafirmar a efetivação do Programa Bolsa Família enquanto 

Política de Estado, constituindo-o como um direito independentemente de 

disponibilidades orçamentárias ou vontades políticas e, por conseguinte, a criação 

de estratégias de ampla divulgação do mesmo enquanto direito àqueles que se 

fazem elegíveis.  

O segundo desafio trata-se de propor a ampliação dos espaços de 

participação e controle social frente à cultura da resignação, isto é, “espaços 

públicos de encontro, debate e deliberação” (REGO E PINZANI, 2014, p. 217), 

garantindo que as mulheres usuárias tenham condições de expressar suas 

necessidades, bem como de cooperar na formulação e avaliação das políticas 

sociais públicas. Em suma, as Políticas Sociais Públicas, materializadas em seus 

programas, como o Bolsa Família, por exemplo, não devem ser comparadas, como 

afirma Rego e Pinzani (2014), a “meros atos de caridade pública”. Antes, “são 

instrumentos para promover a autonomia individual e criar o senso de comunidade, 

em uma palavra: elas são instrumentos de cidadania [...]” (ibid., p. 89).   

Para efeito de conclusão, reafirma-se a efetividade do Programa Bolsa 

Família na vida das famílias usuárias do município de Baraúna-RN, especialmente 

na vida das mulheres, haja vista a confirmação em termos positivos de mudanças, 

tanto em níveis quantitativos como qualitativos, e não somente nos quesitos renda, 
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acesso a serviços e políticas públicas, mas, sobretudo, no exercício da autonomia 

por parte das entrevistadas, mesmo que esta ainda não se realize em seu sentido 

pleno. Já em um quadro mais amplo, é notório o impacto do programa na redução 

da extrema pobreza, o que significa uma conquista no campo dos direitos básicos de 

cidadania.  

É incontestável que em detrimento das potencialidades também se encontrem 

falhas, limites e desafios. No entanto, diante de um cenário de pobreza e 

desigualdades, em que o sistema de proteção social vê-se corroído pela 

expropriação e negação dos direitos, um programa de transferência de renda como 

o Bolsa Família é ao certo necessário e passível de ser consolidado como um direito 

de cidadania e, portanto, torna-se impreterível a sua articulação com um projeto de 

sociedade que busque alterar significativamente as estruturas de distribuição de 

renda e as bases das relações sociais vigentes.   

Por fim, importa destacar que diante da complexidade do objeto pesquisado e 

em face da delimitação dos objetivos propostos, não foi possível, nos limites deste 

trabalho, aprofundar-se em todas as questões que permeiam o Programa Bolsa 

Família, e assim espera-se que os resultados aqui expostos venham contribuir com 

o campo da avaliação de políticas públicas, bem como para subsidiar posteriores 

estudos. 
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APÊNDICE A – Roteiro da Entrevista Semiestruturada 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE-UERN 
FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL-FASSO 

PROGRAMA DE POS GRADUAÇAO EM SERVIÇO SOCIAL E DIREITOS SOCIAIS-
PPGSSDS 

 
 

PESQUISA: O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA: Uma avaliação de efetividade no 
município de Baraúna - RN sob a percepção das mulheres usuárias. 

 

Identificação: 

Nome da Entrevistada:                                                                                              Idade:_____ 

Estado Civil: Solteira (  )   Casada (  )  União estável (  )  Separada (  )  divorciada (  ) Viúva (  ) 

Cor/Raça: Branca (  )  Negra (  )  Parda (  )  Amarela (  )  Outro (  ) Qual:____________ 

Escolaridade: 

Profissão/Ocupação: 

Renda familiar: 

Número de pessoas residentes no domicílio: 

Número de filhos: 

Nº de aposentados (  )   Nº de beneficiários do BPC (  ) 

Característica do domicílio: Taipa (  )  Alvenaria (  )  Outro (  ) Qual: _______________ 

Situação do domicílio: Própria (  )  Alugada (  ) Valor R$_______    Cedida (  ) 

Quilombola (  ) Sim     (  )Não 

Endereço: 

 
Perguntas: 
 

1. O que é o Programa Bolsa Família para você? 
 

2. Há quanto tempo recebe o Bolsa Família? 
 

3. Qual o valor em dinheiro do benefício? 
 

4. Em que você aplica o dinheiro do Bolsa Família?  
 

5. Após a inclusão no programa você passou a ter acesso à coisas ou serviços que antes não 
tinha?  Se sim, quais?  
 

6. Quem decide o que fazer com o recurso do programa?  
 

7. Como era a sua vida antes de participar do programa? 
 

8. Mudou algo em sua vida após a inclusão no programa? Se sim, o que mudou? 
 

9. Como se sente sendo a titular do cartão? 
 

10. O que você acha de o cartão ser em nome da mulher? 
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11. O Programa Bolsa Família te oferece mais do que o benefício monetário? Se sim, o que 
mais você tem acesso através do programa? 
 

12. Já recusou algum trabalho para não correr o risco de perder o benefício do Programa Bolsa 
Família? 
 

13. Se o Programa Bolsa Família acabasse como você acha que viveria sem ele? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



P á g i n a  | 170 

 

APÊNDICE B: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO (TCLE) 
 

 A pesquisa intitulada “O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA: Uma avaliação de 
efetividade no município de Baraúna - RN sob a percepção das mulheres usuárias”, tem 
como objetivo geral avaliar a efetividade do Programa Bolsa Família na vida das usuárias e 
os impactos causados pelo programa sob a percepção dessas mulheres. Para a produção 
dos dados utilizaremos a entrevista semi-estruturada. O presente estudo prevê riscos 
mínimos, tais como possíveis constrangimentos ou desconfortos durante a entrevista, não 
sendo revelado o seu nome nos resultados da pesquisa. As entrevistas serão confidenciais, 
sendo realizadas em local e horário a serem combinados com a entrevistada, em ambientes 
em que a privacidade dos sujeitos participantes seja respeitada, estando presente apenas a 
pesquisadora. A senhora não é obrigada a responder aquilo que não desejar, podendo 
solicitar interrupções a qualquer tempo e recusar resposta a alguma pergunta que considere 
inconveniente ou desnecessária. Poderá também desistir da pesquisa em qualquer 
momento, mesmo que tenha assinado este termo de consentimento. O tempo de duração 
da entrevista será de acordo com sua própria disposição. Os riscos envolvidos com sua 
participação são: Exposição e/ou constrangimento, que serão minimizados através das 
seguintes providências: não utilização de qualquer forma de identificação do sujeito que 
contribuiu para a pesquisa, o que será assegurado por meio da utilização de nomes fictícios 
e do compromisso em reproduzir fielmente as informações expressas pelos/os sujeitos da 
pesquisa. 

A senhora não terá nenhum gasto financeiro por qualquer procedimento executado 
por esta pesquisa, podendo ser ressarcida e/ou indenizada diante de eventuais prejuízos. 
Esperamos que os resultados dessa pesquisa possam contribuir com as práticas avaliativas 
que levem em consideração a perscpectiva dos sujeitos envolvidos e atingidos diretamente 
pelas ações do programa em questão e dessa forma contribua para identificar as 
potencialidades e fragilidades do Programa Bolsa Família, bem como se os seus objetivos 
estão de fato sendo alcançados.  
 

TERMO DE CONSENTIMENTO 
 

 Declaro que após ter sido informada sobre os motivos, objetivos e procedimentos da 
pesquisa intitulada “O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA: Uma avaliação de efetividade no 
município de Baraúna - RN sob a ótica das mulheres usuárias” desenvolvida sob a 
responsabilidade de Mara Regina Alves da Costa Farias, mestranda do Programa de Pós-
Graduação em Serviço Social e Direitos Sociais na Universidade do Estado do Rio Grande 
do Norte (UERN), Mossoró-RN, e tendo sido garantido o anonimato das minhas 
declarações, bem como o direito de não participar ou de me retirar da pesquisa em qualquer 
fase do seu desenvolvimento, sem que isso me traga algum prejuízo, que não terei 
nenhuma despesa financeira devido a minha participação e que poderei pedir novos 
esclarecimentos em qualquer tempo na realização da pesquisa, concordei, 
espontaneamente, em participar desta pesquisa. 
Baraúna-RN, _____/_____/______ 
Nome da entrevistada: __________________________________________ 
Assinatura da entrevistada: _______________________________________ 
Quaisquer esclarecimentos, favor entrar em contato com a pesquisadora  
responsável: MARA REGINA ALVES DA COSTA FARIAS 
Rua: Francisco Tintino, 32, Alto da Avenida, Baraúna-RN. 
Fone: (84) 99466-4811  E-mail: mara.regina.c@hotmail.com 
 

  

 


