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RESUMO    

Esta dissertação apresenta um estudo sobre o público beneficiário do Programa Bolsa 
Família no município de Montes Claros – MG. Trata-se de uma pesquisa quantitativa 
realizada a partir de registros estatísticos do Cadastro Único, um instrumento que 
sistematiza várias informações socioeconômicas de famílias em situação de pobreza. O 
trabalho estabelece uma reflexão sobre transformações das concepções da pobreza, em 
seu contexto mais geral; aborda alguns aspectos peculiares da pobreza no Brasil e 
discute a adoção dos Programas de Transferência de Renda no país. Mais 
particularmente, analisa as condições de vida das famílias beneficiárias do Bolsa Família 
em Montes Claros - MG, que são organizadas em três eixos principais: as condições de 
habitação das famílias, a composição familiar e a situação escolar dos filhos e, por último, 
a situação de trabalho dos responsáveis legais e dos cônjuges. Conclui-se que a situação 
de pobreza destas famílias excede a condição econômica que possuem. Isto porque, a 
situação de carência é expressa não apenas no baixo valor de renda per capita, mas 
também nas condições precárias de habitação, na situação escolar deficitária, na 
participação insatisfatória no mercado de trabalho formal, dentre outros. A inter-relação 
dessas questões indica ainda a natureza estrutural da pobreza em que se encontram. 
Argumenta, portanto, a importância dos programas de Renda Mínima enquanto 
mecanismos de proteção social, sobretudo, no alívio da pobreza e enfatiza o papel de 
medidas estruturais distributivas, que requerem a ampliação de investimentos sociais e a 
coletivização da responsabilidade social.    

Palavras-chave: Pobreza, desigualdade, Programa Bolsa Família.    
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ABSTRACT    

This discourse presents a study about the public treated by the Bolsa Família Program in 
Montes Claros – MG. It is a quantitative research based on data from Cadastro Único, a 
tool that standardizes social and economic information about families under poverty 
situation.  The proposal is to think about the changes in the poverty concept in a general 
way.  The study reaches some special characteristics about the poor people in Brazil and 
it challenges the income transfer programs in place in the  country. In special, this study 
makes an analyze of the way of life of the families treated by the Bolsa Família Program. 
These characteristics are divided on three major groups: the habitational condition, the 
family composition, the educational level and the kind of job that the responsible for the 
family have. The conclusion is that the poverty situation is higher than the economic 
condition that they have. That is because the poverty is not related only to the low per 
capita income, but also to the precarious habitations these people have, the deficit in 
educational level, the unsatisfactory participation in the formal labor market, and so on. All 
these characteristics are related to each other and show the structural nature of the 
poverty in which people are included. The challenge is that the income transfer programs 
are important as a tool for social protection, specially in minimize the effects of poverty 
under people lives. This study emphasizes how important distribution tools are, and how it 
requires the enlargement of social investments and the collectivization of the social 
responsibility.   

Keywords: Poverty, Inequality, Bolsa Família Program.
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INTRODUÇÃO  

As discussões brasileiras sobre a pobreza e a desigualdade se intensificaram, 

consideravelmente, após a adoção dos programas de transferência de renda. Esses 

Programas não contributivos de renda mínima são uma novidade no combate à pobreza 

no Brasil e consistem basicamente no repasse direto de recursos em dinheiro para 

famílias consideradas pobres e extremamente pobres. O debate sobre esse modelo de 

política social, por ser relativamente recente no país, produziu poucas informações 

válidas. Em geral, as discussões estão mais direcionadas ao formato da política de 

transferência de renda, bem como aos efeitos socioeconômicos produzidos pela mesma. 

As informações a respeito do público beneficiário, caracterizado como pobre e 

socialmente vulnerável, ainda são muito escassas.  

Neste sentido, essa dissertação se propõe a investigar quem são os 

beneficiários do Programa Bolsa Família, o mais expoente dos programas brasileiros de 

transferência de renda, no município de Montes Claros-MG. O trabalho consiste em um 

levantamento de informações sociais, econômicas e demográficas, que contribuem para 

compreender melhor as condições de vida destas famílias, objetivando descobrir quem 

são e como elas vivem. Os dados obtidos a partir desta pesquisa possibilitaram uma 

análise mais aprofundada, que além de contribuir com o enriquecimento do debate sobre 

pobreza e desigualdade na região e no Brasil, poderá auxiliar na avaliação deste tipo de 

política social.   

O objeto  

No Brasil, a permanência de percentuais elevados de pobreza, mesmo em 

condições favoráveis de crescimento econômico, evidencia a persistência de uma 

distribuição desigual de renda e oportunidades sociais.  A pobreza está relacionada a 

diversos problemas estruturais da sociedade brasileira. As desigualdades sociais entre 

pessoas e regiões, a exclusão social, bem como a presença de um mercado de trabalho 

restritivo e a deficiência de serviços públicos de educação, saúde e assistência social 

configuram um quadro de dificuldades para a redução da pobreza.  

O elevado percentual de pessoas que vivem em condições de vulnerabilidade 

social possui clara correspondência com o nível de concentração de renda do país. A 

situação de extrema desigualdade socioeconômica é evidenciada pela péssima posição 
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que o Brasil ocupa no ranking do PNUD, compondo o grupo dos dez países mais 

desiguais do Relatório de Desenvolvimento Humano. 

A diversidade cultural e econômica que o Brasil apresenta possibilita distintas 

manifestações da pobreza e das relações sociais em cada região e até mesmo em cada 

município.  No caso da região Norte de Minas Gerais, verifica-se um quadro 

socioeconômico muito próximo ao do Brasil. Mesmo após os investimentos significativos 

do Estado, através da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, a 

região norte-mineira mantém indicadores sociais muito precários, sobretudo em relação a 

outras regiões mineiras. Ademais, a industrialização restrita a alguns municípios da 

região confere ainda uma situação de desigualdade na realidade socioeconômica intra-

regional.  

No Brasil, a desigualdade manteve-se estável durante longo período da sua 

história, mesmo com diversas transformações macroeconômicas que poderiam ter 

melhorado este cenário. Todavia, estudos recentes da FGV1 e do IPEA2, demonstraram 

um quadro inédito no Brasil. Pela primeira vez, o país assiste a uma redução da pobreza 

associada a uma queda na desigualdade. Ainda que em outros períodos o país já tenha 

alcançado uma redução da pobreza, até mesmo em um percentual maior, o declínio 

nunca foi associado a uma redução da concentração de renda. A queda da desigualdade 

é um fato inédito para a sociedade brasileira, pois esta se manteve estável até o início do 

milênio. 

Dentre outros fatores, os programas de transferência de renda têm sido 

apontados como elemento de notória contribuição para a composição deste novo quadro 

de redução da pobreza e da desigualdade. Tais programas começaram a ser introduzidos 

no país a partir da década de 1990, inicialmente com experiências municipais. Em 2001, 

surgiu uma profusão de programas, sob coordenação do governo federal. Os programas 

de Renda Mínima se apresentaram como importantes estratégias no combate à pobreza. 

Em 2003, o governo brasileiro decidiu pela unificação de alguns programas federais 

existentes até então. Criou-se o Programa Bolsa Família, dando início à unificação dos 

programas pré-existentes: Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Cartão Alimentação e Vale 

gás. Desde então, o Programa Bolsa Família se tornou o mais expoente programa de 

transferência de renda no Brasil, sobretudo, devido à expansão da cobertura de 

beneficiários e do aumento dos investimentos. Segundo seus idealizadores, ele possui 

                                                

 

1 FGV. Miséria, Desigualdade e Estabilidade: o segundo real. Rio de Janeiro: FGV. 2006. Disponível em: 
http://www.fgv.br/cps/pesquisas/site_ret_port/

 

2 IPEA. PNAD 2008: Primeiras análises. Rio de Janeiro: IPEA, 2009. Disponível em: 
http://www.ipea.gov.br/sites/000/2/pdf/090923

 

http://www.fgv.br/cps/pesquisas/site_ret_port/
http://www.ipea.gov.br/sites/000/2/pdf/090923
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dois objetivos centrais: o alívio imediato da pobreza, por meio da transferência de renda, 

e o combate à pobreza intergeracional, através das condicionalidades impostas às 

famílias, referentes à educação e à saúde.    

O problema  

A introdução de programas não contributivos de renda mínima representa uma 

inovação no quadro brasileiro de políticas sociais. Historicamente, a assistência social no 

país se fundamentou na lógica produtivista, portanto, muito associada ao crescimento 

econômico e aos princípios meritocráticos. A omissão brasileira frente a medidas 

distributivas diretas favoreceu uma estabilidade da desigualdade socioeconômica e, 

portanto, sem grandes reduções nos percentuais de pobreza.  

A prevalência deste modelo de política social tem suscitado muitas discussões 

sobre sua capacidade de gerar impactos significativos no combate à pobreza e à 

desigualdade no país. Uma das concepções mais freqüentes alega que este tipo de 

assistência social, que transfere valor em dinheiro ao pobre, longe de combater a 

pobreza, apenas a agravaria na medida em que os assistidos seriam estimulados à 

acomodação e à improdutividade, contribuindo para um sistema parasitário em que o 

pobre é cada vez mais dependente do Estado. Outras opiniões, ainda que favoráveis à 

política de transferência de renda, apontam falhas no formato do programa, como a 

extrema focalização, incapaz de cobrir toda a população preconizada, o baixo valor do 

repasse e do corte de renda, a desvinculação com a noção de direito social, dentre outras 

críticas. 

A polêmica em torno das possibilidades e desafios dos Programas brasileiros 

de Transferência de Renda têm fortalecido o debate nacional sobre a pobreza e a 

desigualdade no país. No entanto, em virtude do pouco tempo de existência desta política 

social no Brasil, há poucas informações válidas a respeito do alcance geral desses 

programas.  Muitas questões relacionadas a esta problemática merecem ser investigadas 

e aprofundadas. Como alegam os pesquisadores do IPEA: Medeiros, Brito e Soares 

(2007), “grande parte das críticas e opiniões direcionadas ao programa não possuem 

evidência empírica” e devido a isto, podem comprometer consideravelmente os caminhos 

do sistema de proteção social brasileiro.  

As inquietações sobre uma temática, que como diria Kliksberg (2001), “é tão 

vital e tão urgente”, nos instigaram a aprofundar os estudos sobre a pobreza no Brasil e 
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suas políticas de enfrentamento, em especial, os Programas de Renda Mínima. Dentre as 

diversas dimensões que compõem essa temática, optamos por pesquisar um elemento 

fundamental: o público atendido pelo Programa Bolsa Família, o maior Programa de 

Transferência de Renda brasileiro. Pois, a princípio, o que se conhece das famílias 

beneficiárias do Programa se restringe ao parâmetro econômico, ou seja, são famílias 

caracterizadas como pobres ou extremamente pobres, por possuírem uma renda mensal 

per capita inferior a R$140,00 dependendo da composição familiar ou ainda, inferior a 

R$70,00, independente da composição familiar. Embora o aspecto econômico em uma 

sociedade monetizada, como a brasileira, possa auxiliar a compreensão da pobreza, 

outras variáveis são de fundamental importância para uma análise mais crítica das 

condições de vida destas famílias. Pois, como alega Rocha (2006), é necessária uma 

análise detalhada e cuidadosa de cada realidade para identificar traços peculiares da 

pobreza. Tal análise contribui para a formulação de políticas sociais mais completas e 

eficazes.  

Nessa medida, optamos, neste trabalho, por conhecer, de forma geral, quem 

são e como vivem estas famílias beneficiárias do município de Montes Claros – MG. Mais 

particularmente, verificar se existem características específicas que distinguem essas 

famílias do restante da população do município. Tal questionamento nos conduziu a uma 

série de indagações relacionadas a seguir: 

 

Há alguma correspondência na distribuição espacial das famílias beneficiárias em 

relação à população de Montes Claros? 

 

Existem características específicas nas condições de habitação destas famílias?  

 

Há diferenças significativas em relação às condições de habitação da população 

como um todo?  

 

Confirma-se a imagem corrente sobre o número elevado de filhos entre os mais 

pobres?  

 

A condicionalidade referente à freqüência escolar dos filhos está sendo cumprida?  

 

As famílias são originárias do município de Montes Claros? 

 

O recebimento do benefício gera uma acomodação dos beneficiários em relação 

ao trabalho? 

 

As ocupações dos beneficiários apresentam traços comuns? 

 

É possível perceber vestígios de uma possível “emancipação” destas famílias? 

 

Estas famílias estão, de fato, em situação de vulnerabilidade social, ou esta 

condição se restringe ao baixo valor de renda per capita que possuem?  
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Metodologia  

Este trabalho foi desenvolvido a partir da articulação de dois procedimentos 

metodológicos gerais, a saber, a pesquisa bibliográfica, que propiciou discussões teóricas 

fundamentais para o direcionamento das questões relacionadas ao tema da pesquisa e à 

análise dos dados obtidos, e a pesquisa quantitativa, realizada por meio de levantamento 

de registros estatísticos, que possibilitou confrontar os dados com algumas teorias, bem 

como apresentar novos problemas. Utilizou-se, com frequência, a análise comparativa 

enquanto recurso metodológico como forma de identificar convergências e desigualdades 

e, portanto ampliar a compreensão dos fenômenos sociais.  

A pesquisa quantitativa foi elaborada a partir de dados secundários. Estes se 

apresentam viáveis na realização de uma dissertação de mestrado, pois exigem menos 

recursos humanos, materiais e financeiros. Ademais, dados secundários são capazes de 

fornecer informações suficientemente ricas. Atualmente, estão disponíveis grande 

quantidade de dados estatísticos referentes a características sociais nos três níveis da 

administração pública. São coletados e organizados principalmente para subsidiar a 

implantação de políticas públicas.  

Para realização do presente trabalho, utilizamos as informações do Cadastro 

Único, também denominado como CadÚnico, um instrumento de administração pública 

que sistematiza várias informações socioeconômicas referentes a famílias de baixa renda 

de todos os municípios brasileiros. O governo federal utiliza estas informações para 

identificar as famílias elegíveis para o Programa Bolsa Família e outros programas 

sociais. Deste modo, todas as famílias beneficiárias do Bolsa Família estão cadastrada 

neste sistema. As prefeituras possuem a responsabilidade de identificar e realizar o 

cadastramento destas famílias, bem como de manter atualizadas as informações desta 

base de dados.  

Inicialmente, identificamos o universo desta pesquisa que são todas as 16.654 

famílias cadastradas, em setembro de 2009, no programa Bolsa Família, no município de 

Montes Claros – MG. Em seguida, respeitando o método de amostragem aleatória 

sistemática, foi calculada uma amostra composta por 623 famílias, estimando um 

intervalo de confiança de 95% e considerando uma margem de erro de 4%. A seleção 

das 623 famílias foi operacionalizada utilizando um intervalo de seleção obtido pela 

divisão do número total da população pelo tamanho da amostra. Essa divisão resultou um 

valor referente a 26. Em seguida, para que cada família obtivesse a mesma probabilidade 
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de pertencer à amostra, sorteamos um número de um a nove e, a partir deste, 

selecionamos as 623 famílias, considerando o intervalo de seleção obtido, referente a 26.  

A etapa seguinte consistiu na transferência dos dados disponibilizados na 

base do programa CadÚnico para o programa de análise estatística, SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences). Em geral, as informações obtidas referem-se à 

caracterização do domicílio, da composição familiar e dos membros. Após o processo de 

transferência dos dados, realizamos a organização dos mesmos.  

Estruturado o novo banco de dados, realizamos uma série de cruzamentos a 

fim de testar hipóteses e identificar particularidades e elementos que pudessem propiciar 

novas análises. Esta etapa, inclusive, subsidiou a classificação dos beneficiários em 

grupos distintos, como por exemplo: por tipo de família, por localidade ou por situação no 

mercado de trabalho. A estruturação de agrupamentos distintos possibilitou 

comparações, identificando convergências e diferenças entre eles. Por fim, após 

tratamento dos dados coletados e análise dos resultados obtidos algumas questões 

relevantes foram aprofundadas através da comparação com outros dados, sobretudo, o 

Censo 2000 do município de Montes Claros realizado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE.   

Estrutura do texto  

O presente trabalho encontra-se organizado em seis capítulos. O primeiro 

trata de algumas concepções sobre a pobreza e de suas relações com a conjuntura 

política, social e econômica em que se apresentaram. Sem a pretensão de apresentar um 

diagnóstico completo sobre as diversas visões da pobreza, este capítulo procura apontar, 

a partir de alguns marcos históricos específicos, como as concepções de pobreza foram 

se transformando na medida em que as relações sociais se tornaram mais complexas. 

Durante a Idade Média, a pobreza não despertou maiores preocupações entre dirigentes 

políticos e representantes das castas privilegiadas, sobretudo, devido ao fato de não 

representar uma ameaça concreta ao status quo da época. Naquele período, a pobreza 

era tratada como um fenômeno natural da vida em sociedade. A igreja católica forneceu 

argumentos de ordem moral que colaboraram com a manutenção da ordem social 

vigente, sobretudo ao defender o aspecto digno da pobreza. Entretanto, nos séculos XVII 

e XVIII, as transformações provenientes da expansão do comércio e da industrialização 

contribuíram para que a pobreza crescesse e assumisse novas dimensões. Suas causas 
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passaram a ser remetidas ao próprio funcionamento da sociedade, o que a caracterizava 

cada vez mais como problema social. Tais transformações exigiram uma maior 

intervenção pública em relação à pobreza.  

Entre as décadas de 1970 e 1980 houve um novo aumento do número de 

pobres. O perfil do “novo pobre” evidenciava o caráter multidimensional da pobreza e 

exigiu novas formas de enfrentamento. O agravamento dos problemas sociais apontou a 

necessidade de criar novos indicadores e novas bases conceituais que refletissem a 

realidade social e possibilitassem a construção de tratamentos mais efetivos para os 

problemas sociais.  

O segundo capítulo realiza uma breve reflexão sobre a pobreza no Brasil. 

Aponta traços marcantes que determinaram um quadro social bastante singular. A 

principio, a sociedade brasileira também não apresentou maiores preocupações em 

relação à pobreza. A partir do século XX, o agravamento dos problemas sociais 

ocasionados, sobretudo, pelo acelerado processo de urbanização, exigiu novo 

posicionamento do país diante dos problemas sociais. A desigualdade entre pessoas e 

regiões representa um dos elementos essenciais na problemática da pobreza brasileira. 

A região Norte de Minas apresenta uma situação bastante análoga em relação ao Brasil, 

no tocante à pobreza e à desigualdade. Ainda nesse capítulo são apresentadas novas 

configurações do quadro socioeconômico do país, a partir do ano 2001. Esses novos 

dados evidenciam uma tendência inédita em relação à pobreza e o papel da distribuição 

mais equitativa, destacando os desafios no combate à pobreza no Brasil.  

No terceiro capítulo, discute-se a nova formatação do sistema de proteção 

social brasileiro, procurando sistematizar um histórico da política social no país. 

Relaciona os principais programas de transferência de renda, concedendo destaque 

especial para o Programa Bolsa Família, o mais expoente deles. O debate sobre as 

políticas de renda mínima no Brasil se iniciou por volta dos anos 1970, mas só se 

fortaleceu em 1991, quando o projeto de lei nº 80/1991 do senador Eduardo Suplicy, que 

propunha um Programa de Garantia de Renda Mínima, foi aprovado no Senado Federal. 

Em 1996, foram implantados os primeiros programas de transferência de renda: o PETI – 

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil e o BPC – Benefício de Prestação 

Continuada. Em 2001, o governo introduziu o Programa Bolsa Escola ou Programa de 

Renda Mínima vinculado à educação. Logo após, foi implantado o Bolsa Alimentação. Em 

2003, o governo adotou uma nova experiência com o Cartão Alimentação. Em outubro do 

mesmo ano, o governo federal decidiu unificar todos esses programas (exceto BPC) 

dando origem ao Programa Bolsa Família. A expansão dos programas, tanto em 
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quantidade de beneficiários como em valores dos recursos aplicados, tem demonstrado a 

opção do governo brasileiro por este tipo de política social. A recente trajetória da 

pobreza e da desigualdade também contribui para a prevalência destes programas como 

principal estratégia brasileira no combate à pobreza e às desigualdades sociais. No 

entanto, a adoção deste modelo de política social suscita muitas críticas em relação ao 

seu alcance e ao seu formato focalizado. 

Os capítulos seguintes apresentam os resultados da pesquisa empírica que 

fundamenta este trabalho. Os dados obtidos foram organizados em três grupos 

principais: o capítulo quatro abrange a caracterização dos domicílios, o capítulo cinco 

apresenta as informações sobre as famílias e filhos e, por último, no capítulo seis, 

discute-se a situação socioeconômica dos responsáveis legais e dos cônjuges. Sempre, 

que conveniente, compararam-se os dados dos beneficiários do Bolsa Família de Montes 

Claros aos dados do Censo 2000, ou seja, dados gerais de toda a população do 

município. 

Desse modo, no quarto capítulo estão as informações sobre as condições de 

habitação das famílias beneficiárias, elemento central na caracterização das condições 

de vida de uma família e, portanto, de fundamental importância para se conhecer a 

situação socioeconômica destas unidades familiares. Apresenta-se, nesse capítulo, a 

distribuição espacial das residências, em relação à localização rural-urbano bem como 

em relação às cinco principais regiões da cidade. Analisam-se também as condições 

físicas dos domicílios, enfatizando os seguintes aspectos: tipo de construção, número de 

cômodos e tipo de domicílio. Compara-se ainda o número médio de cômodos por 

domicílio entre beneficiários e o município de Montes Claros. As condições infra-

estruturais das moradias, tais como: forma de abastecimento de água, de tratamento da 

água consumida, tipo de iluminação, forma de escoamento sanitário e destinação do lixo, 

também são analisadas. 

O quinto capítulo trata da caracterização das famílias beneficiárias e dos 

filhos. Discute-se a proporção dos arranjos familiares, o número de membros e a 

quantidade de filhos. Debate-se o tamanho das famílias relacionando-o à média de 

membros por família entre os beneficiários e à totalidade das famílias do município. Em 

relação aos filhos beneficiários, é dada ênfase à situação escolar, em virtude da 

prioridade que o programa emprega em relação à escolaridade da geração futura. Dessa 

forma, examinamos a freqüência escolar, a distorção idade-série, analfabetismo, 

quantidade de anos de estudo. Todos esses elementos são analisados por grupos etários 

específicos. Discute-se ainda os dados da situação de trabalho e escolaridade dos jovens 
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com mais de dezoito anos de idade, com destaque para as condições ocupacionais 

deles.  

No sexto capítulo, são apresentadas as informações referentes aos 

responsáveis legais e aos cônjuges. Discutem-se os dados sobre a naturalidade desses 

membros, assim como o fenômeno da migração intra-regional. Analisam-se os 

percentuais de brancos e não-brancos, a partir da classificação racial utilizada por Silva 

(1999). Avaliam-se os desafios da saída dos beneficiários pela via do trabalho, a partir 

dos resultados da classificação dos membros por faixa etária e grau de escolaridade. 

Neste capítulo, a situação de trabalho dos responsáveis e dos cônjuges recebe maior 

ênfase. São abordados aspectos como: a inserção no mercado de trabalho, estratos 

ocupacionais e outras características do trabalho. As condições de trabalho são 

comparadas considerando diferenças de sexo. Por fim, discute-se a partir dos dados 

obtidos a pertinência do argumento a respeito da suposta acomodação gerada pelo 

beneficio do Programa, considerando os beneficiários de Montes Claros.  

Concluindo, são apresentadas as considerações finais deste trabalho, nas 

quais apontamos as conclusões a que chegamos ante as discussões realizadas nos 

capítulos anteriores. Ademais, procuramos verificar a confirmação ou refutação dos 

questionamentos destacados aqui.    
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CAPÍTULO 1  

CONSIDERAÇÕES SOBRE A POBREZA   

As concepções de pobreza vêm se modificando concomitantemente as 

transformações socioeconômicas ao longo dos séculos. Conforme as relações sociais 

foram se tornando mais complexas e conflitantes, as explicações para o fenômeno da 

pobreza foram sendo reformuladas a fim de se adequarem aos novos contextos. Na 

medida em que a pobreza passou a ameaçar a própria ordem social, tornou-se 

necessário abandonar a concepção que a compreendia como fato natural da vida em 

sociedade. Ganhou vigor a ideia da pobreza como problema social, o que exigiu novas 

formas de leitura e de enfrentamento.  

Neste capítulo é apresentada uma breve síntese sobre algumas concepções 

de pobreza em diferentes períodos. Este levantamento de bases conceituais da pobreza 

permite identificar relações entre as distintas leituras sobre este fenômeno e as 

respectivas formas de combate ao problema, a partir da Idade Média.   

1.1 – Pobreza enquanto fenômeno natural   

Em geral, as primeiras leituras sobre a pobreza se apoiaram em argumentos 

morais, culturais ou religiosos. Até a Idade Média não havia concretas preocupações com 

a pobreza. Essa era compreendida como um fato banal, um fato natural da vida social, 

sendo por isso, aceita naturalmente pela sociedade. A figura do pobre era representada 

como o ”indivíduo desafortunado”, aquele que não era capaz de suprir suas próprias 

necessidades básicas, e, portanto, comumente classificado como necessitado.  

Polanyi (2000), ao descrever este período, indica que pobre e indigente eram 

considerados muito semelhantes. Narra que os cavalheiros da Inglaterra julgavam pobres 

todas as pessoas que não possuíam renda suficiente para se manterem ociosas. Assim, 

pobre era praticamente sinônimo de povo comum, e no povo comum estavam incluídos 

todos, menos as classes fundiárias. Enfatiza que o termo pobre era utilizado para todas 

as pessoas que passavam necessidades. Dessa forma, a imagem do pobre medieval 

incluía todas as figuras, que de alguma forma apresentavam algum tipo de fragilidade, 

assim como: a viúva, o órfão, os idosos, os leprosos e os deficientes. 
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A igreja católica desempenhou papel relevante na construção da 

compreensão da pobreza no período medieval. Essa instituição, ao apresentar o discurso 

da bem-aventurança dos pobres em relação aos mais afortunados, defendia um pretenso 

caráter digno da pobreza, na medida em que esta poderia significar uma expiação dos 

pecados.  

Para o catolicismo, os pobres deveriam se conformar com sua situação de 

privação, uma vez que riqueza maior lhes estava destinada no “Reino de Deus”. O 

suprimento das necessidades espirituais fornecia aos pobres ânimo e passividade em 

relação à vida terrena, conferindo-lhes uma suposta ideia de bem-estar, apesar das 

condições precárias de vida.  

O discurso católico forneceu argumentos encorajadores para a conformação 

do pobre com a sua pobreza e para a desresponsabilização conveniente das classes 

providas de poder político e econômico, uma vez que a responsabilidade pela pobreza 

era transferida aos desígnios de Deus. A igreja católica se tornou instituição responsável 

pelo atendimento dos pobres na Idade Média. Dessa forma, a partir da estruturação de 

um sistema de proteção social baseado em um modelo assistencial de caridade, as 

paróquias desempenharam o papel de administradoras das doações e dos benefícios 

concedidos aos pobres. 

Toda essa representação católica do pobre e da pobreza justificava a 

reprodução da estrutura da sociedade sem graves ameaças ao status quo da época. Isto 

porque a pobreza não era compreendida como um problema social, pois não estava 

relacionada às relações sociais desta conjuntura. Suas razões possuíam forte ligação 

com a providência divina e, sendo insondáveis os desígnios de Deus, a preocupação com 

este fenômeno se limitou ao campo da caridade, sustentada pelo ensinamento cristão de 

amor ao próximo. 

A categoria de pobre se dividia entre aqueles considerados “pobres 

involuntários”, ou seja, aqueles que nada podiam fazer pela sua condição de carência e 

debilitação, tais como: os órfãos, as viúvas e os deficientes. E por outro lado, aqueles 

considerados como “pobres voluntários”, representados pelos indivíduos em condições 

de enfrentar suas próprias necessidades. Essa distinção estabelecia um limite moral 

entre a pobreza digna e a pobreza indigna, ou, de outra forma, o “bom pobre” e o “mau 

pobre”.  

Ao mau pobre era empregada a ideia de marginalidade, certamente pelo fato 

dessa categoria apresentar uma ameaça concreta à ordem vigente.  Segundo Gautié 

(1998), tal classificação justificou o formato da proteção social baseada na 
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obrigatoriedade do trabalho, em que o assistido deveria trabalhar para receber a ajuda 

proveniente da caridade. O objetivo implícito do trabalho obrigatório era a normatização e 

inclusão desses pobres na sociedade a fim de assegurar a ordem e a organização social. 

As “Poor laws”, conhecida como Leis dos Pobres, instituídas pela Inglaterra a 

partir de 1.601 confirmam esta postura dual entre a assistência e a repressão. A Igreja 

era responsável pela assistência aos “pobres merecedores” e deveria também inserir 

aqueles considerados como “pobres válidos” nas chamadas “workhouses” numa maneira 

de discipliná-los e, ao mesmo tempo, torná-los produtivos.  

A atitude diante dos pobres se inscreve, durante esse 
período, em uma dialética entre assistência e repressão, 
sobre um fundo produtivista claramente marcado a partir do 
século XVII, com a esperança, sempre frustrada, de tornar 
os pobres rentáveis. (GAUTIÉ, 1998, p. 4)  

A ascensão do comércio e das cidades promoveu significativas 

transformações econômicas e muitas mudanças sociais. A estrutura estática da 

sociedade feudal apresentava os primeiros sinais de fragilidade e, já nos fins do século 

XVII, assistiu-se a um aumento significativo do número de pobres. Polanyi (2000) ressalta 

que durante este período as pessoas não conseguiam definir ao certo as razões do 

crescimento da miséria. Destaca que na Inglaterra este crescimento foi, geralmente, 

atribuído aos métodos de administração das Poor Laws, que ao ajudar a alimentar os 

pobres contribuía para o aumento da pobreza. Tais compreensões tiveram apoio nas 

explicações de alguns pensadores da época, sobretudo do economista Thomas Robert 

Malthus, que denunciava efeitos nocivos da assistência aos pobres. Segundo Malthus, a 

pobreza possuía um caráter moral, pois os pobres são naturalmente esbanjadores e se 

entregam mais facilmente aos “vícios” (relação sexual e “promiscuidade”). Dessa forma, 

tais leis, ao ajudarem a alimentar os pobres, estimulavam o crescimento populacional, 

provocando o aumento da pobreza.  

Polanyi (2000) relata os esforços da época para se entender as causas da 

generalização da miséria entre as massas. Segundo ele, “todos se perguntavam de onde 

vêm tantos pobres.” Para ele parecia haver um consenso geral em relação a um ponto: a 

grande variedade de causas responsáveis por esse aumento. Dentre elas: escassez de 

cereais, salários agrícolas muito elevados, que aumentavam o preço dos alimentos, 

salários muito baixos, irregularidade no emprego urbano, dentre outros. Tal relato, que 
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evidencia a variedade de explicações, revela os impactos das transformações na vida 

econômica e social nessa época.  

Huberman (1986) também menciona este período de agravamento da pobreza 

vivido no final do século XVII, apontando alguns eventos relevantes para o aumento da 

miséria, tais quais: A Guerra dos Trinta Anos na Alemanha (1618-1648), que resultou em 

uma miséria extrema entre os sobreviventes. O papel indireto do Novo Mundo que 

forneceu uma maior circulação de ouro e prata no continente ocasionando aumento dos 

preços e, portanto, a queda do poder de consumo da população. A política de 

cercamento dos campos adotada neste período, em que muitos senhores, vendo a 

oportunidade de ganharem mais dinheiro, transformaram a terra cultivada em pasto de 

ovelhas e expulsaram milhares de camponeses. Ressalta-se que a elevação dos preços 

dos arrendamentos também contribuiu, junto com o cercamento dos campos comunais, 

para a expulsão de camponeses, já que a taxa sobre a terra se elevou tanto que eles não 

conseguiam pagar e eram obrigados a abandoná-la.  

Aldeias inteiras foram evacuadas, com os habitantes 
expulsos morrendo de fome, roubando ou mendigando na 
estrada. (HUBERMAN, 1986, P. 107)    

1.2 - Nova ordem socioeconômica   

As inúmeras transformações vividas no final do século XVII e início do século 

XVIII anunciavam a emergência de uma nova ordem social, sustentada por um novo 

modelo de produção e impulsionada pelas duas grandes revoluções da época: a 

Revolução Industrial e a Revolução Francesa, com seus impactos sociais, econômicos e 

políticos.  

Segundo Huberman (1986), a política de cercamento dos campos teve papel 

fundamental no desenvolvimento da nova ordem socioeconômica na medida em que 

propiciou a ampliação da qualidade da produção agropecuária e forneceu maior 

quantidade de matéria prima para o recém-formado mercado industrial. A expulsão de 

inúmeros trabalhadores das terras comunais provocou um fluxo extraordinário de 

desempregados e mendigos para as cidades. E eles, desprovidos de terra, tinham 

apenas a sua força de trabalho, representaram um dos elementos fundamentais para o 

desenvolvimento da incipiente indústria capitalista. Ressalta-se  que os artesãos 

independentes, coordenadores das primeiras manufaturas, também foram abandonados 
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a própria sorte na medida em que eram sucumbidos pelo novo modelo de produção, com 

a alta produtividade das indústrias. 

Dessa conjuntura, surgiram os assalariados, formados por antigos 

trabalhadores rurais e artesãos da Idade Média. Ainda que “empregados”, eles viviam em 

precárias condições de vida. Isto porque desligados dos seus meios de produção esses, 

“novos” trabalhadores eram forçados a trabalhar em condições de extrema precariedade 

e recebendo o mínimo para manter uma vida miserável. As jornadas de trabalho 

geralmente excediam 16 horas. O trabalho era penoso e os acidentes frequentes. 

Mulheres e crianças também eram recrutadas para estas jornadas de trabalho 

degradantes. A todas essas deploráveis condições de trabalho somavam-se ainda as 

péssimas condições sanitárias das cidades, que eram altamente insalubres e 

tumultuadas neste período. (MARX, 1982). 

Embora a Revolução Industrial tenha ocasionado uma maior distância 

econômica entre as classes sociais, tal processo, ao fornecer facilidades como a 

concentração dos trabalhadores, a melhoria dos transportes e comunicações, contribuiu 

para a estruturação dos sindicatos, pois produziu as condições necessárias ao 

movimento trabalhista e à luta por melhores condições de trabalho.  

As péssimas condições de vida em que se encontravam os desempregados e 

os trabalhadores estimularam a mobilização da classe operária que se organizou em 

sindicatos para lutar por melhores condições de vida. Contra a miséria e as 

desigualdades surgiram correntes ideológicas importantes como o Socialismo e o 

Anarquismo que preconizavam a necessidade de uma sociedade mais justa.  

Ainda que a pobreza não representasse um fato original para as nações 

ocidentais, a novidade do fenômeno estava na contradição existente na relação entre o 

crescimento exagerado da pobreza e o notável desenvolvimento da produção de bens 

agrícolas e industrializados. Dessa forma, este paradoxo impedia que se explicasse a 

pobreza pela suposta escassez material ou mesmo a debilidade dos meios de produção. 

O aumento generalizado da pobreza durante este período estava vinculado à 

lógica da acumulação do capital no processo de expropriação de mais-valia, que exigia o 

emprego de máquinas no processo de produção visando à redução dos custos de 

produção, o que ocasionava um excedente de mão-de-obra e consequente queda dos 

salários e aumento da jornada de trabalho.  

O novo modelo socioeconômico transformou a sociedade e a visão em relação 

à pobreza. Huberman (1986) expõe que pela primeira vez os pobres se organizaram e 

lutaram por uma vida mais digna. Nesse momento, as massas trabalhadoras se 
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organizaram para reagir contra as desumanas condições de vida em que se 

encontravam, o fenômeno da pobreza adquiriu o caráter político e o respaldo de “questão 

social”.  

Conforme esclarece Gautié (1998), apenas a existência da pobreza não 

constitui condição suficiente para que os problemas sociais sejam compreendidos como 

tais, pois a emergência da questão social se dá somente quando os problemas remetem-

se à sociedade em seu conjunto, porque são causados pelas relações sociais e/ou 

porque representam uma ameaça ao sistema social. 

Contudo, toda esta conjuntura de conflitos e paradoxos se manifestava em um 

dado momento histórico, em que as reivindicações dos trabalhadores não encontravam 

apoio do Estado. Com a emergência dos liberais no controle do Estado, a resposta para 

tal problema não encontrou consentimento também na sociedade, já que no império do 

mercado, a intervenção estatal nas questões sociais e econômicas era evitada.  

Uma nova postura da sociedade frente aos problemas sociais ocorreu no 

período pós-crise de 1929, nos países centrais, onde o mercado demonstrou suas 

fragilidades, situação que se estendeu, até certo ponto, até a década de 1970. Esse 

período ficou conhecido como os “Trinta Gloriosos” e representou a ascensão do 

chamado Welfare State.  

Segundo Draibe e Henrique (1988), em tal período, a maioria das economias 

capitalistas experimentou um crescimento econômico sem precedentes, aliado à 

expansão de programas e sistemas de bem-estar social. Para os autores, teria havido um 

"círculo virtuoso" entre a política econômica keynesiana e o Welfare State: aquela regula 

e estimula o crescimento econômico, este, por sua vez, arrefece os conflitos sociais e 

permite a expansão de políticas de corte social, que amenizam tensões e, no terceiro 

momento, potencializam a produção e a demanda efetiva. 

No entanto, a relativa estabilidade dos países centrais no período pós-crise foi 

garantida a custa de um processo violento de expropriação dos trabalhadores, 

principalmente na América Latina e na África. O movimento de libertação das antigas 

colônias na África, as resistências às ditaduras militares na América Latina e a 

emergência de organizações dos trabalhadores nos países de terceiro mundo 

demonstraram a fragilidade do Welfare State, quando analisamos as relações entre 

capital e trabalho em termos globais. A crise mundial dos anos setenta do século 

passado demonstrou que aquele arranjo de convergência de interesses entre capital e 

trabalho era uma saída circunstancialmente localizada. Pensando a classe trabalhadora 
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como um todo, como fez Marx no século XIX, aquele arranjo se tornou impraticável em 

função da lógica de acumulação do capital.   

1.2.1 - Retomada Liberal   

A partir da década de 1970, com o desenvolvimento do processo de 

globalização que implica a abertura dos mercados, o cenário de competição se ampliou e 

a classe empresarial passou a pressionar mais intensamente os governos pela redução 

de impostos e a questionar o modelo de Estado Social. Nota-se uma retomada do ideário 

liberal nesse período. A decadência do socialismo real, no final da década de 1980, 

também favoreceu esta retomada, pois sem a existência da ameaça concreta 

representada por ele, a defesa da lógica do mercado ganhou força e as ideias neoliberais 

foram retomadas com vigor.  

Esse período foi marcado por mudanças no processo produtivo, sobretudo 

pela adoção de novas tecnologias e redução de postos de trabalho. Como consequência, 

assistiu-se ao crescimento do desemprego estrutural, que conduzia à chamada crise da 

sociedade salarial e ao empobrecimento tenaz das populações que, incluía novos 

segmentos que até então eram imunes ao problema. Atentos às particularidades desse 

período, alguns pensadores apontam para o surgimento de uma “nova questão social”, 

proveniente do desemprego de alta duração, que conduziu parte significativa da 

população para uma situação, como diria Balsa (2006), de afastamento em relação aos 

dispositivos de socialização habituais ou para uma situação de desfiliação, como foi 

denominado por Castel (2006). 

Para Castel (2006), até a década de 1970, as desigualdades sociais 

constituíam o coração da questão social e a noção de classe social era central nos 

estudos sociológicos. Conceitua-se essa fase como “Sociedade Industrial”, a qual 

consiste em um quadro de oposição entre classes antagônicas e homogêneas. Castel 

(2006) demonstra que nos 30 anos após a 2ª Guerra Mundial o quadro de desigualdades 

persiste, mas o crescimento econômico é igualmente sustentado e a situação de todos 

melhora. Ele demonstra que na década de 70 a produtividade é triplicada assim como o 

rendimento dos assalariados, gerando um contexto de “Gestão Regulada de 

Desigualdades” amparado por uma espécie de lógica da esperança em que cada um 

reivindica a partilha dos lucros do crescimento e todos, patrões e empregados, possuem 

a mesma concepção de que não conseguiram o bastante. Entretanto, todos carregam a 
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certeza de que da próxima vez poderá angariar uma fatia maior e melhor do que a atual. 

Este cenário provoca uma crença na possibilidade de redução de desigualdades, pois 

todos se encontram em uma situação ascendente, é o que ele chama de progresso 

social. Assim as desigualdades são toleradas e tratadas coletivamente. Os avanços 

sociais são compartilhados pelos membros de um mesmo grupo, que estão sempre 

agindo em defesa dos objetivos comuns, e pelo Estado por representar a instância da 

coletividade por excelência assumindo o papel de regulador das negociações coletivas 

em nome da coesão social. 

Todavia, com a emergência do que Castel (2006) denomina como “Sociedade 

Salarial”, mudanças no contexto social, essencialmente no mercado de trabalho irão 

definir uma nova forma de desigualdade. Essas alterações correspondem ao processo de 

flexibilização de mercado, acompanhado pela massificação do desemprego e da 

precarização do trabalho. Castel (2006) argumenta que esta sociedade é marcada pela 

existência de grandes categorias socioprofissionais hierarquizadas, cuja estrutura é 

garantida pela interdependência. Os laços de solidariedade são rompidos pelas 

diferenças de condições dos membros e, sobretudo,pelo grau de competição social 

inserido neste contexto socioeconômico. A pertença social e o grupo unido presente na 

antiga “sociedade industrial” não conseguem se manter num contexto de elevada 

competição. Dessa forma, a desigualdade já não é percebida entre grupos, mas entre 

indivíduos iguais. “Alguns membros se retiram do grupo, abandonados a si próprios, 

perdem as formas de participação coletiva” (CASTEL, 2006, p. 69). 

Destarte, Castel (2006) designa tal fenômeno como processo de 

“descoletivização”, caracterizado por responsabilizar cada vez mais o indivíduo pela sua 

relação com o trabalho e consequentemente com o desemprego e a pobreza.   

Neste período, da década de 1970 a 1980, ocorreram claras transformações 

em relação à pobreza e ao pobre. Trata-se de uma época marcada pela reestruturação 

do mercado de trabalho e pelo aumento do desemprego, em que pessoas que nunca 

pensariam em ser afetadas pela precariedade tornaram se vítimas da pobreza. Fonseca 

(2001) explica que esta nova categoria foi designada como “nova pobreza”, porque os 

pobres não eram mais apenas as pessoas inaptas para o trabalho nem antissociais, mas 

pessoas que se encontravam nesta condição devido às dificuldades relacionadas ao 

emprego e aos rendimentos. Assinala que a alta qualificação daqueles que são expulsos 

do mercado de trabalho em vários países da Europa evidencia uma nova imagem dos 

pobres: eles não são idosos, incapazes, ou de baixa escolaridade e qualificação.  
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Ruiu a concepção do capitalismo como um sistema que tenderia 

gradativamente a incluir todos os trabalhadores no mercado de trabalho. Com mais uma 

crise cíclica do capital, nos anos setenta, ficou claro, mais uma vez, a necessidade dos 

ajustes do sistema, em que os trabalhadores sempre pagam a conta. No Brasil tivemos, a 

partir de 1980, recordes de desemprego e de inflação, somados a uma crise social ímpar.    

1.3 - Novas bases conceituais para a pobreza  

A definição do conceito de pobreza se transformou significativamente. Migrou 

da ideia de mera privação de renda e carência de bens materiais para uma perspectiva 

mais ampla, como a ideia da “privação de capacidades”, e a carência de bens não 

materiais (SEN, 2000). A concepção de “pobre” também sofreu alterações e esse passou 

a ser visto como um produto da estrutura e não como um trabalhador inapto ou mesmo 

um delinquente que escolhe a sua condição. 

Nas discussões sobre o fenômeno da pobreza, um dos maiores desafios 

apresentados se refere a sua mensuração. A necessidade de uma definição precisa e 

padronizada vem mobilizando pesquisadores de todo o mundo na estruturação de uma 

medida capaz de sintetizar a pobreza em um determinado valor. Desde a década de 

1970 não foram poucos os esforços realizados na busca de um modelo de mensuração. 

Dentre as propostas apresentadas algumas foram mais utilizadas devido a melhor 

adequação a cada tipo de sociedade. Todavia, não há consenso na eleição de uma 

fórmula precisa de medida, sendo esta uma discussão polêmica. 

Como propõe Rocha (2006), podemos organizar as medidas de pobreza em 

dois grupos: Medidas monetárias, que correspondem a valores relacionados estritamente 

à ideia de renda; e Medidas não-monetárias, que consideram outras variáveis 

socioeconômicas como educação, saúde, habitação e outras que retratam o bem-estar 

da sociedade. 

Segundo essa pesquisadora, a primeira abordagem, que confere maior 

relevância ao aspecto monetário, trata a pobreza como privação de renda e se tornou 

amplamente utilizada nas sociedades modernas e monetizadas, nas quais a renda 

assume papel fundamental de acesso a bens sociais que garantem ao cidadão a 

satisfação de suas necessidades. Tal modelo de mensuração encontrou também maior 

adequação nas nações que apresentam um forte contingente de pobres vivendo com 
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altos índices de insegurança alimentar. Por sua vez, esta abordagem monetária se divide, 

ainda, em dois outros modelos de mensuração: Pobreza Absoluta e Pobreza Relativa. 

A pobreza absoluta é relacionada à ausência de rendimentos necessários 

para satisfazer as necessidades básicas de sobrevivência. As conhecidas linhas de 

pobreza e indigência provêm desta abordagem. Os valores embutidos nessas linhas são 

calculados a partir do custo médio necessário para atender às necessidades básicas de 

uma pessoa adulta. Portanto, tais valores se encontram profundamente vinculados à 

noção de mínimo de sobrevivência.   

A linha de indigência refere-se ao valor correspondente ao mínimo necessário 

à sobrevivência física, relacionado ao valor de uma cesta básica que contenha as 

quantidades calóricas mínimas para a sobrevivência de um ser humano adulto. O seu 

valor corresponde, geralmente, a um dólar por dia.  

A linha de pobreza apesar de também estar associada à sobrevivência física, 

possui um valor um pouco mais elevado devido à inclusão de despesas básicas 

associadas ao mínimo necessário para uma vida saudável, tais como: habitação, 

transporte e vestuário. Seu valor corresponde, geralmente, a dois dólares por dia. 

Na avaliação, a partir do conceito de Pobreza Relativa, os valores 

estabelecidos se associam ao custo de um nível de vida médio em uma determinada 

sociedade. São incluídos assim aspectos culturais dos modos de vida. Conforme destaca 

Rocha (2006), a grande distinção entre essas duas abordagens é o fato da Pobreza 

Relativa basear-se, especialmente, na noção de desigualdade, pois o objetivo é garantir 

não apenas o mínimo de sobrevivência humana, mas um padrão mínimo de vida, que vai 

além dos custos com segurança alimentar, sendo calculado a partir de uma referência de 

valor que respeita as necessidades básicas culturais de uma dada sociedade. 

Rocha (2006) aponta que, como os primeiros debates sobre a pobreza se 

realizaram nos países centrais, durante o período pós-guerra, a realidade 

socioeconômica destas sociedades direcionou as análises para uma abordagem de 

pobreza relativa, ou seja, considerando o bem-estar como produto coletivo da riqueza 

produzida. Contudo, as medidas de pobreza absoluta ainda são relevantes em países 

que apresentam valores baixos de renda média, 

Nas sociedades que já garantem o mínimo de sobrevivência à sua população, 

a abordagem absoluta é preterida em relação à pobreza relativa. “Sua concepção se 

vincula ao fato de que o objetivo social é, além do aumento da riqueza, a distribuição 

cada vez mais equitativa dos frutos do crescimento econômico.” (ROCHA, 2006, p. 14). 
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Diferentemente da Pobreza Absoluta, o cálculo da linha da Pobreza Relativa é 

elaborado a partir de um percentual do rendimento mediano de um determinado país. 

Assim, os valores são variáveis de acordo com a situação socioeconômica de cada 

nação. Nos países da União Europeia esse valor refere-se a 60% do rendimento mediano 

em cada nação. No entanto, as distintas realidades econômicas que cada país apresenta 

indicarão valores também distintos para a pobreza. O que pode permitir que um indivíduo 

considerado pobre em um dado país seja considerado não pobre em outro que apresente 

um rendimento mediano menor.  

Segundo Rocha (2006), as análises que utilizam a medida de pobreza relativa 

são bem adequadas aos países que já conseguiram garantir o mínimo de subsistência 

aos seus cidadãos e em que a pobreza se apresenta, sobretudo, a partir do fenômeno da 

exclusão e da desigualdade. Por outro lado, aos países que ainda apresentam um amplo 

contingente de pessoas sem condições de suprirem as próprias necessidades básicas, a 

abordagem da Pobreza Absoluta torna-se mais conveniente. 

Em suma, cada modelo de mensuração possui suas facilidades e limitações. 

Se por um lado a medida da Pobreza Relativa considera as especificidades econômicas 

e culturais de uma dada sociedade, ressaltando a questão da desigualdade, por outro 

lado, o cálculo dos valores da pobreza relativa que possibilita levantar valores 

diferenciados de pobreza, a partir do rendimento mediano de cada país, acaba 

comprometendo a comparabilidade e o monitoramento da pobreza. As maiores limitações 

deste tipo de medida se encontram no processo de análises espaciais e comparações 

temporais, pois cada nação terá um valor específico para medir a sua pobreza e até 

mesmo a própria nação poderá apresentar valores distintos em sua história. A 

comparabilidade a partir da medida de Pobreza Absoluta encontra maiores facilidades 

por apresentar um valor invariável e padronizado, mas evidencia suas limitações por 

considerar tão somente a insuficiência de renda para satisfazer as necessidades básicas, 

ou seja, restringir-se ao mínimo de sobrevivência sem inferir outras questões como: 

qualidade de vida, infraestrutura, educação, trabalho, dentre outras, como se verifica na 

identificação das famílias pobres do Programa Bolsa Família.    

1.4 - Pobreza além da privação de renda  

O papel central da renda desconsiderava a relevância de aspectos não 

materiais nas condições de vida das pessoas e por isso não retratava a realidade da 
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pobreza nos países. A ideia da privação de renda encontrou muitas críticas ao reduzir o 

fenômeno a uma perspectiva unidimensional. Novas propostas de mensuração foram 

apresentadas com o objetivo de cobrir as lacunas que as medidas monetárias possuíam.  

Rocha (2006) demonstra que o combate à pobreza e a implementação de 

políticas, visando à redução das desigualdades sociais, implicavam intervenção 

governamental crescente – cujos efeitos, em termos de oferta de serviços públicos, 

subsídios e outros benefícios que não se refletem através da renda, deram  impulso 

adicional às abordagens que utilizavam indicadores sociais, ao invés da renda como 

medida de bem-estar. 

A partir desta nova discussão, abre-se o campo para um novo tipo de 

abordagem, uma abordagem multifacetada que privilegia aspectos além da renda, 

ampliando a gama de necessidades básicas. Dessa forma, são incluídos novos fatores 

de determinação da pobreza como a educação, a saúde, o saneamento e a habitação.  

As limitações do uso da variável renda estimularam o levantamento de outras 

variáveis que fossem capazes de refletir as varias dimensões da pobreza. Ganhavam 

forças a discussão das “Basics Needs” e os estudos para a construção de índices e 

indicadores sociais.  

O economista Amartya Sen (2000) contribuiu com o fortalecimento desta nova 

abordagem que não se limitava ao aspecto monetário da pobreza. Defendeu a 

imprescindibilidade das políticas sociais nas conquistas de desenvolvimento humano, 

analisando várias situações reais. Em seus estudos, comparou o Produto Nacional Bruto 

per capita à expectativa de vida de seis países que se enquadravam em dois grupos com 

características semelhantes. Um grupo formado pelos países: África do Sul, Brasil e 

Gabão com taxas mais elevadas de PNB per capita e outro grupo composto pela China, 

Kerala e Sri Lanka com produto bruto cinco vezes menor que o outro grupo anterior. As 

análises demonstraram que apesar de mais pobres, os países do segundo grupo 

indicado pela China, Kerala e Sri Lanka atingiam uma expectativa de vida maior: 69, 71 e 

72 anos contra: 63, 66 e 54 anos dos países mais ricos. Segundo Sen (2000), tal 

contraste poderia estar relacionado aos efeitos das políticas públicas, que garantiam nos 

três países mais pobres uma expectativa de vida mais elevada devido a um acesso mais 

amplo a insumos fundamentais para a saúde, como: a água potável, as instalações 

sanitárias, a eletricidade e a assistência médica, bem como a educação que também 

incide sobre saúde.  

Em meados da década de 1980, a ideia do Desenvolvimento Humano foi 

disseminada no mundo inteiro. Essa concepção estava profundamente relacionada à 
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constatação da fragilidade dos índices de desenvolvimento até então vigentes, a saber, o 

PIB – Produto Interno Bruto – e a renda per capita.  

Com o objetivo de apresentar indicadores mais realistas, o Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD – elaborou o índice de desenvolvimento 

humano, o IDH, e passou a publicar o Relatório sobre Desenvolvimento Humano a partir 

de 1990. Mesmo recebendo muitas críticas, o IDH se firmou como medida de avaliação 

do desenvolvimento das nações e contribuiu para o fortalecimento do papel das políticas 

sociais, ao incluir indicadores referentes à longevidade e à escolaridade dos indivíduos. 

Estas novas perspectivas de mensuração da pobreza apontaram os riscos de 

se limitar a pobreza à renda. Deram ênfase ao caráter multidimensional do problema e 

reconheceram a existência de correlações entre diversas carências além da material. 

De acordo com Rocha (2006), é necessária uma análise detalhada e 

cuidadosa de cada realidade para identificar traços peculiares da pobreza de cada 

sociedade. A pesquisadora nos estimula a questionar e a analisar mais profundamente a 

pobreza e argumenta:   

(...) é generalizada, atingindo maior parte da população, ou, 
ao contrário, é geograficamente localizada? Quais são seus 
determinantes? É um fenômeno crônico ou está associado 
a mudanças econômicas e tecnológicas? Quais são seus 
sintomas principais – subnutrição, baixa escolaridade, falta 
de acesso a serviços básicos, desemprego ou 
marginalidade? Quem são os pobres em termos de um 
conjunto de características básicas, ou em outras palavras, 
qual o perfil dos pobres? (ROCHA, 2006, p.10)    

A mensuração da pobreza apresenta inúmeros desafios devido a sua natureza 

dinâmica e multidimensional. Trata-se de um fenômeno complexo que se manifesta de 

formas peculiares em cada tempo e em cada espaço. Nestes termos, torna-se tarefa 

árdua definir um valor mínimo para medir, contar e delimitar a pobreza, assim como a 

eleição de conceitos apropriados para cada contexto específico em termos de realidade 

social. No entanto, como alega Rocha (2006), é de imensa importância todos esses 

esforços no sentido de se alcançar análises que se aproximem cada vez mais das 

condições reais de vida das sociedades, identificando assim, particularidades e 

elementos que propiciarão a formatação de melhores modelos de política de combate a 

um problema tão complexo.  
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CAPÍTULO 2  

POBREZA E DESIGUALDADE NO BRASIL   

Marcado por um sistema escravocrata, que perdurou durante séculos, por um 

tardio processo de industrialização e por uma perversa distribuição de renda, o Brasil, 

como diria Pochmann3, é um “herdeiro dos problemas dos séculos XIX e XX”.  

A pobreza heterogênea é agravada pelas complexas relações agrárias, pela 

estrutura produtiva, que aglomera e reproduz desigualdades, e, sobretudo, por um 

elevado grau de concentração de renda. Muito além de escassez de recursos, a pobreza 

no Brasil se apresenta profundamente associada à desigualdade de renda e às 

oportunidades sociais. Segundo informações do Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada – IPEA, enquanto os 40% mais pobres se apropriam de 10% da riqueza 

nacional, os 10% mais ricos concentram 40% da riqueza do país. O alto grau de 

desigualdade brasileiro se mostrou persistentemente estável até mesmo em condições 

de redução da pobreza, como no período do “Milagre Econômico” brasileiro. Todavia, 

dados recentes de institutos confiáveis como o IPEA, Fundação Getúlio Vargas - FGV e 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE revelam uma nova e inédita 

tendência na redução da pobreza e da desigualdade no Brasil.   

2.1 - O Brasil dos séculos XIX e XX  

Ainda durante o século XIX, Schwartzman (2007) ressalta que no Brasil a 

pobreza era compreendida pela sociedade, em geral, como um fato inevitável e, portanto, 

encontrava-se muito distante da ideia de problema social. Paradoxalmente, enquanto em 

alguns países, tais como: os Estados Unidos, a Inglaterra e a França desenvolviam a 

discussão sobre a noção de direitos sociais e igualdade dos indivíduos, o Brasil ainda 

mantinha a escravidão como elemento central do seu sistema produtivo, sendo inclusive 

um dos últimos países do mundo a abolir a escravatura.  

                                                

 

3 Em entrevista a revista Caros Amigos de agosto de 2009. 
Góes, José Cristian. O mercado de trabalho reproduz desigualdades. Caros Amigos. Ago. 2009.  
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Segundo o autor, ao longo do século XIX, a situação de pobreza no Brasil não 

se restringia aos escravos, pois existiam muito mais pobres que não eram escravos 

propriamente.   

Era assim a população brasileira, ao final do século XIX: 
uma pequena elite branca, os remanescentes de uma 
economia escravocrata em decadência, e uma multidão de 
escravos libertos, filhos bastardos, descendentes de índios 
e brancos empobrecidos, e pobres migrantes trazidos da 
Europa e do Japão. Viviam sobretudo no campo, muitas 
vezes em grandes fazendas, mas em grande parte como 
parceiros, produzindo, se tanto, o suficiente para a 
sobrevivência; mas também nas cidades como vendedores, 
artesãos, caixeiros, biscateiros, agregados, desempregados 
e mendigos ocasionais. (Schwartzman, 2007: 20) 
     

Em meados do século XIX, a pressão pela abolição se tornou mais intensa. 

Conforme aponta Carvalho (2005), abolir a escravidão passou a ser uma questão de 

dignidade do País, uma condição de ingresso e permanência no mundo civilizado. Com a 

decadência da economia do açúcar, das mudanças nas grandes plantações de café, que 

começaram a buscar outras formas de mão-de-obra, juntamente com a pressão 

internacional pela abolição, bem como dos movimentos abolicionistas nacionais, a 

escravidão apresentava-se cada vez mais incompatível com os objetivos de 

modernização e autonomia do país. Em 1888, o Brasil cedeu às pressões e aboliu 

definitivamente a escravidão.  

Com a abolição surgiram novos problemas para se manter a tão almejada 

ordem social. De acordo com Carvalho (2005), a abolição forçou a tomada de posição em 

relação à população negra. Antes ela se ocultava sob a capa do escravo. Agora todos os 

negros eram “formalmente” cidadãos e era preciso enfrentar a questão de uma nação 

mestiça. No entanto, a elite conservadora compreendia a mestiçagem brasileira como um 

obstáculo ao progresso do país, ou ainda à necessária “revolução da dignidade 

econômica” imposta à República. 

Segundo Fernandes (2008), após a libertação dos escravos persistia uma 

diretriz ambivalente, de resistência às impulsões de tratamento igualitário do negro e de 

acatamento aparente dos requisitos do novo regime democrático. De acordo com o autor, 

o “homem de cor” não foi repelido frontalmente, mas também não era aceito sem 

restrições, abertamente, de acordo com as prerrogativas sociais que decorriam de sua 

nova condição jurídico política.  
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O processo de urbanização foi bastante conturbado, sobretudo, pelos efeitos 

de uma tardia libertação dos escravos que conduziu forçosamente milhares de ex-

escravos para as futuras favelas e mocambos; pelas implicações do êxodo rural 

provocado pelo aumento da pobreza no campo devido à decadência do sistema de 

plantations. E também em decorrência da indústria incipiente que fortaleceu o processo 

de urbanização no Brasil já no século XX. Como enfatizado por Schwartzman (2007), a 

sociedade brasileira escravocrata do século XIX se transformou em capitalista no século 

XX e os problemas decorrentes da vida na cidade foram agravados pelo crescimento 

demográfico, pela maior diversificação da população e pelos conflitos das novas relações 

de trabalho provenientes do processo de industrialização.   

Segundo Zaluar (1985), no início do século XX, a população das cidades 

cresceu aceleradamente. As habitações eram insuficientes. Nos centros urbanos 

emergentes surgiram os cortiços, ou casas coletivas, considerados pouco higiênicos. Os 

governos republicanos queriam fazer de sua capital – o Rio de Janeiro - um modelo de 

cidade moderna e higiênica. Reformas urbanas foram realizadas para “limpar” o centro 

da cidade dos cortiços e obrigar o povo a se comportar urbanamente. “Com o “bota-

abaixo” dos cortiços, as favelas começaram a aparecer e a crescer depressa” (MOURA, 

1983 apud ZALUAR, 1985).  

Com o processo crescente de urbanização e industrialização, a pobreza 

aumentou aceleradamente. A influência dos imigrantes contribuiu para formação dos 

primeiros sindicatos autônomos que pressionavam patrões e governos por melhores 

condições de vida. Entretanto, o histórico brasileiro de exclusão e desigualdades sociais 

manteve-se gravemente estável nas relações sociais.   

Durante este período de agravamento dos problemas sociais, a intensa 

miscigenação das raças na sociedade brasileira era apontada pela elite dominante a 

principal causa dos problemas sociais do país. Segundo tal concepção, a diversidade de 

raças propiciava o desenvolvimento de maus hábitos em relação à higiene e ao trabalho, 

o que ocasionava o crescimento da pobreza e dos problemas relacionados à saúde. O 

povo era considerado inculto e com baixo valor moral, dessa forma, a solução mais 

pertinente para enfrentar os problemas sociais seria a normatização e a instrução da 

população.  

Segundo Schwartzman (2007), as medidas entendidas como corretas, nessa 

época, deveriam pautar-se em tratar das doenças tropicais. Primeiro, deveria estabelecer 

políticas eugênicas que pudessem assegurar o progressivo "branqueamento" da 

população; depois, e ao mesmo tempo, ajustar as instituições políticas e sociais do país 
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às características culturais e sociais de seu povo, estas eram as maneiras de ir reduzindo 

os problemas do país, sem, naturalmente, esperar que a pobreza e a miséria 

desaparecessem de um dia para outro. 

Nesses termos, de modo geral, a solução para os problemas sociais 

brasileiros estava centrada no processo de civilização da população inculta e incivil. A 

suposta cidadania foi imposta à força e através de um sistema de repressão que 

fiscalizava, sobretudo, o comportamento moral da população que tinha como égide o 

trabalho. Segundo Zaluar (1985), desde o Código Penal do Império, a vadiagem e a 

mendicância já eram objetos de punição, constituindo os chamados “crimes policiais”. 

Após 1888, foi posta em discussão uma “lei de repressão à ociosidade”. Vadiagem e 

desordem eram as principais “contravenções”. Vadios eram considerados os mendigos, 

os desocupados, os jogadores, os capoeiras e todos aqueles que exercessem atividades 

não reconhecidas oficialmente. Desordeiros eram os que promoviam arruaças, brigavam 

coletivamente ou se comportavam de modo inadequado em público.  

Em seu artigo “Cidadania a porrete” (1988), o autor José Murilo de Carvalho 

disserta sobre a natureza da cidadania brasileira utilizando um comentário de um ex-

marinheiro, Adolfo Ferreira dos Santos, o Ferreirinha, um negro nascido após dois anos 

da abolição, que em entrevista ao Jornal do Brasil de 8 de dezembro de 1988, afirmou: 

“Mas, as chicotadas e lambadas que levei quebraram meu gênio e fizeram com que eu 

entrasse na compreensão do que é ser cidadão brasileiro”. Segundo o autor, a afirmação 

do ex-marinheiro expressa a originalidade da nossa cidadania. O cidadão brasileiro é o 

indivíduo que, na expressão do Ferreirinha, tem o gênio quebrado a paulada, é o 

indivíduo dobrado, amassado, moldado, enquadrado, ajustado a seu lugar. O bom 

cidadão brasileiro não é o que se sente livre e igual, é o que se encaixa na hierarquia 

que lhe é prescrita. (Carvalho, 2005: 307) 

Desse modo, a modernização do Brasil foi se formatando a partir de um 

esforço árduo em “instruir” um povo mestiço, pobre e devastado pelas doenças. Como 

expresso por Carvalho (1988), com o desenvolvimento da República, a partir do início do 

século XX, a questão social, tanto no mundo rural como no mundo urbano, era tratada 

como caso de polícia, “era no sarrafo mesmo”, considere-se ainda, a freqüente 

repressão policial em se tratando dos operários grevistas, mesmo depois de muitas 

décadas.     
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2.2 - A heterogeneidade da pobreza brasileira    

Com o processo de urbanização, ao longo dos anos, a pobreza no Brasil foi 

se tornando mais heterogênea. Ela se tornou um fenômeno essencialmente urbano. Em 

1999, cerca de 80% dos pobres brasileiros estavam nas cidades. Contudo, ressalta-se 

que a redução da pobreza rural está correlacionada à redução da população rural. 

Segundo resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Pnad 1992, a 

população rural correspondia a apenas 22% da população do país, sendo que em 2001 

esse percentual declinou para 16%.  

Nesses termos, o fenômeno deixou de ser um problema basicamente rural, 

apresentando cada vez mais traços característicos do meio urbano. No meio rural a 

pobreza foi se reduzindo tanto pela redução da população rural como pela diminuição da 

proporção de pobres no campo. Rocha (2006) demonstra que no período entre 1970-

1999, do ponto de vista do número de pobres, a participação da pobreza rural caiu a 

menos da metade, passando de 51,5% a 20,4%.  

Os diferentes perfis dos pobres rurais e dos pobres urbanos também revelam 

esta clara diversidade da pobreza no Brasil. Rocha (2006) aponta que a pobreza rural era 

caracterizada pela típica sociedade tradicional à margem do crescimento urbano-

industrial, em que os pobres são numerosos e formam uma subpopulação homogênea.  

As famílias estão ocupadas nas atividades agropecuárias destinadas ao autoconsumo. 

Por outro lado, a pobreza que se estruturou nas grandes cidades se distingue pela 

articulação de uma economia de mercado dinâmica, pela interação de grupos econômica 

e culturalmente distintos, formando uma população heterogênea e extremamente 

desigual.  

Segundo o DIEESE – Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos, no início da década de 1990, a proporção da população brasileira que 

vivia nas cidades (80%) era muito próxima a da proporção da população 

economicamente ativa (73%), categoria de pessoas que se encontra efetivamente no 

mercado de trabalho, como ocupado ou desempregado. No entanto, a década de 1990 

caracterizou-se pelo crescimento acelerado das taxas de desemprego e sua manutenção 

em patamares elevados. Assim como as condições de trabalho se tornaram mais 

precárias com aumento dos contratos irregulares, da extensão da jornada de trabalho, 

bem como modificações na legislação trabalhista. 

O caráter heterogêneo da pobreza brasileira também é reforçado pelas 

desigualdades regionais, com as regiões norte e nordeste apresentando o maior número 
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de pobres. Rocha (2006) explica que somado à concentração de pobres nestas regiões 

estão as condições de vida da população em geral, que inclui um meio físico 

frequentemente adverso, condições sanitárias precárias, baixo nível de escolaridade, 

dentre outros.   

O fato de a taxa de mortalidade infantil, considerada um 
indicador sintético privilegiado das condições de vida da 
população, se situar em torno de 59/1000 na região – 
portanto, quase o dobro daquela verificada no Sudeste 
(25/1.000) – reflete de forma inequívoca a situação crítica 
do Nordeste em relação não só a pobreza, mas também, à 
persistência de fortes desigualdades regionais no Brasil. 
(ROCHA, 2006, p.181)    

A pertinácia da pobreza no Brasil, resistente até mesmo a condições 

econômicas mais favoráveis como o período do “Milagre Econômico”, evidencia a face de 

diversos problemas nacionais que se correlacionam ao problema da pobreza. Muito além 

da aparente causa da ausência de renda ou mesmo da escassez de recursos para 

combatê-la, esse fenômeno se relaciona a variados problemas históricos como a 

desigualdade entre pessoas e regiões, as particularidades de um mercado de trabalho 

restritivo e adaptado aos novos caminhos da reestruturação produtiva, as debilidades no 

campo da educação, as complexas relações agrárias frente ao processo de 

modernização do campo, os serviços sociais públicos insatisfatórios em acesso e em 

qualidade, dentre outras causas diretamente relacionadas. 

Dados da Pesquisa Mensal de Emprego - PME realizada pelo IBGE 

demonstram a tendência do mercado de trabalho em exigir trabalhadores com maior nível 

de escolaridade. No período de 1996 a 2001, foram extintos cerca de 1,3 milhão de 

postos de trabalho ocupados por trabalhadores que possuíam menos de quatro anos de 

escolaridade. Por outro lado, observou-se o aumento dos trabalhadores ocupados com 

mais de oito anos de escolaridade. É certo que o grau de escolaridade no Brasil está se 

elevando, no entanto o que chama atenção nos dados da PME é que a demanda por 

trabalhadores com baixa qualificação escolar está se reduzindo muito rapidamente, o que 

significa menos trabalho para os menos qualificados (ROCHA, 2006).  

A desigualdade tende a se reproduzir. As diferenças educacionais entre os 

indivíduos propiciam ocupações desiguais no mercado de trabalho, e até mesmo a 

exclusão dos menos qualificados. Essas desigualdades escolares tendem a ser 

transmitidas aos filhos, que possivelmente enfrentarão um mercado de trabalho ainda 
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mais exigente e competitivo. O que resta ao grande contingente de trabalhadores pouco 

qualificados são as ocupações mal remuneradas e sem a mínima garantia trabalhista. 

Configurando-se, desta maneira, um círculo vicioso de desigualdades escolares, 

exclusão no mercado de trabalho e pertinácia da pobreza.     

2.3 - Um país pobre ou um país com muitos pobres?  

Devido suas características sociais, o Brasil é comumente tratado como um 

país pobre. Todavia, ao analisar sua real situação econômica tal classificação não se 

mostra devidamente adequada. Apesar do elevado número de pessoas que vivem em 

precárias condições de vida, o país ainda apresenta um valor relativamente alto de 

produto interno bruto. 

Tal contradição estimulou os pesquisadores Barros, Henriques e Mendonça 

(2001) a realizarem um trabalho de descrição empírica sobre a pobreza no Brasil, em que 

traçaram sugestões sobre o caminho para enfrentar o problema. Argumentam que o 

Brasil não é um país pobre, mas um país com muitos pobres, e que o principal 

determinante dos altos índices da pobreza no país está situado numa perversa 

desigualdade na distribuição de renda e de oportunidades de inclusão econômica e 

social. Dessa forma, com o objetivo de descrever a situação atual e a evolução da 

pobreza e da desigualdade estabeleceram inter-relações causais entre essas duas 

dimensões.  

Inicialmente, o estudo demonstra a evolução do grau de pobreza entre as 

décadas de 1980 e 1990, revelando que a intensidade da pobreza manteve um 

comportamento de relativa estabilidade, com apenas duas pequenas reduções, 

concentradas no período de implementação dos Planos Cruzado e Real. 

Durante o período pesquisado, a porcentagem de pobres apresentou certa 

estabilidade, oscilando entre 40% e 45% da população. Os pesquisadores explicam que 

as principais flutuações desses valores são associadas, sobretudo, à instável dinâmica 

macroeconômica do período, devido aos inconstantes índices inflacionários da época. 

Sendo que os valores máximos do grau de pobreza se localizam durante a recessão do 

início dos anos 1980, quando o percentual de pobres em 1983 e 1984 atingiu 50% da 

população brasileira. 

Para verificar os “pesos” da escassez de recursos e da distribuição como 

determinantes da pobreza no Brasil, o estudo apresentou uma comparação entre os 



  
44

 
valores da renda per capita e o grau de pobreza do Brasil e de outros países. Tal 

comparação permitiu verificar se o grau de pobreza brasileiro era maior que o de países 

com renda per capita similar ou menor.  

Os dados referentes à renda per capita brasileira evidenciaram uma posição 

relativa do Brasil no cenário internacional, o que não permite que o mesmo seja 

considerado um país pobre. Segundo os pesquisadores, em relação aos países 

industrializados, o Brasil não é rico, mas comparado a países em desenvolvimento, 

estaria, a princípio, entre os que apresentam melhores condições de enfrentar a pobreza.  

Todavia, ao comparar o grau de pobreza do Brasil ao de outros países que 

apresentam uma renda per capita similar à brasileira, constatou-se que o grau de 

pobreza no Brasil é significativamente mais elevado que nestes outros países. Enquanto 

o Brasil apresentava 30% de sua população abaixo da linha de pobreza, outros países 

com renda similar apresentavam, em média, cerca de 10%. Nesses termos, os 

pesquisadores argumentam que, se o Brasil obedecesse à lógica internacional, seria 

razoável que apresentasse 8% da sua população vivendo em condição de pobreza, em 

virtude do peso da escassez de recursos como um determinante da mesma.    

Outro resultado revelador é apresentado a partir da comparação realizada 

entre a linha de pobreza nacional e o valor de renda per capita brasileira. O valor obtido 

evidencia que a renda média brasileira é significativamente maior do que a linha de 

pobreza, o que reforça a ideia de que a pobreza no Brasil está profundamente associada 

à concentração de renda no país. Com base nas informações auferidas, os 

pesquisadores Barros, Henriques e Mendonça (2001) argumentam que a distribuição 

mais equitativa da riqueza nacional seria mais que suficiente para erradicar a pobreza do 

país. 

As análises sobre a evolução da pobreza e da desigualdade no Brasil 

revelaram uma perversa tendência à estabilidade da desigualdade. Mesmo com diversas 

transformações e flutuações macroeconômicas, como o período marcado pelo “Milagre 

Econômico” e pela implantação do Plano Real, a desigualdade não mostrou qualquer 

tendência ao declínio. Nestes termos, os autores se posicionam contrários ao modelo de 

políticas de crescimento econômico que relegam a plano secundário o combate à 

desigualdade. O crescimento econômico, segundo eles, embora possa conduzir a uma 

redução da pobreza, esta deve durar um longo tempo para produzir uma transformação 

relevante na magnitude da pobreza. Para Kliksberg (2001), a concepção da suficiência do 

crescimento econômico pode ser uma armadilha, pois esta visão de desenvolvimento, 
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que implica certa paciência para os problemas sociais, pode gerar danos irreversíveis 

para uma sociedade.   

2.4 - A Trajetória Recente da Pobreza no Brasil  

As transformações no quadro de distribuição de renda, a partir de 2001, têm 

reforçado as proposições dos pesquisadores Barros, Henriques e Mendonça (2001) que 

indicavam a imprescindibilidade da distribuição de renda no combate à pobreza. Desde o 

início do milênio, a proporção de pobres no Brasil vem declinando e dessa vez esta 

redução se associa a uma inédita queda na desigualdade de renda. Vários estudos 

confirmam essa tendência e atentam para a necessidade de medidas distributivas 

enquanto mecanismo de enfrentamento da pobreza. 

Recentemente, os pesquisadores Barros, Carvalho, Franco e Mendonça 

(2007) apontaram uma queda sensível na desigualdade entre os anos 2001 e 2005. 

Verificaram que, embora a renda nacional tenha crescido 0,9% a.a., a taxa de 

crescimento da renda dos 10% mais pobres foi de 8% a.a, valor muito superior à média 

nacional e mais ainda em relação à taxa de crescimento da renda dos 10% mais ricos, 

que atingiu o valor de -0,3% a.a. Os pesquisadores indicam que o aumento da renda dos 

mais pobres contribuiu para uma queda de cerca de 4,5% da pobreza brasileira, mesmo 

em um período de modesto crescimento. Revelam ainda que quase 90% do crescimento 

da renda dos mais pobres resultaram da queda da desigualdade e que caso a redução da 

desigualdade não tivesse ocorrido, o declínio na pobreza seria de apenas 1,2%. Os 

dados retratam uma novidade no cenário brasileiro, pois ainda que em outros períodos o 

país já tenha alcançado uma redução da pobreza, até um percentual maior, o declínio 

nunca foi associado a uma redução da concentração de renda. A queda da desigualdade 

é um fato inédito para a sociedade brasileira, pois sempre se manteve estável até o início 

do milênio. 

Com base nos resultados obtidos na última Pnad 2008, o Ipea4 também 

apontou uma redução na pobreza, ocasionada, sobretudo, por uma queda na 

concentração de renda. Segundo o instituto, de 2007 a 2008 houve um crescimento de 

renda em todos os estratos sociais do país, sendo que entre os mais pobres este 

crescimento foi maior, cuja renda cresceu entre 10% e 24%, enquanto que entre os mais 

                                                

 

4 IPEA. PNAD 2008: Primeiras análises. Disponível em: 
http://www.ipea.gov.br/sites/000/2/pdf/090923_ComuPres30final.pdf.  

http://www.ipea.gov.br/sites/000/2/pdf/090923_ComuPres30final.pdf
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ricos cresceu menos que 4%. Indica também que a renda do trabalho foi o maior 

determinante da queda na desigualdade, responsável por 65% desta redução. E as 

transferências governamentais como um todo (Previdência, Benefício de Prestação 

Continuada - BPC e Bolsa Família) também foram fundamentais, sem as quais a queda 

na desigualdade teria sido 34% menor. O IPEA demonstra que desde 2001 o grau de 

desigualdade de renda brasileiro vem declinando. No período entre 2001 e 2008 o índice 

de Gini caiu de 0,59 para 0,54. Os pesquisadores do IPEA demonstram que de fato a 

taxa de crescimento da renda dos 10% mais pobres (8,1% ao ano) foi quase três vezes 

maior que a média da população (2,8%) e mais de cinco vezes maior do que a dos 10% 

mais ricos (1,4%).  

O último Relatório do Desenvolvimento Humano – RDH, divulgado 

recentemente pelo Pnud (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento), 

apontou uma melhoria no IDH brasileiro, que cresceu de 0,808 para 0,813 entre os anos 

2006 e 2007. O pequeno avanço no valor do IDH não permitiu que o Brasil abandonasse 

sua posição, mantendo-se no 75º lugar no ranking das 182 nações que participam da 

avaliação, estando abaixo de países vizinhos como o Chile (44ª), Argentina (49ª), Uruguai 

(50ª) e Venezuela (58ª). O fator Renda, avaliado pelo Produto Interno Bruto per capita, foi 

o subíndice que apresentou melhor evolução e impulsionou o índice brasileiro, passou de 

US$ 8.949 para US$ 9.567, um avanço de 6,9%. Considerando apenas a dimensão 

Renda o Brasil ocupa a 79º lugar, apenas a dimensão Educação fica com a 41ª posição, 

o pior índice é representado pela longevidade que coloca o país no 89º lugar. Os dados 

do Pnud indicam que, embora a desigualdade no país esteja sofrendo uma redução nos 

últimos anos, o Brasil compõe o grupo dos dez países mais desiguais do relatório. 

Comparando5 o Brasil à Noruega, país que ocupa a 1ª posição no ranking, observa-se 

que enquanto na sociedade brasileira os 10% mais ricos apropriam de 43% da riqueza 

nacional e os 10% mais pobres de apenas 1% desta riqueza, na Noruega os 10% mais 

ricos concentram 23% da riqueza e os 10% mais pobres se apropriam de 4% . Em 

relação ao investimento público em educação e saúde, os gastos brasileiros apresentam 

uma expressiva distância em comparação aos gastos das três nações que ocupam as 

primeiras posições segundo o Relatório do Desenvolvimento Humano. Enquanto 

Noruega, Austrália e Islândia investem, respectivamente, 35%, 31% e 36% dos recursos 

públicos nessas duas áreas, o Brasil investe apenas 22%. Em relação à área da saúde a 

disparidade é maior, pois enquanto o governo brasileiro investe 7% dos gastos, a 

                                                

 

5 GOIS, Antônio. IDH do Brasil sobe impulsionado pela renda, mas mantém 75º posição. Folha de S. Paulo, Rio de Janeiro, 
05 out. 2009. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u633443.shtml

   

http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u633443.shtml
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Noruega, a Austrália e a Islândia investem mais do que o dobro do valor brasileiro, 18%, 

17% e 18%, respectivamente. 

Os resultados apresentados pelo IPEA reforçam os argumentos de que a 

melhor distribuição da renda é um elemento fundamental no combate à pobreza, 

sobretudo em um país como o Brasil, que possui uma renda média per capita acima do 

valor estabelecido como linha de pobreza. Embora a trajetória recente apresente um 

quadro mais favorável em relação à pobreza e à distribuição de renda, o PNUD acerta ao 

alegar que o atual grau de desigualdade brasileiro ainda se encontra muito distante do 

aceitável, pois a concentração de renda no país continua muito elevada, afinal, como 

demonstra o IPEA, enquanto os 40% mais pobres vivem com 10% da renda nacional, os 

10% mais ricos vivem com mais de 40%.    

2.5 - Pobreza e desigualdade na região Norte de Minas Gerais   

São diversas as representações da pobreza. Um traço muito importante em 

uma comunidade pode não ter a mesma relevância em outro agrupamento social. Em um 

país tão extenso em território e cultura como o Brasil, é compreensível que a pobreza e 

as relações sociais se manifestem muito distintamente em cada região e até mesmo em 

cada unidade social.  Desse modo, é bastante oportuno apresentar aqui, mesmo que 

sinteticamente, um pouco das condições socioeconômicas do Norte de Minas Gerais, 

região onde se localiza o município de Montes Claros. 

O Norte de Minas Gerais apresenta uma situação socioeconômica similar a do 

Brasil. Possui uma estrutura fundiária com alta concentração de terras. Os primeiros 

resultados da maciça intervenção do Estado na economia da região emergiram com a 

modernização da agricultura e a industrialização, localizada em alguns municípios. A 

partir da década de 1970 o eixo central da economia se transferiu da pecuária de corte 

para a indústria, concentrada nos municípios mais dinâmicos economicamente.  

O Norte de Minas forjou características específicas em termos de relações 

sociais. O coronelismo era um fator marcante entre seus habitantes. O coronel foi se 

constituindo em substituição à figura do Estado, ausente em toda a região. Ele executava 

desde favores domésticos até a manutenção da ordem através de capangas, passando 

pelo auxílio às populações mais pobres. Quando não substituía o Estado, o coronel fazia 

a mediação entre este e a população (Costa, 1997).  
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Essa forma específica de relações sociais guarda profundas marcas na 

população regional. Um misto de autoritarismo e paternalismo, relações de compadrio, 

parentela e vizinhança reforçam, ainda hoje, as relações de submissão como uma 

presença constante nas formas de relacionamento dos indivíduos, tanto com o Estado 

quanto com os grandes fazendeiros na região (SANTOS E ROSA, 2009).  

Com a modernização, um enorme contingente de famílias foi expulso das 

fazendas, criando grande pressão social no campo, no caso do Norte de Minas. Entre 

lutar por uma terra, que a cada dia produz menos, e migrar para os centros urbanos, a 

maioria da população tem se voltado para a segunda opção. 

O principal fator de desenvolvimento da região foi o Estado. A incorporação do 

Norte de Minas à área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 

- SUDENE foi fundamental para o desenvolvimento regional, apesar de ainda ser, 

atualmente, uma das mais pobres regiões de Minas Gerais. O investimento do Estado 

transformou também as relações sociais na região. Pólos urbano-industriais foram 

criados, houve grande migração campo-cidade.   

Em análise a alguns dados (renda per capita, intensidade da pobreza e índice 

de Gini) organizados no Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil referentes aos anos 

1990 e 2000, Santos e Rosa (2009) indicam que, mesmo após maciços investimentos 

estatais na Região Norte de Minas Gerais, ela mantém indicadores muito precários, 

sobretudo em relação a outras regiões estaduais. Ressalta-se que a desigualdade 

também é observada na realidade socioeconômica intra-regional, evidenciando uma 

realidade heterogênea com municípios norte mineiros em condições díspares.  

Os autores assinalam que, mesmo um indicador conservador em termos 

sociais, como a renda per capita, pois se constitui de variáveis essencialmente 

econômicas, apresenta uma situação amplamente desfavorável para o Norte de Minas 

em relação às demais regiões do estado. Além de ocupar a última posição em renda per 

capita, a macrorregião Norte teve o menor percentual de crescimento dentre todas as 

macrorregiões do Estado. Somando-se a este quadro a enorme distância da renda per 

capita desta em relação às maiores rendas per capita regionais, observa-se um quadro 

de enorme e histórica desigualdade. 

Em relação à variação da intensidade da pobreza, perceberam que oito das 

dez macrorregiões de Minas reduziram o percentual de pobres entre 1991 e 2000, as 

exceções foram o Noroeste que manteve um percentual estável e o Norte que aumentou 

em 1,87 pontos percentuais. Desse modo, ainda que a intensidade da pobreza tenha se 
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reduzido tanto no Estado quanto no país, assim como em praticamente todas as regiões 

do Estado, no Norte de Minas ela aumentou.  

Persiste assim uma tendência de estagnação ou mesmo de regressão da 

região em relação às outras regiões do Estado e mesmo em relação ao país, como um 

todo. A intensidade da pobreza corrobora os dados da renda per capita em termos do 

quadro dramático da região em relação ao Estado. Como o maior objetivo da 

incorporação à produção capitalista era justamente reduzir a pobreza na região, os dados 

levantados sugerem que a década de noventa foi uma década perdida em termos desse 

objetivo. 

Dentre todas as regiões do estado, o índice de Gini da região Norte foi o que 

mais aumentou ao longo da década. Nesse período, o grave quadro de desigualdades 

sociais do estado permaneceu inalterado, assim como a média nacional. Chama atenção 

o fato de nenhuma região ter reduzido a desigualdade, no máximo algumas conseguiram 

manter-se no mesmo patamar. Mas o Norte aumentou a desigualdade significativamente.  

Como se não bastasse a condição de campeão às avessas do Norte de Minas 

em relação ao conjunto do estado, a desagregação dos dados por município desvela 

ainda mais a situação da região. Exemplar é a situação de Bonito de Minas, município 

com menor renda per capita, maior percentual de intensidade da pobreza e o oitavo 

colocado dentre os dez com maiores indicadores de desigualdade, no ano 2000. Este 

não é um caso isolado. A maioria dos municípios do Norte do Estado ocupa as posições 

menos desejáveis em termos destes indicadores aqui analisados. 

Para Santos e Rosa (2009), a modernização capitalista na região continuou 

em curso na década de noventa do século passado. No entanto, não foi capaz de reduzir 

a pobreza, nem de reduzir o elevado grau de concentração de renda. Pelo contrário, 

aumentou o percentual de pobres e também a concentração de renda. O aumento da 

renda per capita, em praticamente um terço, no período analisado, é um indicador que, 

ao ser confrontado com outras variáveis, perde em parte sua relevância social. Primeiro 

porque ele ocorreu em um número reduzido de municípios mais dinâmicos 

economicamente, segundo porque o aumento da intensidade da pobreza e da 

concentração de renda demonstra que na verdade o aumento médio da renda significou, 

na verdade, o aprimoramento dos mecanismos de expropriação do trabalho dos mais 

pobres em detrimento do aumento da renda dos abastados.   

Os dados levantados confirmam a situação desfavorável do Norte de Minas 

em relação às outras regiões do Estado. Indicam ainda, a persistência da pobreza e 

desigualdade nesta região. No entanto, como foi apresentado no tópico anterior, institutos 
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como IPEA e FGV têm demonstrado uma nova trajetória na redução da pobreza e 

desigualdade no Brasil a partir de 2001, em que fatores como o aumento do valor real do 

salário mínimo e as políticas de transferência de renda têm contribuído para uma 

mudança no cenário socioeconômico nacional. Dessa forma, como os dados analisados 

por Santos e Rosa (2009) são referentes ao período de 1990 e 2000, e não há ainda 

dados (disponíveis e confiáveis) mais atuais sobre a região Norte, julgamos que é 

provável que a região Norte de Minas apresente, atualmente, um quadro menos precário, 

pois é possível que tenha acompanhado o movimento brasileiro de redução da pobreza e 

da desigualdade observado no início deste novo milênio.    
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CAPÍTULO 3  

POLÍTICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA NO BRASIL   

Durante a década de 1990, o país foi marcado por um contexto de aumento do 

desemprego, da precarização das formas de trabalho e principalmente pelo agravamento 

da pobreza. Nesse período, o governo brasileiro implantou um modelo de política social 

de transferência de renda como estratégia de combate à pobreza. Direcionado às 

famílias pobres e extremamente pobres, estes programas se caracterizaram pela 

focalização e pela imposição de condicionalidades. A expansão, tanto em cobertura como 

em investimento, tem demonstrado a prevalência deste modelo de política social como a 

principal frente no combate à pobreza e à desigualdade no Brasil.  

Resultados recentes indicam uma tendência positiva na redução da pobreza e 

da concentração de renda e estimulam opiniões otimistas em relação à efetividade 

desses programas no enfrentamento da pobreza. Entretanto, há ainda muita polêmica em 

relação ao seu alcance devido ao seu formato extremamente focalizado e fragmentado.   

3.1 - Políticas Sociais no Brasil  

Segundo os autores Silva e Silva, Yazbec e Giovanni (2008), os primeiros 

esforços na construção de um Sistema de Proteção Social no Brasil possuem seus 

marcos iniciais no período localizado entre os anos 1930 e 1943, caracterizado pelas 

transformações socioeconômicas resultantes da crescente urbanização e do 

enfraquecimento do modelo agroexportador. Nesse período, o Estado assumiu a 

regulação e provisão de alguns serviços sociais referentes à educação, à saúde, à 

previdência, aos programas de alimentação e nutrição, à habitação popular, ao 

saneamento e ao transporte coletivo. Com o objetivo focado no desenvolvimento do 

mercado, o padrão de cidadania estava intensamente associado ao trabalho. Dessa 

forma, os direitos concedidos estavam restritos aos indivíduos empregados no mercado 

formal e filiados a um sindicato. Ademais, ao priorizar o modelo urbano-industrial o 

sistema de proteção social se restringia ao setor urbano.  

Schwartzman (2007) ressalta que a partir dos anos 1930, a sociedade passou 

a ser vista como um organismo formado por indivíduos que agem não autonomamente, 
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mas cumprindo com sua função social em um sistema. Apesar de o  coletivo ter sido 

priorizado, a igualdade não se apresentou como princípio e as desigualdades das 

divisões de trabalho e as diferenças de hierarquias pouco se alteraram. Segundo o autor, 

o corporativismo seria a resposta tanto para a ganância e o egoísmo dos patrões quanto 

para a hostilidade dos trabalhadores em relação a estes, resolvendo, desta forma, o 

conflito entre as classes sociais.  

Dessa forma, para mudar a mentalidade “anti-patronal” dos operários, o 

Estado Corporativista julgou necessária a criação de um "ambiente material e social" para 

que os trabalhadores aumentassem seu sentimento de dignidade humana e elevação 

social". É aqui, diz Schwartzman (2007), que entrariam todos os serviços de atendimento 

às necessidades dos trabalhadores:   

(...)casas higiênicas e confortáveis, vilas operárias, cidades-
jardins; instituições recreativas; instituições culturais; 
instituições sanitárias, clínicas domiciliares hospitalares, 
ambulatórios e preventórios; cooperativas e bancos 
populares; instituições de previdência; agências de 
colocação; tribunais do trabalho, acessíveis e gratuitos. 
(SCHWARTZMAN, 2007)   

Outra necessidade observada pelos corporativistas era a "organização da 

capitalidade social da classe trabalhadora" (SCHWARTZMAN, 2007). Era preciso 

melhorar as condições de vida do trabalhador através de investimentos em educação, até 

mesmo para que pudessem se organizar melhor nas decisões de interesse coletivo. 

De acordo com os autores Silva e Silva, Yazbec e Giovanni (2008), esse 

Sistema de Proteção Social avançou até as décadas de 1970 e 1980, autorizado pelo 

governo militar vigente na época. Argumentam que a expansão dos serviços sociais 

durante esse período possuía um caráter de compensação em relação à privação da 

liberdade que o governo autoritário impunha à população. “Ampliaram-se os programas 

sociais como uma espécie de compensação pela repressão aberta direcionada aos 

movimentos sociais e ao movimento sindical”. (SILVA e SILVA, YAZBEC, GIOVANI, 

2008, p. 26). 

Entretanto, se o objetivo da Ditadura Militar ao expandir os programas sociais 

era manter o controle social, a estratégia se tornou frustrada, quando em meados da 

década de 1970 o país assistiu a uma rearticulação da sociedade civil, fortalecida pelo 

reordenamento dos partidos políticos, da intensa atuação de setores da igreja católica e, 
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sobretudo, pela eclosão dos novos movimentos sociais e do “sindicalismo autêntico”. Os 

autores Silva e Silva, Yazbec e Giovanni (2008) apontam que essa dinâmica social tinha 

como elemento mobilizador novas demandas sociais pelo resgate da dívida social 

acumulada e agravada durante o período da ditadura militar e, consequentemente, pela 

ampliação dos direitos sociais, num movimento de alargamento da concepção de 

cidadania. Um dos maiores frutos desta rearticulação da sociedade civil foi a inclusão de 

parte das reivindicações dos movimentos sociais na Constituição Brasileira de 1988, com 

a instituição do conceito de Seguridade Social que incorporava a assistência social, a 

saúde e a Previdência Social. 

Todavia, este processo de ampliação dos direitos sociais, conduzido por uma 

visão universalista tornou-se incompatível diante da nova conjuntura política e econômica 

que se formava na década de 1990, período esse marcado pela decisão do governo 

brasileiro em adotar o projeto de desenvolvimento econômico sustentado pelas 

orientações neoliberais.  O objetivo do Estado brasileiro passou a ser a inserção urgente 

na economia globalizada e altamente competitiva. Para tanto, os gastos sociais foram 

reduzidos e privilegiaram-se os setores dinâmicos da economia.  

Em resposta às políticas consideradas “modernizantes” implantadas nesse 

período, o país teve seus problemas sociais agravados com o incremento das ocupações 

terceirizadas, autônomas, temporárias, instáveis e de baixa remuneração e o avanço do 

já superdimensionado mercado informal de trabalho. Todas estas transformações 

ocasionadas pelo modelo de desenvolvimento adotado pelo país debilitaram o Sistema 

de Proteção Social brasileiro e contribuíram para o aumento da pobreza.  

Para os autores Silva e Silva, Yazbec e Giovanni (2008), na década de 1990 

assistiu-se a um verdadeiro desmonte do Sistema Brasileiro de Proteção Social, que ao 

que tudo indica parecia apontar para a universalização dos direitos sociais. Este projeto 

de Rede de proteção social se tornou um “instrumento inviabilizador” da inserção do 

Brasil na economia globalizada e por isso foi substituído por um modelo de proteção 

social altamente focalizado, meritocrático e compensatório, conforme os parâmetros 

neoliberais. 

No entanto, mesmo com o avanço neoliberal no Brasil, Oliveira (1995) afirma 

que a sociedade, através de suas organizações, conseguiu dar respostas e barrar, em 

parte, este avanço. 



  
54

  
Enfatiza que a sociedade civil mostrou uma extraordinária capacidade de 

responder ao ataque neoliberal. Ressaltando que nesta época foram construídas as três 

grandes centrais de trabalhadores.    

O impeachment de Collor, que a muitos pareceu 
epidérmico, indicou este estado de avanço das 
organizações da sociedade civil, ao qual se seguiu a CPI 
dos anões (...) houve setores e houve lugares onde a 
organização da sociedade estava dando respostas à 
desorganização e dilapidação do Estado. (OLIVEIRA, 1995: 
26)    

3.2 A prevalência das políticas de Transferência de Renda  

O debate internacional sobre os propalados programas de renda mínima 

ganhou vigor por volta da década de 1970 durante a chamada crise da sociedade 

salarial. Esse período foi marcado pelas alterações na organização do ambiente de 

trabalho, sobretudo pela adoção de novas tecnologias no sistema de produção, 

configurando um novo cenário social caracterizado pela precarização das formas de 

trabalho, pelas crescentes taxas de desemprego e pela ampliação do fenômeno da 

pobreza.  

Fonseca (2001) revela que em virtude do aumento do número de pobres e das 

alterações nos processos produtivos, os programas de transferência de renda se 

apresentaram como imprescindíveis ao tratamento das questões sociais postas e 

representaram a possibilidade de enfrentamento da pobreza e desigualdade em vários 

países. Para a autora, uma novidade importante nos novos programas é que já não se 

tratava apenas de uma proteção episódica para o enfrentamento de certos riscos ou de 

situações circunstanciais de maior vulnerabilidade, mas sim de uma rede de seguridade 

social em que a renda é compreendida como um direito dos cidadãos. As propostas em 

debate sobre garantia de renda pretendiam fazer frente às altas taxas de desemprego, à 

flexibilização e à supressão dos postos de trabalho que deixaram desprotegidos e 

lançaram na pobreza milhões de cidadãos. 

No Brasil, este debate assumiu maior visibilidade a partir de 1991, quando o 

projeto de lei nº 80/1991 do senador Eduardo Suplicy, que propunha um Programa de 

Garantia de Renda Mínima, foi aprovado no Senado Federal. Outra contribuição no 
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debate brasileiro sobre a pobreza foi a campanha de mobilização social coordenada pelo 

sociólogo Herbert de Sousa e criada pela Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e 

pela Vida. 

Os autores Silva e Silva, Yazbec e Giovanni (2008) sistematizaram o 

desenvolvimento histórico dos programas nacionais de transferência de renda brasileiros 

em cinco momentos distintos. O primeiro se inicia em 1991 quando foi aprovado no 

senado federal, por unanimidade, o Projeto de Lei nº 80/1991 supracitado. Durante esse 

período, o Brasil vivia a sua pior crise de recessão, caracterizada pelos altos índices 

inflacionários, pelo endividamento externo e pelo agravamento da pobreza. A 

preocupação máxima com a estabilidade da inflação direcionou o enfoque para o 

crescimento econômico. Os problemas sociais, como a pobreza, eram transferidos para 

segundo plano, pois eram vistos como variáveis dependentes do crescimento da 

economia.  

Os autores expõem que com a emergência do Movimento Ética na Política, 

que desencadeou o impeachment do presidente Fernando Collor de Melo, e com a 

pressão da Campanha Nacional da Ação da Cidadania Contra a Fome, a Miséria e pela 

Vida, essa conjuntura se transformou e a temática da pobreza e da fome foi incluída na 

agenda pública, sendo inclusive incorporada pelo governo Itamar Franco, em 1993, com 

o nome de Plano de Combate à Fome e à Miséria. 

O segundo momento desta trajetória é apontado pelos autores quando o 

economista José Márcio de Camargo apresentou uma proposta de articulação da renda 

familiar com a escolarização dos filhos e dependentes em idade escolar. Sua proposta 

visava à transferência de meio salário mínimo a toda família, independente da renda 

familiar, com filhos ou dependentes em idade escolar desde que regularmente frequentes 

na escola pública. Camargo procurava solucionar o problema da comprovação de renda 

indicando a escola pública como o elemento de focalização nos estratos de menor renda. 

Segundo os autores, este segundo momento foi marcado por duas inovações: a 

articulação da educação com a transferência monetária e a introdução da unidade 

familiar no lugar do indivíduo como beneficiário dos programas. Essas inovações 

influenciaram o desenho dos programas implantados posteriormente. Ao sustentar este 

debate, Camargo argumentava que a inclusão da perspectiva educacional era viável na 

medida em que o custo de mandarem seus filhos para a escola era muito alto para as 

famílias que já possuíam uma renda reduzida. E que a deficiência educacional era um 

fator limitante do incremento da renda das novas gerações, constituindo assim um círculo 
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vicioso da pobreza. Dessa forma, a transferência de renda seria também uma tentativa 

de rompimento desse ciclo. 

O terceiro momento do debate sobre a Política de Transferência de Renda, no 

Brasil, aconteceu em 1995 e foi caracterizado pelas experiências municipais em 

Campinas, Ribeirão Preto e Santos (São Paulo), em Brasília – DF, seguidas de outras 

experiências em vários municípios brasileiros. Os autores destacam que neste momento 

a Política de transferência de renda rompia com o caráter de mera utopia para se tornar 

uma alternativa concreta de política social. No entanto, os parâmetros neoliberais, que 

conduziam a política brasileira desde 1994, ditavam a preconização das questões 

econômicas, sobretudo a manutenção da estabilidade da moeda. O Plano de Combate à 

Fome e à Miséria, instituído no governo do presidente Itamar Franco foi substituído pelo 

Programa Comunidade Solidária, que segundo os autores, era marcado pela focalização 

conservadora que se orientava pela concentração do combate à pobreza apenas em 

alguns municípios brasileiros, considerados os mais miseráveis. 

A proliferação de programas de iniciativa do Governo Federal a partir de 2001 

marcou o que os autores consideram como o quarto momento no desenvolvimento dos 

Programas de Transferência de Renda no Brasil. Já no penúltimo ano de mandato, o 

governo do presidente Fernando Henrique Cardoso instituiu o Programa Nacional de 

Renda Mínima vinculado à Educação – “Bolsa Escola”, o Programa Bolsa-Alimentação e 

expandiu o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI e o Beneficio de 

Prestação Continuada - BPC instituídos em 1996. Outra inovação neste momento foi a 

introdução da temática da Renda Básica de Cidadania no debate nacional sobre 

Transferência de Renda. Este novo debate se iniciou com o lançamento do livro do 

senador Eduardo Suplicy, Renda de Cidadania: a saída é pela porta, em 2002, e com a 

apresentação do Projeto de Lei nº 266/2001 ao Congresso Nacional, para a instituição de 

uma Renda de Cidadania para todos os brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil por 

cinco anos ou mais. 

O quinto momento do desenvolvimento dos Programas de Transferência de 

Renda no Brasil se inicia no ano de 2003, que segundo os autores foi marcado por 

mudanças quantitativas e qualitativas na Política Pública de Transferência de Renda 

nacional. Destacam-se vários aspectos, como: a indicação de prioridade no 

enfrentamento da fome e da pobreza no Brasil, anunciada no discurso de posse do então 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva, incluindo essa temática na agenda pública nacional. 

A aprovação, pelo Congresso Nacional, de uma Emenda Constitucional que prevê a 
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implantação de um programa de renda mínima para prover a subsistência a pessoas ou 

família, dando prioridade àquelas que vivem em estado de maior necessidade, devendo 

ser financiado de modo coordenado pela União, pelos estados e pelos municípios, 

conforme lei específica. E a unificação de programas nacionais de transferência de 

renda, com ampliação dos recursos e do número de beneficiários. Em 8 de janeiro de 

2004 foi sancionada, pelo Presidente da República a Lei de Renda Básica de Cidadania, 

com proposta de implantação gradual a partir de 2005. E criado, em janeiro de 2004, o 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, com previsão de elevação de 

valores orçamentários para a área social. 

Considerando a conjuntura histórica dos Programas de Transferência de 

Renda no Brasil, os autores apontam para a evidência de que este modelo de política 

social tem se apresentado como elemento central na constituição atual do Sistema 

Brasileiro de Proteção Social.  Como preconizado pelos autores e Silva, Yazbec e 

Giovanni (2008), é necessário problematizar a efetividade deste tipo de política social no 

enfrentamento da pobreza no país.    

3.3 – Programas de transferência de renda no Brasil  

Conforme indicado anteriormente pelos autores Silva e Silva, Yazbec e 

Giovanni (2008), a partir de 2001 o governo brasileiro modificou seu quadro de políticas 

públicas com a expansão dos programas de transferência de renda. Embora tenham 

apresentado traços específicos, os programas adotados convergiram em alguns aspectos 

importantes, como: a focalização, a natureza compensatória e a imposição de 

condicionalidades. 

Os primeiros esforços de implantação de Políticas de Transferência de Renda 

no Brasil ocorreram a partir de 1995 com algumas experiências municipais. Em 1996, já 

sob a coordenação federal foram criados o PETI (Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil), direcionado a famílias com renda per capita familiar de até meio salário mínimo 

com crianças/adolescentes entre 7 e 15 anos obrigadas a trabalhar ou submetidas a 

atividades perigosas ou insalubres, e o BPC (Benefício de Prestação Continuada) 

direcionado a pessoas idosas a partir de 65 anos e pessoas portadoras de deficiências 

que possuíam renda familiar mensal per capita inferior a 1/4  do salário mínimo, que não 

estivessem vinculados a nenhum regime de previdência social e que não recebessem 

benefícios de espécie alguma. O PETI foi implantando, inicialmente, em algumas regiões 
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consideradas com maior incidência de trabalho infantil. Entre os anos de 2001 e de 2002 

esse programa se expande e abrange todos os estados e o Distrito Federal. A proposta 

tinha o objetivo de erradicar as piores formas de trabalho infantil e possibilitar o acesso à 

escola para crianças e para adolescentes. Em relação ao BPC, além de apresentar um 

valor de repasse mais elevado, referente a um salário mínimo, também se caracterizou 

por ser assegurado pela Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS (Lei nº 8.742, de 

07.12.1993), nos artigos 21 e 22. Dessa forma não se tratando de uma política, mas de 

um direito que pode ser exigido pelo candidato ao benefício. 

Em 2001, o governo introduziu o Programa Bolsa Escola ou Programa de 

Renda Mínima vinculada à educação, direcionado para famílias com renda per capita 

inferior a meio salário mínimo e que tivessem filhos ou dependentes de 0 a 14 anos. A 

condicionalidade exigida era a manutenção das crianças e adolescentes nas escolas, 

com frequência mínima de 85%. O valor era de R$ 15,00 por criança, até o máximo de 

três filhos por família. Segundo os autores Silva e Silva, Yazbec e Giovanni (2008), 

embora o Programa Bolsa Escola tenha apresentado muitas limitações, sobretudo em 

relação ao baixo valor do repasse, tal programa apresentou, até então, a maior dimensão 

quantitativa dos Programas de Transferência de Renda, tanto em relação ao número de 

famílias e crianças alcançadas como de municípios abrangidos. Demonstram que no ano 

de 2001, em apenas oito meses, foram credenciados 5.470 dos 5.561 municípios 

brasileiros, tendo alcançado cerca de 8,5 milhões de crianças. Até novembro de 2002 

foram atendidos 2,5 milhões de famílias com 10,7 milhões de crianças e adolescentes 

beneficiados. Sendo aplicados, até novembro de 2002, R$1.277.720.000,00, com 

previsão de recursos para 2003 de R$1.835.000.000,00. 

Ainda em 2001, foi implantado outro programa de transferência de renda, o 

Programa Bolsa Alimentação, que exigia novas contrapartidas, agora na área da saúde, 

como aleitamento materno, exames pré-natais e vacinação das crianças. Seu objetivo era 

reduzir as deficiências nutricionais e a mortalidade infantil. Tratava-se de um programa 

coordenado pelo Ministério da Saúde e direcionado às famílias pobres com mulheres 

gestantes, nutrizes ou com crianças de 06 meses a 06 anos de idade. O valor do 

benefício era de R$15,00 podendo chegar a três bolsas por família, ou seja, R$ 45,00. 

O Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano foi outro programa de 

transferência de renda, criado em 1999 e direcionado a jovens de famílias pobres, de 15 

a 17 anos de idade, preferencialmente que se encontrassem fora da escola, que tivessem 

participado de outros programas sociais, como o PETI, e de programas de Atendimento à 

Exploração Sexual, dentre outros. O valor do benefício era de R$ 65,00 mensais. Exigia-
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se, como contrapartida, uma frequência escolar mínima de 75% e participação nas 

atividades comunitárias. Tinha como objetivo reduzir índices de violência, de uso de 

drogas, de doenças sexualmente transmissíveis e gravidez precoce. 

Em 2002, foi criado o programa Auxilio Gás. A justificativa foi a compensação 

dos efeitos da liberação do comércio de derivados de petróleo e a retirada do subsídio ao 

gás de cozinha. O beneficio era de R$7,50 por mês, sendo que o recebimento exigia que 

a família fizesse parte de algum outro programa do governo federal ou possuísse uma 

renda mensal per capita inferior a meio salário mínimo.   

Em 2003, o governo adotou uma nova experiência com o Cartão Alimentação 

em que o valor do benefício era exclusivamente direcionado à compra de alimentos. Era 

uma das ações que integravam o Programa Fome Zero, uma estratégia do governo 

federal com o objetivo de garantir a segurança alimentar de parte da população 

vulnerável. Inicialmente, a prioridade de implantação do programa estava relacionada à 

região do semi-árido, como também, as áreas de grupos populacionais sujeitos a 

insegurança alimentar, como: aldeias indígenas em situação de risco, moradores de 

lixões, comunidades remanescentes de quilombos, acampamentos e assentamentos 

rurais. A seleção do município levava em consideração o valor do seu IDH e a existência 

de algum tipo de organização social que permitisse o acompanhamento e controle social 

do programa. O beneficio era concedido em dinheiro ou alimentos em espécie. O valor 

era de R$ 50,00 por família com renda per capita familiar mensal inferior a meio salário 

mínimo. A contrapartida dos beneficiários se dava em forma de participação em 

atividades comunitárias e educativas oferecidas pelo município.  

Todavia, a partir de 2003, iniciou-se o processo de unificação dos programas 

de transferência de renda sob coordenação do governo federal, com o objetivo principal 

de melhorar a gestão dessas políticas sociais e ampliar o número de atendidos, bem 

como o valor da transferência. Segundo seus idealizadores, a unificação favoreceria tanto 

os órgãos gestores como os beneficiados, ao simplificar o acesso à transferência de 

renda e ao instaurar a responsabilidade partilhada entre as três esferas políticas: união, 

estados e municípios, considerada uma inovação nas políticas sociais brasileiras, 

tradicionalmente fragmentadas.       
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3.4 - O Programa Bolsa Família  

Como apontado no tópico anterior, em outubro de 2003 foi instituído o 

Programa Bolsa Família com o propósito de unificar os programas nacionais de 

transferência de renda, inicialmente foram: o Bolsa Escola, o Bolsa Alimentação, o Vale-

gás e o Cartão Alimentação. O Programa Bolsa Família propunha a articulação de dois 

objetivos centrais: o alívio da pobreza em um curto prazo, por meio da transferência de 

renda, e o combate a sua transmissão intergeracional, por meio de condicionalidades 

voltadas para incentivar às famílias a cuidarem da educação e saúde dos filhos. A ênfase 

dada às contrapartidas no modelo de política social brasileiro possui, sobretudo, uma 

ampla correlação com o discurso neoliberal que tende a considerar a transferência de 

renda como política assistencialista e parasitária. Neste sentido, o cumprimento de 

condicionalidades exigidas para o recebimento do benefício representa o esforço e o 

mérito do beneficiado, em outras palavras, é o que o transfere da suposta condição de 

oportunista para a posição de merecedor e responsável.  

As contrapartidas indicadas pelo Programa Bolsa Família se referem: à 

educação, em que se exige frequência escolar mínima de 85% para crianças e 

adolescentes e mínima de 75% para adolescentes de 16 a 17 anos matriculados no 

ensino médio, à saúde em que se exige o acompanhamento do calendário de vacinas 

das crianças menores de 7 anos, exames pré-natal das gestantes e acompanhamento 

das nutrizes na faixa etária de 14 a 44 anos e, por fim, à assistência social em que se 

espera frequência mínima de 85% da carga horária relativa aos serviços socioeducativos 

para crianças e adolescentes. 

Atualmente o benefício é direcionado às famílias em condição de extrema 

pobreza, cuja renda familiar per capita seja inferior a R$ 70,00 mensais e para famílias 

em situação de pobreza, compostas por gestantes, nutrizes, crianças e adolescentes de 

até 17 anos, cuja renda per capita seja inferior a R$ 140,00 mensais. Os valores pagos 

pelo programa são divididos em três modalidades: o benefício básico que equivale a R$ 

68,00 e é restrito às famílias extremamente pobres com renda inferior a R$ 70,00 per 

capita; o benefício variável que corresponde a R$ 22,00 e é direcionado tanto para as 

famílias em condição de pobreza (até R$140,00 per capita) quanto para aquelas em 

condição de extrema pobreza (até R$70,00 per capita) compostas por crianças, 

adolescentes de até 15 anos e gestantes ou nutrizes, sendo no máximo três benefícios 

variáveis por família e, por fim, o benefício variável vinculado ao adolescente, que 

equivale a R$ 33,00 e é direcionado a todas as famílias dos programas, pobres ou 



  
61

 
extremamente pobres, que possuam adolescentes de 16 a 17 anos frequentes em 

escola, com o limite de até dois benefícios por família.  Nesses termos, conforme exposto 

nos Quadros 1 e 2, a seguir, os valores podem variar de R$ 22,00 a R$ 200, 00, de 

acordo com a renda familiar mensal, o número de crianças e adolescentes de até 15 

anos e o número de jovens de 16 a 17 anos.    

Quadro 1 
Cálculo dos benefícios do PBF por famílias com renda per capita familiar  

inferior a R$ 70,00 mensais - Brasil 09/2009  

Número de crianças 
e adolescentes 
de até 15 anos 

Número de jovens 
de 16 e 17 anos 

Tipo de benefício Valor do 
benefício 

0 0 Básico R$ 68,00 
1 0 Básico + 1 variável R$ 90,00 
2 0 Básico + 2 variáveis R$ 112,00 
3 0 Básico + 3 variáveis R$ 134,00 
0 1 Básico + 1 BVJ R$ 101,00 
1 1 Básico + 1 variável + 1 BVJ R$ 123,00 
2 1 Básico + 2 variáveis + 1 BVJ R$ 145,00 
3 1 Básico + 3 variáveis + 1 BVJ R$ 167,00 
0 2 Básico + 2 BVJ R$ 134,00 
1 2 Básico + 1 variável + 2 BVJ R$ 156,00 
2 2 Básico + 2 variáveis + 2 BVJ R$ 178,00 
3 2 Básico + 3 variáveis + 2 BVJ R$ 200,00 

 

Fonte: www.mds. gov.br  
Nota: BVJ - Benefício vinculado ao adolescente.    

Quadro 2 
Cálculo dos benefícios do PBF por famílias com renda per capita familiar entre R$ 70,00 e  

R$ 140,00 mensais - Brasil 09/2009  

Número de crianças 
e adolescentes 
de até 15 anos 

Número de jovens 
de 16 e 17 anos 

Tipo de benefício Valor do 
benefício 

0 0 Não recebe benefício básico - 
1 0 1 variável R$ 22,00 
2 0 2 variáveis R$ 44,00 
3 0 3 variáveis R$ 66,00 
0 1 1 BVJ R$ 33,00 
1 1 1 variável + 1 BVJ R$ 55,00 
2 1 2 variáveis + 1 BVJ R$ 77,00 
3 1 3 variáveis + 1 BVJ R$ 99,00 
0 2 2 BVJ R$ 66,00 
1 2 1 variável + 2 BVJ R$ 88,00 
2 2 2 variáveis + 2 BVJ R$ 110,00 
3 2 3 variáveis + 2 BVJ R$ 132,00 

 

Fonte: www.mds. gov.br  
Nota: BVJ - Benefício vinculado ao adolescente    

Ao demais, como informa a Tabela 1, tanto os valores dos benefícios atuais 

como os valores do corte de entrada no programa - limite de renda familiar -, sofreram 

http://www.mds
http://www.mds
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recomposições, no intuito de ampliar o acesso e aumentar o valor do repasse, conforme 

objetivo inicial da unificação dos programas de transferência de renda.    

Tabela 1 
Evolução dos valores de limites de renda familiar per capita e dos benefícios pagos pelo 

Programa Bolsa Família – Brasil / 2003 - 2008 - 2009  

Limite de Renda Familiar per capita e Benefícios 2003 2008 2009 

Extrema Pobreza – Limite de Renda per capita familiar  R$ 50,00 R$ 60,00 R$ 70,00 

Pobreza – Limite de Renda per capita familiar R$ 100,00 R$ 120,00 R$ 140,00 

Valor do benefício Básico R$ 58,00 R$ 62,00 R$ 68,00 

Valor do benefício Variável R$ 18,00 R$ 20,00 R$ 22,00 

Benefício Variável vinculado ao adolescente (BVJ) .. R$ 30,00 R$ 33,00 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do MDS   

Ressalta-se que em outubro do corrente ano, o atual ministro do 

Desenvolvimento Social, Patrus Ananias, comunicou ao Jornal Folha de São Paulo6 que 

o governo tem estudado a possibilidade de estender o benefício básico, referente a R$ 

68,00, a todas as famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família. O ministro explicou 

que o número de famílias que não recebem o benefício básico (2,6 milhões de famílias) é 

relativamente pequeno quando comparado ao total de famílias beneficiárias (11,9 milhões 

de famílias). O custo desta ampliação corresponderá a R$ 180 milhões mensais, sendo 

que o custo mensal atual alcança a ordem de R$ 1 bilhão.  

O acesso ao Programa Bolsa Família exige a inclusão da família no Cadastro 

Único, um instrumento de identificação socioeconômica das famílias consideradas de 

baixa renda, ou seja, com renda per capita referente a meio salário mínimo. A seleção 

das famílias é realizada a partir da análise dos dados de forma automatizada, assim 

como a revisão dos benefícios, que é feita a cada dois anos, desse modo, o sistema 

necessita de atualizações periódicas. Todavia, a família que atende todas as condições 

para recebimento do beneficio não possui a sua inclusão no programa Bolsa Família 

devidamente assegurada, pois os recursos federais repassados aos municípios 

respeitam uma cota específica calculada a partir das estimativas de famílias pobres 

geradas pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Neste sentido, muitas 

famílias que se encontram cadastradas no Cadastro Único, embora apresentem todas as 

                                                

 

6 SCOLESE, Eduardo. Governo estuda ampliar beneficio do Bolsa Família . Folha de S. Paulo, São Paulo, 09 out. 2009. 
“Brasil”. 
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condições exigidas para receber o benefício do Bolsa Família, não são beneficiárias do 

Programa.  

As informações do Quadro 3 evidenciam essa situação. Em 2009, embora 

16.432.889 das famílias que estavam cadastradas no Cadastro Único possuíssem o perfil 

para receber os benefícios do Bolsa Família, apenas 11.535.150 estavam incluídas no 

Programa. O número de beneficiários do Programa também era inferior à estimativa de 

famílias pobres, segundo o IBGE. Nesses termos, se comparado à estimativa de famílias 

pobres no Brasil com o perfil de Bolsa Família do IBGE, o programa apresentava 89% de 

inclusão, mas se comparado ao total de famílias cadastradas no Cadastro Único esse 

valor cai para 70% de cobertura.     

Quadro 3 

Cadastramento e estimativas de famílias do Programa Bolsa Família – 
Brasil / 2009  

Estimativa de Famílias com perfil 
Bolsa Família (PNAD 2006) 

Total de famílias cadastradas 
com perfil de Bolsa Família 

Total de famílias beneficiárias 
do  Bolsa Família 

12.995.195 16.432.889 11.535.150 

 

Fonte: www.mds.gov.br   

A coordenação do programa Bolsa Família procura justificar alegando que 

este tipo de situação pode ocorrer em virtude das dificuldades em relação à comprovação 

e à fiscalização da renda familiar declarada no cadastramento, dessa forma, como a 

renda é autodeclarada muitas famílias que recebem o benefício podem estar fora do 

público alvo do programa, por possuir uma renda acima da que foi declarada no 

cadastramento. Em virtude desta ocorrência, a coordenação do programa tem procurado 

comparar às informações do cadastro único as bases de dados da RAIS (Relação Anual 

de Informações Sociais) e do BPC (Benefício de Prestação Continuada) com o objetivo 

de identificar famílias que não se enquadram no corte de renda estabelecido. 

Em relação aos recursos investidos pelo Programa Bolsa Família, os 

pesquisadores Silva e Silva, Yazbec e Giovanni (2008) indicam uma evolução positiva 

nos valores aplicados. Conforme se verifica na Tabela 2, em 2003, as metas fixadas pelo 

Programa referiam-se ao atendimento de 3,6 milhões de famílias com aplicações de 

recursos no valor de R$ 4,3 bilhões. Já no final do ano 2004, o programa atendia 

6.571.842 famílias e abrangia 5.533 dos 5.561 municípios brasileiros e a soma dos 

recursos investidos totalizava R$ 5,3 bilhões. Os números continuaram crescendo e, em 

dezembro de 2005, o Programa atingiu 100% dos municípios brasileiros e beneficiava 8,7 

milhões de famílias e o investimento alcançava a ordem de R$ 6,5 bilhões. Atualmente, o 

http://www.mds.gov.br
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programa beneficia 11,9 milhões de famílias e o orçamento anual é referente a R$ 12 

bilhões. Para 2010 a estimativa é atingir 12,9 milhões de famílias e a previsão do 

investimento é de cerca de R$ 14 bilhões.  

Tabela 2 
Evolução do número de famílias atendidas pelo PBF e dos recursos investidos –  

Brasil / 2003 a 2010  

Ano de referência Famílias atendidas pelo PBF

 

Recursos investidos no PBF 
Meta para 2003 3,6 milhões R$ 4,3 bilhões 
2004 6,6 milhões  R$ 5,3 bilhões 
2005 8,7 milhões R$ 6,5 bilhões 
2009 11,9 milhões R$ 12 bilhões 
2010 – Estimativa 12,9 milhões R$ 14 bilhões 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do MDS e das informações em SILVA E SILVA; 
YASBEK; GIOVANI (2008).   

O histórico dos programas de transferência de renda no Brasil, bem como a 

sua expansão, tanto na ordem dos investimentos como em número de beneficiários, 

indica a opção do país por estabelecer este modelo de política social como estratégia 

fundamental no combate à pobreza. Todavia, a transferência de renda como política 

social tem sido alvo de muitas críticas. Os julgamentos mais céticos em relação aos 

efeitos positivos do programa argumentam que este tipo de assistência social apenas 

prolifera a pobreza, na medida em que cria uma dependência em relação ao Estado e 

favorece a acomodação laboral. Segundo tal raciocínio, os beneficiários trabalhariam 

menos ou deixariam de trabalhar em virtude da garantia do recebimento do benefício.  

Segundo esse raciocínio, o Estado deveria se limitar a auxiliar na inserção dos pobres no 

mercado de trabalho, na linha política que preconiza o pleno emprego.  

Os pesquisadores Medeiros, Brito e Soares (2007) alegam que é bem 

provável que as transferências tenham o efeito contrário, à medida que conferem aos 

trabalhadores pobres recursos que os permitem ultrapassar certas barreiras de entrada 

em segmentos mais vantajosos do mercado de trabalho. Eles contestam as afirmações 

de que as transferências de renda acomodam o beneficiário, afirmando que não se tem 

evidência empírica alguma para corroborar tal argumento. Demonstram, a partir de um 

estudo do IBGE, que pessoas integrantes de domicílios onde há beneficiários do Bolsa 
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Família trabalham tanto ou mais que pessoas com renda familiar per capita similares7, 

não pertencentes aos quadros dos beneficiários. 

Outro estudo desenvolvido em 2005, pelo Cedeplar - Centro de 

Desenvolvimento e Planejamento Regional / UFMG - sobre avaliação de impactos do 

Programa Bolsa Família, ressalta o efeito positivo do programa sobre a oferta de 

trabalho. Os resultados obtidos contrastam com a visão de que os assistidos deixam de 

trabalhar ao receberem o benefício. Os dados revelaram que adultos em domicílios com 

beneficiários do Bolsa Família têm uma taxa de participação 3% maior no emprego formal 

do que adultos em domicílios não beneficiários.  

Em relação à utilização dos recursos recebidos pelo Bolsa Família, o Instituto 

Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas – Ibase (2008) revelou que 87% dos titulares 

informaram que o dinheiro que recebem do Programa é gasto principalmente com 

alimentação, sendo que no nordeste esse percentual alcança  91% das famílias. O Ibase 

constatou também aumento do consumo de alimentos a partir do recebimento do 

beneficio. O que enfatiza a importância do Programa em relação à segurança alimentar 

de milhares de famílias pobres no país. 

Entretanto, mesmo recebendo muitas críticas em relação a sua capacidade de 

gerar impactos sobre a pobreza, são fortes os indícios que apontam os programas de 

transferência de renda como importantes elementos nas recentes mudanças no quadro 

socioeconômico do Brasil, que demonstram uma redução da pobreza e da desigualdade 

do país. 

Estudos realizados sobre a evolução recente da pobreza e da desigualdade 

no Brasil indicam que há uma significativa contribuição dos programas de transferência 

de renda, como o Bolsa Família, nas transformações ocorridas nos últimos anos. O chefe 

do Centro de Políticas Sociais da FGV, Marcelo Néri, indicou que as políticas 

previdenciárias e sociais, como aposentadoria rural, Bolsa-Família e Benefícios de 

Prestação continuada possuem um papel imprescindível na redução da miséria. O IPEA 

que também divulgou resultados que apontam uma redução na pobreza, ocasionada, 

sobretudo por uma queda sensível na concentração de renda, alegou que a redução da 

pobreza no Brasil nunca esteve relacionada com a redução da desigualdade. E o 

pesquisador Márcio Pochmann (2009) frisou que o Programa Bolsa Família, dentre outras 

políticas sociais de renda mínima, afetou positivamente no amortecimento dos efeitos 

nocivos da última crise econômica mundial. 

                                                

 

7 Enquanto a taxa de participação no mercado de trabalho das pessoas em domicílios com beneficiários do Bolsa Família é 
de 73% para o primeiro decil da distribuição, 74% para o segundo e 76% para o terceiro, a mesma taxa é de 67%, 68% e 
71% respectivamente, para as pessoas que vivem em domicílios sem beneficiários. 



  
66

 
De acordo com Kerstenetzky (2009) a política de aumento do salário mínimo 

em termos reais foi o principal determinante na recente queda da desigualdade, na 

medida em que salários, pensões e aposentadorias constituem o maior montante da 

renda das famílias. No entanto, a importância das políticas de transferências de renda, 

como o Bolsa Família, está no fato que atinge os mais pobres dentre os pobres, ou seja, 

estes benefícios, ainda que muito baixos, ajudam a complementar a renda das pessoas 

que estão na “cauda inferior” da distribuição.  

A nova conjuntura socioeconômica vem apresentando um quadro otimista em 

relação ao enfrentamento da pobreza e da desigualdade, demonstrando o impacto da 

estratégia adotada na forma de políticas de transferência de renda, sendo o Programa 

Bolsa Família o seu maior expoente. Entretanto, é necessário destacar algumas 

limitações do formato atual deste modelo de política social apontadas por pesquisadores 

que estudam pobreza e políticas públicas no Brasil.   

Segundo Zimermmann (2007), o programa Bolsa Família, mesmo garantindo 

um mínimo social não assegura o acesso irrestrito ao benefício, uma vez que há um 

limite de famílias a serem beneficiadas por município. A partir do momento em que essa 

quota é preenchida, fica "impossibilitada" a inserção de novas famílias, mesmo que sejam 

extremamente vulneráveis e, portanto, portadoras desse direito. Em virtude disso, alega 

que o Bolsa Família não é concebido com o intuito de garantir o benefício a todos que 

dele necessitam.  

O valor irrisório do benefício, que não chega a meio salário mínimo por família, 

insuficiente para atender as necessidades nutricionais de um adulto, também 

compromete o alcance de impactos realmente significativos e sustentáveis no combate à 

fome e a pobreza. O corte de renda, também muito baixo, como forma de identificação da 

pobreza contribui para a exclusão de famílias que se encontram em condição de 

vulnerabilidade e tão pobres quanto às indicadas ao beneficio. Como exemplo, das 

famílias cadastradas no cadastro único apenas 64% estão incluídas no Programa Bolsa 

Família. 

Ao avaliar o alto grau de focalização do Programa Bolsa Família, Kerstentzky 

(2009) destaca a dimensão do financiamento da política pública. Segundo a autora, a 

focalização das políticas sociais cria um efeito relacionado com a segregação da 

população. A não ser que haja um forte sentido de solidariedade entre as pessoas, a 

arrecadação de impostos para financiamento torna-se um empecilho, na medida em que 

haverá sempre entre aqueles que não são beneficiados diretamente uma grande 

resistência em pagar para que outros se beneficiem. O resultado pode ser o conhecido 
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“paradoxo da redistribuição, em que medidas redistributivas de renda tendem a 

redistribuir menos do que políticas de renda universais porque há uma tendência de 

haver menos a ser redistribuído”. (KERSTENETZKY, 2009: 12) 

Em relação à exigência de utilização dos serviços públicos de saúde e 

educação imposta pelas condicionalidades do programa, Silva (2007) aponta que apesar 

da articulação proposta pelo Programa Bolsa Família entre política compensatória 

(transferência de renda) e política estruturante (condicionalidades na área de educação e 

saúde) representar um modelo promissor, o sucesso do Programa Bolsa Família 

demanda a expansão e a democratização de serviços sociais básicos. Isso exige a 

expansão quantitativa e qualitativa dos sistemas de saúde, de educação e de trabalho, 

ainda muito precários. 

Em virtude dos objetivos do Programa Bolsa Família que foi formulado como 

estratégia no combate à fome e à extrema pobreza, Zimmermann (2007) alega que sob a 

ótica dos direitos humanos, a imposição de condicionalidades para recebimento do 

benefício é arbitrária, segundo o autor: “a um direito não deve haver imposição de 

contrapartidas, exigências ou condicionalidades. Mais grave do que a exigência de 

contrapartidas é a punição de um portador de direito, especialmente a exclusão de um 

beneficiário do Programa pelo não cumprimento das condicionalidades.” (ZIMERMMANN, 

2007) 

Segundo Lavinas (2006), a expansão dos investimentos em benefícios 

monetários não-contributivos não é realizada em parceria com o necessário aumento dos 

investimentos sociais em serviço públicos de caráter universal. Para a autora, o “gasto” 

em investimento social é indispensável ao enfrentamento de dimensões crônicas da 

nossa desigualdade. Dessa forma, a opção pelas transferências monetária, de caráter 

compensatório, não possui condições de alterar de forma sustentável o padrão de 

desigualdade brasileiro. 

Silva e Silva (2007) também enfatiza a necessidade de ações conjuntas que 

devem ser articuladas no enfrentamento da pobreza e da desigualdade. Isto inclui, por 

exemplo, a democratização e melhoria dos serviços sociais básicos a partir de mudanças 

significativas nos sistemas de educação, saúde e trabalho, a fim de criar condições 

favoráveis para a autonomia das famílias.  

Em síntese, dentre vários elementos de discussão, esses pesquisadores 

convergem em dois pontos fundamentais: um refere-se à necessidade de uma revisão do 

modelo de proteção social brasileiro, a partir de uma visão universalista que é 

corroborada constitucionalmente. Outro aspecto relevante e comum na análise dos 
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mesmos corresponde ao papel da ampliação dos investimentos em serviços sociais, no 

sentido de reduzir as inúmeras desigualdades de oportunidades. Conforme elucida 

Lavinas (2006), se a ação do Estado se restringir apenas às transferências monetárias, a 

possibilidade de equacionar a desigualdade será comprometida. 
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CAPÍTULO 4  

CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS   

Esse quarto capítulo, bem como os dois seguintes apresentam os dados da 

pesquisa empírica que fundamentam essa dissertação. As informações analisadas 

referem-se às famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família de Montes Claros - MG e 

são provenientes do Cadastro Único do município. Em virtude da quantidade de dados 

levantados, procuramos organizá-los em três eixos principais de discussão: a habitação, 

a composição familiar, que inclui os filhos, e por último, os responsáveis legais e os 

cônjuges.  

O presente capítulo analisa e discute a situação habitacional dessas famílias. 

A residência é um elemento central na caracterização das condições de vida de uma 

família. Ela figura como componente essencial quando se pretende compreender as 

condições socioeconômicas de um grupo social. A moradia significa abrigo, proteção, um 

espaço para se constituir uma família. Geralmente, as famílias mais vulneráveis, em 

especial, quando indagadas sobre aquilo que mais prezam em suas vidas, respondem 

suas famílias em primeiro e suas moradias em segundo lugar.  

Assim sendo, as visitas domiciliares se constituem em valoroso instrumento de 

avaliação e acompanhamento das famílias beneficiárias dos programas sociais. Os 

cuidados com os filhos, com a saúde e uma série de outras atividades podem ser 

monitoradas pelas visitas domiciliares realizadas periodicamente pelos assistentes 

sociais vinculados aos programas sociais, dentre eles, o Bolsa Família.  

Ao longo da nossa análise, sempre que pertinente, comparamos os dados dos 

beneficiários de Montes Claros aos dados do Censo 2000, ou seja, dados gerais de toda 

a população do município. Apesar de distantes temporalmente por quase uma década, 

vez ou outra esta comparação se faz necessária, no sentido de representar uma 

importante referência das características do município, como um todo.   

4.1 - Localização dos domicílios  

Em relação à localidade dos domicílios, verificou-se que 14% das famílias 

beneficiárias do Programa Bolsa Família residem no meio rural. Notamos que este 

percentual é muito superior ao apresentado pelo município de Montes Claros no último 
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Censo do IBGE, em que apenas 6% dos domicílios estavam situados na zona rural. 

Como os beneficiários do PBF representam um segmento da população residente em 

Montes Claros seria compreensível que o percentual de domicílios rurais deste grupo 

correspondesse à distribuição rural-urbano do município, ou seja, se a população 

beneficiária do PBF acompanhasse a lógica municipal de localização de domicílios, 

deveria apresentar um percentual mais próximo dos 6% das residências situadas no meio 

rural, entretanto o percentual que apresentam é superior à média do município.  

Embora tenhamos que levar em consideração a diferença temporal dos dados, 

esses provocam inquietações relevantes. Como exemplo, supondo que a proporção de 

domicílios urbanos e rurais que o município de Montes Claros apresentou no ano 2000 

tenha apresentado variação significativa neste período de nove anos e que o processo de 

urbanização do município tenha se acentuado, poderíamos então constatar que, 

realmente, uma parcela considerável das famílias pobres do município de Montes Claros 

reside no meio rural, ou seja, este segmento apresenta uma distribuição rural-urbana 

muito distinta da média municipal, o que sugere a localidade rural como um traço 

importante da pobreza no município.  

Por outro lado, em virtude da divergência dos valores encontrados em relação 

à população (município de Montes Claros) e à subpopulação (Beneficiários do Programa 

Bolsa Família), não podemos descartar a possibilidade de ter havido um aumento na 

proporção dos domicílios rurais durante este período, sobretudo, levando em 

consideração possíveis impactos de ações do poder público direcionadas à população 

rural nos últimos anos, como exemplo: o Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar - PRONAF, a Aposentadoria Rural e até mesmo o próprio Programa 

Bolsa Família. Certamente, o próximo censo dissipará estas dúvidas.  

No que diz respeito aos domicílios de famílias beneficiárias localizados no 

meio urbano, as informações levantadas realçam a divisão socioespacial da cidade, 

evidenciando uma maior concentração de famílias beneficiarias em determinadas 

regiões, a saber: Norte (45%), Sul (33%) e Leste (17%).  



  
71

 
É válido ressaltar que nas duas outras regiões, Centro e Oeste, o percentual 

de domicílios em que vivem famílias beneficiárias totaliza apenas 5%, como ilustra a 

Tabela 3 a seguir:   

Tabela 3 
Distribuição dos domicílios de famílias beneficiárias do PBF por regiões urbanas–  

Montes Claros-MG/2009   

Regiões (%) 

Norte 45 
Sul 33 
Leste 17 
Centro 3 
Oeste 2 
Total 100 

Fonte: Cadastro Único do MDS (2009)  

Infelizmente, não existe um levantamento confiável da divisão populacional da 

cidade de Montes Claros por região. A referência oficial mais utilizada é a do Censo do 

IBGE, entretanto a divisão por setor censitário é incompatível com a divisão por região. 

Outro agravante situa-se no fato de não haver uma padronização em termos de divisão 

territorial e regional do município, ou seja, não há um consenso em relação à 

demarcação espacial de cada região de Montes Claros.  

No entanto, a predominância dos beneficiários nas regiões norte, sul e leste é 

coerente com a concentração populacional do município nestas regiões. Estas regiões 

concentram também o maior número de famílias vulneráveis da cidade. Nesses termos, a 

distribuição geográfica dos beneficiários do PBF acompanha tanto uma distribuição 

demográfica quanto socioeconômica da cidade, na medida em que as regiões que 

possuem maior contingente de beneficiários são regiões mais populosas e/ou com menor 

poder aquisitivo. 

Dentre os bairros que apresentaram maior quantidade de domicílios de 

famílias beneficiárias, destaque para: Major Prates (Sul), Santos Reis (Norte), Vila 

Atlântida (Norte), Renascença (Norte), Independência (Norte), Village do Lago (Norte), 

São João (Norte), Morrinhos (Sul) e Cidade Industrial (Norte). 

Em Montes Claros é possível observar uma forte segregação espacial das 

famílias mais pobres. Com raríssimas exceções, os moradores com menor poder 

aquisitivo estão segregados em regiões muito distantes das regiões central e oeste, onde 

residem predominantemente as classes mais abastadas. Nos últimos anos, a 

especulação imobiliária está acentuando ainda mais esta segregação, ao valorizar o 
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preço das residências mais próximas ao centro. Não é surpreendente então, a 

concentração dos beneficiários do programa nos bairros mais distantes, nas regiões 

norte, sul e leste.   

4.2 - Condições físicas dos domicílios  

No tocante às condições de ocupação dos domicílios, verificou-se que 64% 

são próprios, 23% foram declarados como cedidos, 12% são alugados e 0,5% foram 

caracterizados em situação de invasão (termo utilizado pelo Cadastro Único). Nesta 

análise sobre os tipos de ocupações dos domicílios, embora seja perceptível a pequena 

proporção de domicílios caracterizados como invadidos, é importante destacar o valor 

expressivo de domicílios definidos como cedidos, pois, embora estes não impliquem 

custos de aluguel para as famílias residentes, são habitações em situação mais instáveis 

que os domicílios próprios ou alugados. O banco de dados não contém a informação 

sobre o cedente destas moradias. Mas é possível inferir que se trata, majoritariamente, 

de integrantes da própria família. Esta situação é resultado da alternativa de aumentar a 

área construída na residência para abrigar as famílias dos filhos que vão se casando, o 

que não raro acarreta um enorme adensamento populacional, como ocorre em vários 

bairros da periferia da cidade.  

Ao compararmos estas informações aos dados do Cadastro Único do 

município de Campinas - SP, coletados por Pires (2008), notamos que os percentuais 

dos domicílios de famílias beneficiárias de Montes Claros apresentam duas diferenças 

importantes. Enquanto naquele município o percentual de residências próprias é de 

34,9%, em Montes Claros corresponde a 64% dos domicílios beneficiários. Por outro 

lado, ao passo que em Montes Claros apenas 0,5% das moradias são fruto de invasão, 

naquele município este percentual corresponde a 26,5%. No primeiro caso, parte das 

diferenças pode ser explicada pela diferença entre os custos habitacionais nos dois 

municípios. Como campinas faz parte da maior região metropolitana do país, as moradias 

apresentam custos elevados, o que condiciona menos alternativas de habitação para os 

mais pobres. O caso das moradias fruto de invasões seguem esta mesma lógica. De 

forma geral, no Brasil, o processo de favelização tem ocorrido de forma proporcional à 

dimensão populacional e econômica dos municípios e o custo da moradia para as 

camadas mais pobres. 

Nestes termos, não podemos afirmar que é melhor a situação dessas famílias 

montesclarenses em relação às famílias pobres de Campinas. Podemos afirmar que a 
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maioria dessas famílias de Montes Claros possui situação mais estável em termos de 

moradia, pois ocupam menos terrenos ocupados ou invadidos, como considera o MDS, e 

possuem um percentual maior de casas próprias. A pobreza é sentida e vivenciada de 

maneiras distintas. Assim, mesmo com um percentual maior de domicílios próprios em 

relação à Campinas, outros elementos de qualidade de vida podem anular esta vantagem 

comparativa.  

Em relação ao tipo de construção dos domicílios, verificamos, pela Tabela 4, 

que 6% das residências de famílias beneficiárias são feitas de adobe ou taipa, materiais 

muito utilizados na região até algumas décadas atrás, mas que atualmente são utilizados 

apenas por famílias de baixíssimo poder aquisitivo, dado a precariedade destes materiais 

e sua propensão a facilitar a procriação de insetos e outros propagadores de doenças 

nas residências. A dificuldade de higienização e a insegurança das residências 

construídas com estes materiais levam as famílias a optarem por eles apenas como 

último recurso, mesmo as mais humildes.      

Tabela 4 
Domicílios de Famílias beneficiárias do PBF por tipo de construção –  

Montes Claros-MG/2009  

Tipo de construção (%) 

Tijolo/Alvenaria 94 

Adobe 5 

Taipa revestida 0,5 

Taipa não revestida 0,5 

Outro .. 

Total 100 

                         Fonte: Cadastro Único do MDS (2009)   

No tocante aos tipos de domicílio, ve-se, pela Tabela 5 a seguir, que a casa é 

a residência mais frequente entre as famílias beneficiárias, correspondendo a 67% dos 

domicílios. Entretanto, destaca-se o percentual significativo de domicílios caracterizados 

como “Cômodos”, correspondendo a 32% das residências, o que indica a precariedade 

destas habitações. Mesmo sem considerar a qualidade das construções, o fato de morar 

em cômodos evidencia a condição precária de moradia desta população. Esse dado 

demonstra que parcela expressiva das famílias beneficiárias habita domicílios em 

condições insatisfatórias, pois conforme é observado, essas famílias tendem a não 



  
74

 
classificar suas moradias como casas e sim como “Cômodos”, uma unidade domiciliar 

bastante inferior ao tipo casa.   

Tabela 5 
Tipo de domicílio por famílias beneficiárias do PBF em Montes Claros e pelo total de 

famílias do município  

Tipo de domicílio Famílias beneficiárias PBF-2009 
(%) Montes Claros – 2000 (%) 

Casa 67 95 

Cômodos 32 2 

Apartamento 0,5 4 

Outro 0,5 .. 

Total 100 100 

      Fontes: Cadastro Único do MDS (2009) e Censo 2000 do IBGE  

Ademais, quando comparado aos dados do Censo 2000, o município de 

Montes Claros, como um todo, apresentou apenas 2% dos domicílios caracterizados 

como cômodos, o que expressa a situação de desigualdade do município. Podemos 

inferir uma divergência, no mínimo, metodológica ou mesmo um erro no levantamento 

dos dados, seja do Censo do IBGE ou mesmo do Cadastro Único do MDS. Mas como a 

Secretaria Municipal da cidade possui uma equipe de assistentes sociais que visitam 

periodicamente os domicílios, consideramos que o percentual, mesmo que não seja 

exatamente 32%, possivelmente seja algo próximo disso, o que configura uma situação 

de precárias condições de moradia.  

A Tabela 5 revela outro dado importante situado na diferença entre o 

percentual de famílias beneficiárias que residem em apartamento e o percentual 

apresentado pela população do município de Montes Claros, como um todo, que residem 

neste tipo de domicílio. Observa-se que entre os beneficiários do PBF apenas 0,5% 

moram em apartamento. Por outro lado, entre o conjunto da população montesclarense, 

ve-se que, no ano 2000, 4% já residiam neste tipo de moradia. Nesses termos, é possível 

perceber que o fenômeno da verticalização não chegou até as classes menos 

favorecidas na cidade. Ele está restrito aos segmentos de maior poder aquisitivo ou 

mesmo às classes médias.   

Os dados coletados mostraram que em média os domicílios beneficiários 

possuem 3,5 cômodos. Essa média aponta, mais uma vez, as condições frágeis de 

habitação das famílias beneficiárias. Levando em consideração o número médio de 04 

moradores por domicílio, podemos notar que, em média, as residências possuem menos 
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que um cômodo por morador.  Comparado aos dados do Censo 2000 referente ao 

município de Montes Claros, constatam-se grandes discrepâncias, como é o caso do 

percentual de domicílios com até três cômodos, que nas famílias beneficiárias 

correspondem a 34% e, no município, a apenas 6% dos domicílios. Novamente, a 

desigualdade do município é expressa na discrepância entre os dados, conforme se 

verifica na Tabela 6.    

Tabela 6  

Cômodos por domicílio entre famílias beneficiárias do PBF em Montes Claros e entre o total 
de famílias do município  

Número de cômodos Famílias PBF (%) Montes Claros (%) 

Até três cômodos 34 6 
Quatro cômodos 27 10 
Cinco cômodos 25 19 
Seis cômodos ou mais 14 66 
Total 100 100 

Média de cômodos 3,5 5,9 
Fontes: Cadastro Único do MDS (2009) e Censo 2000 do IBGE   

Verificou-se também que aproximadamente um terço das famílias 

beneficiárias reside em domicílios com até três cômodos. Este dado demonstra as 

condições de moradia de parte significativa dos beneficiários do PBF em Montes Claros. 

São famílias inteiras habitando espaços de até três cômodos. Se a moradia é um 

importante elemento para compreendermos como vive uma determinada família, esta 

informação responde em muito nossas indagações. Não podemos falar de um número de 

cômodos ideal para uma família. No entanto, podemos afirmar que pelo menos um 

banheiro e quartos, onde pelo menos o casal possa ter sua intimidade preservada, são 

essenciais para os brasileiros atualmente. Somando a estes a necessidade de um 

espaço para preparar as refeições da família, chegamos a um mínimo de quatro 

cômodos, sendo: um banheiro, dois quartos e uma cozinha/sala, no caso de uma família 

média brasileira, composta por quatro integrantes. 

É de apenas 14% o percentual de residências com seis cômodos ou mais, 

entre os beneficiários do programa. No entanto, chegavam a 66% as residências nas 

mesmas condições, considerando toda a população do município de Montes Claros no 

ano 2000. De fato, os beneficiários do programa estão entre os que mais necessitam de 

assistência, pelo menos em termos de moradia. Tal argumento pode ser reforçado pela 



  
76

 
diferença entre a média de cômodos entre os beneficiários e a população total do 

município, ou seja, 3,5 e 5,9 respectivamente.  

4.3 - Condições infraestruturais dos domicílios   

No que tange às condições infraestruturais, como abastecimento de água, 

escoamento sanitário e coleta de lixo, os dados revelam condições menos precárias em 

relação às condições físicas dos domicílios.  

Observa-se, pela Tabela 7, que 87% dos domicílios beneficiários são cobertos 

pela rede pública de abastecimento de água e 9% utilizam água de poço/nascente. 

Separando os domicílios localizados no meio rural e no urbano encontramos um 

percentual bastante superior de domicílios cobertos pela rede pública de abastecimento 

de água no espaço urbano, correspondendo a 96% dos domicílios ante 35% no meio 

rural. 

Por outro lado, em comparação aos dados do Censo 2000 do município de 

Montes Claros, notamos uma ligeira diferença entre os percentuais de domicílios 

beneficiários com rede pública de abastecimento. Os já referidos 87% entre os 

beneficiários ante 93% de domicílios cobertos no caso do município, como um todo.   

Como mostra a Tabela 7, a diferença da ordem de 4% entre os beneficiários e 

a população como um todo, em relação à utilização da água proveniente de poço ou 

nascente, pode ser explicada pelo maior percentual de famílias beneficiárias residentes 

na zona rural no caso dos beneficiários, como vimos anteriormente.    

Tabela 7 
Tipo de abastecimento de água entre famílias beneficiárias do PBF em Montes Claros e 

entre o total de famílias do município  

Abastecimento de água Famílias PBF (%) Montes Claros (%) 
Rede pública 87 93 
Poço/Nascente 9 5 
Carro pipa 1 .. 
Outro 2 2 
Total 100 100 

             Fontes: Cadastro Único do MDS (2009) e Censo 2000 do IBGE  

No que concerne à forma de tratamento da água, como pode ser verificado na 

Tabela 8, nos domicílios cobertos pela rede pública de abastecimento, 51% destas 

famílias que utilizam a rede pública de abastecimento empregam a filtração da água 

clorada que abastece seus domicílios. Por outro lado, 49% utilizam apenas a cloração, ou 
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seja, a água que chega a estas residências, pela rede pública, é consumida diretamente, 

sem nenhuma outra forma de tratamento.   

Considerando os domicílios que possuem outro tipo de abastecimento de 

água, tais como, poço ou nascente, carro pipa, dentre outros meios, verificou-se que 61% 

destas residências utilizam a filtração como forma de tratamento da água, 5% fervem a 

água para o consumo, 5% cloram e 23% consomem a água sem tratamento algum. 

Como o percentual de domicílios que utilizam meios alternativos de abastecimento é 

relativamente pequeno, referente a 12% dos domicílios, verifica-se que a proporção total 

de famílias beneficiárias que não utilizam tratamento algum no consumo da água 

corresponde a 3% dos domicílios.    

Tabela 8 
Tipo de tratamento de água em domicílios de beneficiários cobertos pela rede pública de 
abastecimento e em domicílios de beneficiários com meios alternativos de abastecimento 

de água – Montes Claros-MG/2009  

Tipo de tratamento Domicílios com Rede pública 

 

de abastecimento de água (%)

 

Domicílios com meios alternativos 

 

de abastecimento de água (%) 
Filtração .. 61 
Filtração e Cloração 51 .. 
Fervura .. 5 
Cloração 49 5 
Sem tratamento .. 23 
Outro .. 5 
Total 100 100 

  Fontes: Cadastro Único do MDS (2009) e Censo 2000 do IBGE  

O tratamento adequado da água, especialmente a de utilização doméstica, é 

ponto crucial para a saúde de uma família. Visto que é um importante veículo de 

transmissão de doenças, sobretudo as de natureza intestinais, como a diarréia, apontada 

pela Organização Mundial da Saúde - OMS como uma das maiores causas da 

mortalidade infantil no mundo inteiro. Destaca-se que o acesso à água potável representa 

um dos indicadores de saúde utilizado pela OMS, o que reforça o papel imprescindível da 

garantia de água tratada para toda a população. No entanto, embora seja perceptível a 

preocupação do Programa Bolsa Família em relação à saúde dos beneficiários, 

sobretudo em relação às crianças e às gestantes, as condicionalidades do Programa 

referentes à saúde não passam pela atenção à qualidade da água disponível para as 

famílias. Como o controle da qualidade da água é um elemento importante para a saúde 

de todas as famílias, cobrar o cuidado dos pais e/ou responsáveis pela saúde dos seus 
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filhos, como faz o programa, requer a disponibilização dos mecanismos para que eles 

possam fazê-lo.   

Ao levantar esta série de informações sobre as condições de vida destas 

famílias, a partir do Cadastro Único, o Programa passa a dispor de informações 

relevantes, no entanto, ele próprio não possui mecanismos de intervenção para 

disponibilizar água tratada para todas as famílias, assim como outros serviços públicos 

de qualidade para todos.  

Os dados sobre a iluminação indicam que 96% dos domicílios são cobertos 

por energia elétrica. Sendo que, entre os domicílios urbanos, 99% possuem energia 

elétrica e, entre os domicílios rurais, o percentual é de 78%, como podemos observar na 

Tabela 9. No entanto, verifica-se que, mesmo em 2000, o percentual de domicílios com 

energia elétrica em todo o município correspondia a 98,4%. Assim sendo, mais um dado 

confirma a maior precariedade das residências dos beneficiários em relação ao conjunto 

da cidade.  

Tabela 9 
Tipo de Iluminação entre o total de famílias beneficiárias do PBF, famílias beneficiárias 

residentes na Zona Urbana e famílias beneficiárias residentes na Zona Rural –  
Montes Claros-MG/2009  

Tipo de Iluminação Famílias PBF (%) 
Famílias PBF 
residentes na 

Zona Urbana (%) 

Famílias PBF 
residentes na 

Zona Rural (%) 
Relógio próprio 88 90 74 
Sem relógio 1 0,5 5 
Relógio comunitário 8 9 3,5 
Lampião/Vela/Outro 3 1 18 
Total 100 100 100 

      Fonte: Cadastro Único do MDS (2009)   

Ainda sobre a iluminação, vale destacar que 1% não possui medidor de 

energia elétrica, denominado como relógio. E 8% dos domicílios possuem relógio 

comunitário, o que indica também um tipo de moradia no mínimo, improvisada.  

Em relação ao escoamento sanitário, os dados revelaram que 86% dos 

domicílios possuem cobertura da rede pública de esgoto ou fossa séptica e em 12% dos 

domicílios o escoamento sanitário é feito por meio de fossa rudimentar, vala ou é 

escoado a céu aberto. Todavia, ao comparar os domicílios urbanos aos rurais, as 

diferenças são significativas. No meio urbano a rede pública cobre 94% dos domicílios de 

famílias beneficiarias ante 16,5% dos domicílios no meio rural. E enquanto neste último 

59% dos domicílios utilizam fossa rudimentar, vala, ou céu aberto, no meio urbano esses 
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meios de escoamento são utilizados em 5% dos domicílios. Entretanto, é útil ressaltar 

que, em relação ao escoamento sanitário, os dados dos domicílios em que vivem famílias 

beneficiárias são bastante próximos aos que apresentou o município como um todo no 

Censo do IBGE, em 2000, conforme se verifica na Tabela 10.     

Tabela 10 
Tipo de Escoamento Sanitário por Famílias beneficiárias do PBF e pelo município de 

Montes Claros como um todo   

Escoamento Sanitário Famílias PBF (%) Montes Claros (%) 

Rede pública 83 85 
Fossa rudimentar 10 9 
Fossa séptica 3 1 
Vala 1 0 
Céu aberto 1 0 
Outro 1 4 
Total 100 100 

                                   Fontes: Cadastro Único do MDS (2009) e Censo 2000 do IBGE   

O destaque negativo, em termos de condições de vida, em relação às 

condições sanitárias das famílias beneficiárias é o percentual de 12% das famílias que 

utilizam formas não adequadas de escoamento sanitário, como apresentado na Tabela 

10. Como são aproximadamente 16.000 famílias beneficiárias, em números absolutos 

temos aproximadamente 2000 famílias nestas condições. É um número expressivo e ao 

mesmo tempo elucidativo das condições de moradia destas famílias. 

Com relação ao destino do lixo, constatou-se que em 87% dos domicílios o 

lixo é coletado e em 11% é queimado. Conforme mostra a Tabela 11, é possível notar 

que no meio urbano 98% dos domicílios possuem a coleta de lixo.   

Tabela 11 
Destinação do lixo por Famílias beneficiárias do PBF, por Famílias beneficiárias residentes 

na Zona Urbana e por Famílias beneficiárias residentes na Zona Rural –  
Montes Claros/MG - 2009  

Destinação do lixo Famílias PBF (%) 
Famílias PBF 
residentes na 

Zona Urbana (%) 

Famílias PBF 
residentes na 

Zona Rural (%) 
Coletado 87 98 16 
Queimado 11 1 71 
Enterrado 0,5 0 2 
Jogado a céu aberto 1 1 7 
Outro 1 0 4 
Total 100 100 100 

        Fonte: Cadastro Único do MDS (2009) 
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Em suma, as informações coletadas no Cadastro Único sobre os domicílios 

beneficiários revelam que, em termos de condições de vida, estas famílias atendidas pelo 

Bolsa Família vivem em situação de notável dificuldade. A precariedade das habitações é 

evidenciada nas proporções elevadas de domicílios caracterizados como “cômodos”, nas 

residências com até três cômodos que correspondem a um terço do total de domicílios, 

no significativo percentual de habitações em situação menos instáveis, como as cedidas 

que muitas vezes são localizadas em espaços comuns. A situação destas famílias se 

agrava ainda mais ao considerar as condições habitacionais do município como um todo, 

em que se verifica uma significativa desigualdade. A maior parte destas famílias reside 

em bairros periféricos da cidade, nas regiões mais populosas e com menor poder 

aquisitivo. Embora as condições infraestruturais apresentem condições menos precárias 

que as condições físicas dos domicílios em si, verifica-se que o percentual de famílias 

sem tratamento de água, com esgoto a céu aberto ou em valas e sem luz elétrica ainda é 

expressivo.  

Este é o quadro desolador das condições de vida de parcela significativa das 

famílias beneficiárias do programa Bolsa Família em Montes Claros, revelando que a 

situação de vulnerabilidade em que vivem excede à condição econômica que 

apresentam, referente a uma renda per capita familiar inferior a R$ 140,00. Em outras 

palavras, esses dados sobre a situação dos domicílios e do entorno em que vivem estas 

famílias reforçam a condição de carência e risco social em que expressa maioria se 

encontra. 
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CAPÍTULO 5  

COMPOSIÇÃO DAS FAMÍLIAS E SITUAÇÃO ESCOLAR DOS FILHOS    

O presente capítulo apresenta os dados referentes às características das 

famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família de Montes Claros, tais como: a 

composição das mesmas, os tipos de arranjos familiares, quantidade de membros e 

número de filhos. Em segundo momento, expõe-se e discute-se as informações 

relacionadas aos filhos, com ênfase na situação escolar deles, uma vez que o processo 

de qualificação educacional da geração mais jovem é um dos elementos priorizados pelo 

Programa, que, juntamente com o acompanhamento da saúde, corresponde à estratégia 

de combate ao efeito intergeracional da pobreza. 

De acordo com Mioto (2009), o sistema de proteção social no Brasil adquiriu, 

ao longo de sua história, um caráter familista. O termo, familista, utilizado pela autora, é 

proveniente das análises de Esping-Andersen (1991) sobre modelos mundiais de Estado 

de bem-estar social. O “familismo” está presente nos sistemas de seguridade social em 

que a família é impelida a assumir a principal responsabilidade pelo bem-estar dos seus 

membros, de tal forma que a proteção social recai muito mais na família que no mercado 

ou no Estado. 

O Programa Bolsa Família evidencia esta característica familista em seu 

formato institucional, expressa, inclusive, no próprio nome. Com o objetivo de “prevenir o 

processo de desconstituição das famílias e preservar vínculos” (Ananias, 20078), o 

Programa tem apostado na responsabilidade das unidades familiares perante o combate 

à pobreza e às desigualdades. A preferência pela transferência dos benefícios às mães 

ou às mulheres chefes de família também corresponde a esta lógica, pois pressupõe que 

a tomada de decisão da mãe é mais vigorosa que a decisão paterna em relação à 

educação, à saúde e a todos os assuntos referentes aos filhos e aos idosos da família. 

Em outras palavras, a mulher, por sua condição tradicional e cultural, tende a administrar 

com mais eficácia os assuntos familiares, sendo, portanto a principal gestora do bem-

estar familiar.  

Conhecer as famílias beneficiárias é imprescindível para se compreender o 

alcance do programa. Observa-se que a eficácia de uma política pública de proteção 

                                                

 

8ANANIAS, Patrus. O caminho da emancipação social - Artigo publicado na Coluna Opinião da Folha de São Paulo. 
02/07/2007.   
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social altamente focalizada, como o Bolsa Família, está diretamente relacionada a duas 

questões centrais. Uma é a capacidade de atingir aqueles aos quais ela está direcionada. 

A outra, se os assistidos em questão necessitam, realmente, da assistência social. Este 

último questionamento é mais freqüente e se apresenta como um das maiores 

inquietações para o gestor público e também para os adeptos das ideias liberais. Esta 

posição é bastante comum em um sistema de proteção social possuidor de muitos 

elementos do “Welfare State liberal”, uma tipologia do pesquisador Esping-Andersen 

(1991), em que predomina a assistência restrita aos comprovadamente pobres. 

Desta forma, questiona-se: estas famílias beneficiárias estão dentro dos 

critérios do Programa? São elas realmente pobres? Podemos, através de cruzamentos 

das variáveis do banco de dados e em comparação ao último censo, demonstrar que elas 

são carentes de fato? Estas famílias não estão apenas utilizando o programa para 

melhorarem suas condições de vida, as quais não são tão precárias? Por meio da análise 

dos dados aqui utilizados, tentaremos responder algumas destas indagações neste 

capítulo.   

5.1 - Caracterização das famílias   

Quando se trata do tamanho das famílias pobres é bastante comum a imagem 

de famílias numerosas, com elevado número de filhos e também com a presença de 

outros membros. Podemos observar fundamentos desta ideia por volta do século XVIII, 

em que teóricos, como o economista Robert Malthus, alegavam que famílias pobres eram 

naturalmente propensas a ter muitos filhos, uma vez que o pobre se entregava mais 

facilmente aos “vícios” multiplicando-se em maiores proporções que as classes mais 

abastadas. Ainda hoje, é freqüente este tipo de concepção. Em um estudo sobre as 

percepções da Elite brasileira em relação à pobreza e às desigualdades, a pesquisadora 

Reis (2000) demonstra que 26% da elite empresarial julgam que o controle do 

crescimento da população, ou seja, a redução do número de filhos deveria ser a principal 

política no combate à desigualdade. O que sugere que para este segmento da sociedade 

brasileira a pobreza e a desigualdade estão vinculadas ao tamanho descomedido das 

famílias. 
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Todavia, as informações coletadas no Cadastro Único contradizem a 

concepção supracitada, pois revelam que o tamanho médio das famílias beneficiárias do 

Bolsa Família corresponde à média das famílias do município de Montes Claros, como 

um todo e mesmo do Brasil. Conforme se vê, pelos dados da Tabela 12, quase um terço 

das famílias beneficiárias são compostas por até três membros. Considerando as famílias 

que possuem até cinco membros, esse percentual alcança 84%, ou seja, um percentual 

bastante expressivo de famílias que não podem ser caracterizadas como numerosas.    

Tabela 12 
Número de membros por Domicílio de famílias beneficiárias do PBF –  

Montes Claros-MG - 2009  

Número de membros Domicílio PBF (%) 
Até três membros 30 
Quatro membros 34 
Cinco membros 20 
Seis membros 10 
Sete membros ou mais 6 

Total 100 
                       Fonte: Cadastro Único do MDS (2009)   

Em relação à média de moradores por domicílio, verificamos que as famílias 

residentes no meio rural apresentam percentuais bastante próximos da média urbana. Os 

percentuais da população rural revelam até um valor de membros por domicílio (4,1) 

inferior ao observado no meio urbano, referente a 4,2 membros por domicílio. Por outro 

lado, tomando os dados do Censo 2000 como referência, observamos que, naquele ano, 

a média do município de Montes Claros, como um todo, era de 4,0 moradores por 

domicílio, portanto, um valor contíguo à média observada nas famílias beneficiárias do 

Programa Bolsa Família.  

Nesses termos, podemos afirmar, por meio dos dados coletados por este 

trabalho, que as famílias beneficiárias são tão numerosas quanto à média geral das 

famílias do município. Verificamos que cerca de dois terços dessas famílias (64%) são 

compostas por até quatro membros, valor que corresponde à média municipal. Não 

obstante, é possível perceber que nos arranjos familiares caracterizados como pobres, 

inclusive os localizados no meio rural, as mulheres seguem uma tendência nacional 

referente à queda da fecundidade, pois não se trata mais de famílias numerosas e com 

muitos filhos. À título de ilustração, constatamos, por meio dos dados do Datasus, Banco 
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de Dados do Sistema Único de Saúde, que em 1970 a média de filhos por mulher em 

idade fértil era de 5,8. Em 2000 esse valor caiu para 2,3 filhos, sofrendo uma queda 

considerável de 57% no período analisado. Vale ressaltar que entre os anos 1970 e 2000 

todas as regiões brasileiras sofreram uma queda de até 50% na fecundidade total, sendo 

a região norte a que apresentou maior redução.  

O número de filhos por família é outra variável que complementa a ideia sobre 

o tamanho das famílias pobres. Observa-se, pela Tabela 13, que mais da metade (55%) 

das famílias beneficiárias possuem até dois filhos. Somando-se a este grupo as famílias 

com três filhos, o percentual alcança 83%. Ainda pela Tabela 13, nota-se que apenas 5% 

das famílias possuem cinco filhos ou mais. Em sentido complementar, no cálculo do 

número médio de filhos por família constatamos que a média de filhos por família 

corresponde a 2,5 filhos.   

Tabela 13 
Número de filhos por Famílias beneficiárias do PBF, por Famílias beneficiárias residentes 

na Zona Urbana e por Famílias beneficiárias residentes na Zona Rural –  
Montes Claros/MG - 2009  

Número de filhos Famílias PBF (%) Famílias PBF  
Zona Urbana (%) 

Famílias PBF 
Zona Rural (%) 

Nenhum9 2 2 1 
Entre 1 e 2 filhos 53 51 62 
03 filhos 28 29 22 
04 filhos 12 12 9 
5 filhos ou mais 5 5 5 
Total 100 100 100 

Fonte: Cadastro Único do MDS (2009)   

De um modo geral, os dados indicam que as famílias beneficiárias do 

Programa Bolsa Família possuem um número reduzido de filhos, como podemos 

constatar através da média do número de filhos por família, apresentados anteriormente. 

Por outro lado, faz-se necessário considerar que o valor médio de 2,5 filhos por família 

está sujeito a um possível aumento, na medida em que a maior parte das mães 

beneficiárias se encontra no ciclo reprodutivo de suas vidas, ou seja, 86% das genitoras 

possuem entre 15 e 49 anos de idade. No entanto, o grupo de mães com maior potencial 

de fecundidade, ou seja, aquelas com idade entre 18 a 29 anos representam 14% do 

                                                

 

9 É válido esclarecer que a pequena parcela de famílias sem filhos corresponde a famílias que possuem uma renda per 
capita de até R$ 70,00 (valor dezembro de 2009). De acordo com o formato do Programa os benefícios também são 
direcionados para famílias que se enquadrem dentro desta divisão econômica, independente da composição familiar.  
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total, um percentual bem inferior aos 31% de mães com 30 a 39 anos e aos 30% com 40 

a 49 anos.  

Ademais, como as mães mais jovens possuem uma média maior de anos de 

estudo e a escolaridade tem sido apontada como uma variável importante na queda da 

fecundidade no Brasil (IBGE 200510) julgamos que é pouco provável um aumento 

expressivo de filhos neste grupo mais jovem.    

5.1.2 - Tipos de família   

No tocante aos arranjos familiares, verificamos que 50% das famílias 

beneficiárias se caracterizam como nucleares, ou seja, compostas por pai, mãe, filhos, 

parentes e/ou outros. A outra metade das famílias corresponde a arranjos caracterizados 

como monoparentais, ou seja, formadas por pai ou mãe, filhos e parentes e/ou outros. 

Esta proporção de arranjos familiares corresponde ao percentual apresentado em um 

estudo desenvolvido em 2006 pelo Núcleo de Estudos sobre a Mulher da Universidade 

de Brasília a respeito dos impactos do Bolsa Família nas condições sociais das mulheres 

beneficiárias. Revelou que em 46% dos lares investigados era ausente a figura do marido 

ou companheiro. No entanto, os dados da Pnad 2007 demonstraram que 17,4% dos 

arranjos familiares no país eram caracterizados como monoparentais.  

Verificou-se também que nos dois arranjos familiares, nuclear e monoparental, 

o percentual de mulheres responsáveis pela família é consideravelmente elevado, 

representando 95% em ambas as famílias. Devido ao formato do Programa Bolsa 

Família, justifica-se o número de responsáveis legais do sexo feminino ser tão 

expressivo, pois é recomendação deste que o beneficio seja direcionado, 

preferencialmente, às mães, acreditando-se numa melhor administração do recurso.  

A expressiva presença de arranjos monoparentais, correspondente à metade 

das famílias beneficiárias, indica, em tese, uma situação de maior vulnerabilidade 

familiar, visto que as condições de vida destas famílias são agravadas pelas 

necessidades impostas ao responsável, que no caso das famílias beneficiárias é 

representado majoritariamente por mulheres, de articular atividades profissionais para o 

sustento da família, conjuntamente com as atividades domésticas e o cuidado familiar, 

sobretudo em relação aos filhos mais jovens.  

                                                

 

10 Síntese dos Indicadores Sociais, elaborada pelo IBGE com dados coletados no ano de 2004, 
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Conforme será apresentado no próximo capítulo, verifica-se que as mães 

beneficiárias que não possuem um cônjuge apresentam um percentual de ocupação 

superior às mães que possuem um companheiro, referente a 64% entre as primeiras e 

26% entre estas últimas. Este dado sugere que o fato de não possuir um companheiro 

para compartilhar as despesas e atividades do lar impele mais fortemente as mães ao 

trabalho externo, pois a contribuição econômica das mesmas é imprescindível para a 

sobrevivência das famílias.  

No entanto, embora as mães que não possuem um companheiro apresentem 

uma taxa de ocupação mais elevada, a situação destas no mercado de trabalho se 

apresenta bastante precária. As ocupações que possuem são essencialmente manuais e 

exigem pouca ou nenhuma qualificação formal. As condições de trabalho se expressam 

por serem inseguras do ponto de vista dos direitos trabalhistas e a remuneração é muito 

inferior ao necessário para que uma família obtenha o mínimo de bem-estar 

(alimentação, vestuário e moradia). Na verdade, a precariedade do trabalho não é uma 

característica exclusiva das mães beneficiárias que criam os seus filhos sozinhas. Mais 

adiante, veremos que a dificuldade de inserção no mercado formal, a baixa qualificação 

formal das ocupações e a má remuneração dos trabalhos é fato comum entre 

responsáveis, cônjuges e filhos em idade compatível com o trabalho.  

O quadro de vulnerabilidade destas famílias se torna ainda mais agravante, 

pois constata-se que em 76,5% dos arranjos monoparentais existem crianças e 

adolescentes com menos de 15 anos de idade. Ademais, em 26% dos lares 

monoparentais há crianças com menos de seis anos de idade. Percebe-se, portanto, que 

além da contribuição econômica, estas mães são as principais responsáveis pelo cuidado 

dos filhos, que envolve, dentre outras incumbências, o acompanhamento escolar e da 

saúde deles. Somado a estas obrigações estão às providências do trabalho doméstico, o 

qual tende a ser invisibilizado em virtude da sua não-remuneração. Observa-se, portanto, 

que a sobrecarga de responsabilidades nestas famílias monoparentais configura não uma 

dupla jornada, mas uma tripla e exaustiva jornada, pois inclui no mínimo três funções 

essenciais para a sobrevivência da família, a saber, atividades profissionais, domésticas 

e familiares em geral.   

5.2 – Os filhos beneficiários do Programa Bolsa Família  

Uma das dimensões importantes do Programa Bolsa Família refere-se ao 

caráter intergeracional da pobreza, ou seja, que as condições de carência e 
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vulnerabilidade social tendem a ser reproduzidas entres as gerações, de tal modo, que os 

filhos de famílias pobres tendem a manutenção da situação de pobreza dos seus pais. A 

partir dessa concepção o Programa impõe dois tipos de condicionalidades para o 

recebimento do benefício: a frequência na escola dos filhos em idade escolar e o 

acompanhamento periódico da saúde dos filhos. Segundo os idealizadores do Programa, 

a utilização de serviços públicos de saúde e educação proporcionaria às gerações futuras 

mais recursos para saírem da condição de pobreza, combatendo o efeito intergeracional 

da pobreza. Nesses marcos, abordaremos a seguir a situação dos filhos de famílias 

beneficiárias do PBF, com ênfase à situação escolar deles.  

Considerando a categoria composta pelos filhos de famílias beneficiárias do 

Programa Bolsa Família, observa-se pelo GRÁFICO 1, que o maior contingente deste 

segmento está concentrado na faixa etária de 7 a 17 anos que corresponde a 61% do 

total do grupo, o que indica que mais da metade dos filhos estão em idade escolar. Ve-se 

também, pelo GRÁFICO 1, que 97% dos filhos beneficiários possuem menos de 25 anos 

de idade, constituindo, portanto, um grupo formado essencialmente por crianças e 

adolescentes/jovens.  

14

31 30

21

4

Até 6 anos Entre 7 e 12
anos

Entre 13 e 17
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Entre 18 e 24
anos

25 ou mais 

 

GRÁFICO 1 – Distribuição dos filhos beneficiários do PBF 
por faixa etária – Montes Claros / 2009             
Fonte: Cadastro Único do MDS (2009)   

5.2.1 - Frequência escolar dos Filhos  

No que tange à situação escolar dos filhos, fez-se necessário uma análise 

segmentada, considerando os principais grupos etários. Isto porque, os dados escolares 

referentes a todo o grupo de filhos não apresentam as particularidades de cada faixa 

etária e graus de escolaridade. Como exemplo, ao analisar a frequência escolar dos 

filhos notou-se que 26% não frequentam a escola. No entanto, este percentual está 
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superestimado, porque inclui crianças com idade inferior a 6 anos, que não possuem 

acesso assegurado à escola pública, assim como abarca jovens com mais de 17 anos 

que já concluíram o ciclo básico e por este motivo não frequentam mais a escola. Nesses 

termos, a fim de compreender melhor as condições de escolaridade dos filhos, pois a 

educação deles é um dos principais objetivos do Programa Bolsa Família, procuramos 

distinguir as informações escolares por diferentes faixas etárias. 

Em relação à infância, verificamos que 27% das crianças com idade de quatro 

a cinco anos frequentam a escola. Todavia, considerando os dados do Censo realizado 

no ano 2000 pelo IBGE, percebemos que o município de Montes Claros apresentava, 

naquele ano, 59,8% das crianças com quatro e cinco anos frequentando a escola, um 

valor duas vezes maior que o apresentado entre os filhos de famílias beneficiárias. 

Ressalta-se que os dados do Censo referem-se ao ano 2000, sendo, portanto, bastante 

provável que atualmente este percentual de frequência escolar no município como um 

todo tenha se elevado, o que expressa uma desigualdade de acesso escolar ainda mais 

acentuada.  

Como a educação pública para crianças com menos de seis anos ainda não é 

devidamente assegurada pelo poder público, é plausível que entre crianças beneficiárias 

do Bolsa Família,  com idade entre quatro  e cinco anos, a frequência escolar seja baixa 

em relação à frequência das crianças com estas idades no município como um todo. 

Neste grupo maior, do município, estão incluídas crianças com poder aquisitivo mais 

elevado e que provavelmente estão matriculadas em instituições educacionais da rede 

privada de ensino. Tal fato reforça, mais uma vez, a carência das famílias beneficiárias 

em relação ao conjunto dos habitantes do município.  

A garantia da educação infantil é essencial, principalmente para as famílias 

mais vulneráveis, como argumenta a autora abaixo:  

Baseando-se na evidência fornecida por programas de 
educação infantil desenvolvidos na Escandinávia, alguns 
autores vêm argumentando que a educação de crianças 
pequenas é um modo de aumentar suas habilidades 
cognitivas e suas realizações futuras, seja na escola, seja 
no mercado de trabalho (Esping-Andersen, 2005; 2007). (...) 
A subnutrição cognitiva é outro sinal inequívoco de exclusão 
social futura. Da perspectiva da política social, então, a 
expansão do sistema de educação pública deveria incluir a 
provisão de creche e educação infantil de boa qualidade. 
(KERSTENETZKY, 2009: 17)  

Ressalta-se que as crianças exigem um cuidado especial, devido a pouca 

idade que possuem. Assim sendo, o fato de grande parte dos filhos beneficiários nesta 
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faixa etária, não frequentarem escola ou creche implica em mais uma atividade imposta a 

estas famílias, que conforme exposto anteriormente, precisam articular com grande 

dificuldade as atividades domiciliares, familiares e profissionais. Entre as famílias 

caracterizadas como monoparentais, que representa 50% das famílias beneficiárias, esta 

situação de sobrecarga de atividades é agravada, na medida em que todos os encargos 

inerentes à manutenção de um lar recaem sobre um único responsável, que no caso das 

famílias beneficiárias são majoritariamente mulheres.  

Em relação à frequência dos filhos em idade escolar, ou seja, que possuem de 

6 a 17 anos de idade, notamos que 7% destes não frequentam a escola. Todavia, na 

análise por grupos etários, observa-se, pela Tabela 14 a seguir, que o maior percentual 

de não frequência está entre os filhos que possuem de seis a dez anos de idade e 

corresponde a 16%.   

Tabela 14 
Faixa etária dos filhos beneficiários do PBF por frequência escolar –  

Montes Claros/MG - 2009  

Faixa etária Não frequenta a escola (%) 

6 a 10 anos 16% 
11 a 14 anos 2% 
15 a 17 anos 3% 

                                           Fonte: Cadastro Único do MDS (2009)  

Ainda seguindo as informações da tabela 14 observa-se que entre os filhos 

com 11 a 14 anos que o percentual de adolescentes que não frequentam a escola é bem 

inferior em relação aos mais novos, e corresponde a 2%. E entre os filhos com 15 a 17 

anos, 3% não frequentam a escola. Este dado torna-se significativo, na medida em que o 

Programa vincula a frequência escolar dos filhos, nesta faixa etária de 6 a 17 anos, ao 

recebimento do beneficio. 

Segundo o Ministério de Desenvolvimento Social, 97% dos filhos de famílias 

beneficiárias do Bolsa Família no país possuem frequência escolar regular. Esse valor 

indica uma pequena discrepância entre os percentuais de frequência dos filhos 

beneficiários de Montes Claros e filhos beneficiários do Brasil. Infelizmente, as 

informações coletadas nesta pesquisa não apresentam indícios suficientes para 

relacionar à influência da condicionalidade na área educacional, imposta pelo programa, 

na frequência escolar dos filhos com idade de 6 a 17 anos. Fica a inquietação a respeito 

do papel destas condicionalidades, visto que, mesmo com a vinculação da frequência 

escolar ao recebimento do benefício, encontramos um percentual significativo de filhos 
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em idade escolar que não estudam. Neste sentido, questiona-se: caso o desenho do 

programa não vinculasse a obrigatoriedade da frequência escolar ao recebimento do 

benefício, este percentual de crianças e adolescentes beneficiários que não frequentam a 

escola seria maior? Entendemos que esta é uma questão que merece ser aprofundada 

em um trabalho que considere e compare a situação escolar de crianças e adolescentes 

que, embora em condições socioeconômicas similares às das famílias beneficiárias do 

Bolsa Família, não estejam incluídas no Programa, e, portanto não possuam a 

obrigatoriedade da frequência escolar. Vale lembrar que o ensino médio não está 

universalizado em vários municípios do país, inclusive em Montes Claros, assim sendo, é 

possível que uma parcela dos jovens possua dificuldade de acesso à escola.   

5.2.2 - Analfabetismo   

Nas análises sobre a escolaridade, observamos que 4,5% dos filhos das 

famílias beneficiárias são analfabetos. Considerando apenas os filhos com idade entre 7 

e14 anos de idade, verifica-se, pela Tabela 15, que 6% são analfabetos e entre os 

adolescentes com 15 a 17 anos esse percentual é de 0,4%. Entre os jovens com idade 

entre 18 e 24 anos este percentual é ainda menor, corresponde a 0,3% de analfabetos.   

Tabela 15 
Faixa etária por analfabetismo entre os filhos beneficiários do PBF e por analfabetismo no 

município de Montes Claros – MG como um todo   

Faixa-Etária Analfabetismo Filhos 
Beneficiários PBF (%) 

Analfabetismo 
Montes Claros (%) 

7 a 14 anos 6 5,7 
15 a 17 anos 0,4 1,8 
18 a 24 anos 0,3 2,5 

            Fontes: Cadastro Único do MDS (2009) e Censo 2000 do IBGE  

Tomando os dados do Censo 2000 para Montes Claros, como referência para 

este estudo, vemos que naquele ano, no município, como um todo, 5,7% das crianças 

com idade entre 7 e 14 anos eram analfabetas, entre os adolescentes com 15 a 17 anos 

este percentual correspondia a 1,8% e entre os jovens com idade entre 18 a 24 anos, 

2,5% eram analfabetos.  

Este cruzamento dos dados do Censo 2000 com o nosso banco de dados 

demonstra uma significativa redução dos índices de analfabetismo na cidade. 

Especialmente entre os filhos beneficiários com mais de 15 anos, nota-se que a taxa de 
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analfabetismo é baixa em relação ao percentual que o município apresentou em 2000, 

sobretudo ao considerar que entre os mais pobres esta taxa certamente deveria ser mais 

elevada, até mesmo pela dificuldade de acesso, que a apresentada pelo município como 

um todo.  

No caso dos filhos com idade entre 7 e 14 anos, nota-se, pela Tabela 15, que 

não há uma variação significativa entre os dados do município em 2000 e os dados dos 

filhos de famílias beneficiárias. No entanto, considerando o argumento anterior de que as 

taxas de analfabetismo são mais elevadas entre os mais pobres, compreendemos que 

possa ter havido alguma redução do percentual de analfabetos nesta faixa etária. Vale 

ressaltar que a pequena variação nos percentuais de analfabetismo de crianças com 

idade de 7 a 14 anos sugere a persistência de problemas como dificuldades no acesso à 

escola, que contribui para uma entrada tardia no ensino regular. Os dados indicam que 

estas crianças estão analfabetas, porque tendem a iniciar seu processo educacional 

tardiamente, o que consequentemente ocasionará outros problemas como: distorção 

idade-série, dificuldade no acompanhamento dos níveis escolares, repetência e até 

mesmo o abandono escolar.    

5.2.3 - Distorção idade-série  

No tocante ao desempenho escolar dos filhos, notamos um percentual muito 

elevado na distorção idade-série entre os filhos estudantes, sobretudo entre os 

adolescentes com mais de 15 anos. Constatamos que 40% das crianças e adolescentes 

com idade entre 7 e 17 anos, possuem mais de um ano de atraso escolar. Entre as 

crianças com idade de 7 a 14 anos esse percentual corresponde a 38% e entre os 

adolescentes com 15 a 17 anos este valor alcança 55%. Em outras palavras, significa 

afirmar que mais da metade destes adolescentes não concluirão o ensino médio com 

menos de 18 anos, como seria o ideal. 

Na comparação com os dados do censo 2000, vemos que os percentuais 

apresentados pelos filhos de famílias beneficiárias estão muito distantes dos valores que 

o município de Montes Claros apresentou. Naquele ano, 14,2% das crianças com 7 a 14 

anos possuíam mais de um ano de atraso escolar.   

Embora não dispomos de dados atuais sobre esta temática, é bastante 

provável que em virtude dos investimentos na área educacional nos últimos anos, estes 

dados referentes ao município de Montes Claros tenham melhorado. Na verdade, ainda 
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que não tenham sofrido variação significativa estes dados reforçam a tese de que há uma 

maior dificuldade no acompanhamento escolar entre as crianças e adolescentes mais 

pobres, pois mais da metade dos alunos beneficiários do PBF com idade de15 a 17 anos 

não está na série adequada às suas respectivas idades.  

De acordo com o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica - SAEB, 

a distorção idade-série do aluno é o fator de maior impacto no desempenho escolar, de 

modo que, quanto maior for o atraso escolar do aluno, pior será o seu desempenho 

educacional. Os resultados da avaliação do SAEB realizada em 2001 revelaram que as 

notas dos alunos com defasagem idade-série são bastante inferiores em relação aos 

alunos que cursam a série adequada a sua idade. Neste sentido, podemos constatar que 

se a maior parte dos alunos beneficiários continuarem os estudos até o fim do ensino 

regular (ensino médio) concluirão o ciclo básico com idades superiores ao que seria 

adequado e com rendimento educacional muito inferior comparado aos alunos que não 

apresentam defasagem idade-série. Em outras palavras, significa dizer que além de 

concluírem o ensino regular tardiamente, este processo educacional se fundamentará em 

um baixo aproveitamento escolar, isto é, se chegarem a concluir as etapas do ensino 

regular, visto que o atraso escolar representa um dos principais fatores do abandono da 

escola.  

Desta forma, faz-se necessário uma maior averiguação deste fenômeno tão 

comum entre os menos favorecidos. A distorção idade-série possui várias dimensões 

causais, tais como: a repetência escolar, a entrada tardia no ensino regular que 

certamente comprometerá a alfabetização da criança, o desempenho nas séries 

escolares, o frágil acompanhamento escolar feito pelos pais, a infraestrutura das escolas, 

o material didático, mobiliário, professores qualificados, dentre outros. Esses elementos 

merecem maior atenção para a consolidação de uma educação pública de qualidade, 

pois não há uma única causa, mas uma complexa teia de fatores que compromete os 

objetivos mais elevados da educação.    

5.2.4 - Anos de estudo  

Em relação à quantidade de anos de estudo dos filhos de famílias 

beneficiárias, a Tabela 16 informa que entre as crianças de 10 a 14 anos de idade, 29% 

possuem menos de quatro anos de estudo, ou seja, quase um terço destas crianças não 

concluíram a quarta série do ensino fundamental. Considerando os dados do Censo 
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2000, para o município de Montes Claros como um todo, vemos que naquele ano 35% 

das crianças de 10 a 14 anos possuíam menos de quatro anos de estudo.   

Em relação aos adolescentes com 15 a 17 anos, os quais deveriam estar 

cursando o ensino médio, observa-se, pela Tabela 16 a seguir, que 34% destes possuem 

menos de oito anos de estudo, em outras palavras, aproximadamente um terço deste 

grupo ainda não concluiu o ensino fundamental. E 6% destes adolescentes possuem 

menos de quatro anos de estudo, portanto, não completaram nem mesmo a quarta série 

do ensino fundamental. De acordo com os dados do município de Montes Claros, 

notamos que naquele ano, 46% dos adolescentes com idade de 15 a 17 anos possuíam 

menos de oito anos de estudo e 6% apresentavam menos de quatro anos de estudo.   

Tabela 16 
Anos de estudo entre filhos beneficiários do PBF e no município de Montes Claros-MG 

como um todo  

Anos de estudo Filhos beneficiários PBF (%) Montes Claros Censo (%) 

 

10 a 14 anos de idade  

Menos de 4 anos de estudo   29   35 

15 a 17 anos de idade  

Menos de 8 anos de estudo 
Menos de 4 anos de estudo  

34 
6   46 

6 

  Fontes: Cadastro Único do MDS (2009) e Censo 2000 do IBGE   

Tomando os resultados apresentados pelo município no ano 2000 como 

referência da situação escolar, é possível notar uma sensível redução no percentual de 

crianças e adolescentes com problemas de distorção idade-série. Entre os adolescentes 

com 15 a 17 anos, esta redução se apresentou mais acentuada, com uma queda de 12 

pontos percentuais no período em questão. Na verdade, é bem provável que esta 

redução tenha sido maior, pois esta comparação utiliza os dados do município, como um 

todo, ou seja, inclui tanto os alunos da rede pública de ensino como da rede privada.  

Todavia, ainda que o percentual de crianças e adolescentes com poucos anos 

de estudos tenha se reduzido no período em questão, os percentuais apresentados pelos 

filhos de famílias beneficiárias continuam elevados, basta observar que um terço dos 

adolescentes que deveriam estar cursando o ensino médio ainda não concluíram o 

ensino fundamental. Este quadro sobre quantidade de anos de estudos entre os filhos 

beneficiários está intimamente relacionado à informação anterior sobre a distorção idade-
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série. Embora a maior parte dos filhos com idade escolar esteja frequentando a escola, 

uma parcela significativa de crianças e adolescentes possui um ano ou mais de atraso 

escolar. Este problema acarreta implicações negativas tanto para o Estado, que acaba 

sendo onerado devido ao re-trabalho que é exigido pela repetência escolar, como afeta a 

própria criança, já que o atraso escolar emperra o processo de qualificação educacional 

que potencializará sua inserção no mercado de trabalho e ocupação de postos de 

trabalho mais favoráveis.    

5.3 - Os filhos jovens na faixa etária de 18 a 24 anos  

Os jovens com idade entre 18 e 24 anos representam 21% dos filhos. Ainda 

que o Programa Bolsa Família não exija a frequência escolar de filhos com idade inferior 

a seis anos e superior a 17, como contrapartida dos beneficiários para o recebimento dos 

recursos, notamos que 59% dos filhos com idade entre 18 e 24 anos estão estudando. 

Mesmo sem a exigência de frequência escolar entre os jovens com mais de 17 anos, 

observamos que mais da metade continuam frequentando a escola. Essa situação 

problematiza um dos fundamentos das condicionalidades impostas pelo programa, na 

medida em que demonstra uma preocupação das famílias beneficiárias com a educação 

dos seus filhos, independente da exigência do poder público. Certamente, o 

complemento da renda familiar por meio dos benefícios do Programa contribui para a 

continuidade dos estudos das crianças e jovens beneficiários, no entanto, o fato de 

expressiva parcela de jovens, desobrigados de cumprir a frequência escolar, ainda assim 

continuarem estudando, reforça o argumento da pesquisadora Silva (2007). Segundo a 

autora, as condicionalidades deveriam ser impostas ao Estado, nos seus três níveis e 

não às famílias, visto que implicam e demandam a expansão e a democratização de 

serviços sociais básicos de boa qualidade, que uma vez disponíveis seriam utilizados por 

todos, sem necessidade de imposição e obrigatoriedade.  

Por outro lado, o fato de grande parte dos jovens com idade entre 18 e 24 

anos estarem estudando no ensino básico revela outro grave problema educacional: o 

atraso escolar. Observa-se, pela Tabela 17, a seguir, que uma parcela expressiva dos 

jovens beneficiários nesta faixa etária possuem menos de 8 anos de estudo, ou seja, 

mais de um terço destes jovens não concluíram nem o ensino fundamental, quando na 

verdade já poderiam ter finalizado o ensino médio. A Tabela 17 revela ainda que 29% dos 
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filhos nesta faixa etária possuem 11 anos ou mais de estudos, ou seja, menos de um 

terço dos jovens com 18 a 24 anos concluíram o ensino médio.  

Tabela 17 
Anos de estudo dos filhos beneficiários do PBF com 18 a 24 anos de idade –  

Montes Claros/MG – 2009  

Anos de estudo (%) 
Menos de 4 anos de estudo 3 
Menos de 8 anos de estudo 35 
Com 11 anos ou mais de estudo 29 

                           Fonte: Cadastro Único do MDS (2009)  

Como se ve, a situação escolar dos filhos beneficiários com idade entre 18 e 

24 anos, bem como das crianças e adolescentes em idade escolar, revela uma grande 

dificuldade na conclusão do ciclo básico. O problema da distorção idade-série se 

apresenta muito frequente em todos os grupos etários analisados neste trabalho. Dentre 

outros riscos, a dificuldade em acompanhar regularmente as séries escolares tende a 

implicar no abandono escolar, um problema ainda mais grave que o atraso.  

Em relação ao grau de instrução dos jovens com 18 a 24 anos, 29% 

finalizaram o ensino médio e apenas 3% estão no ensino superior. Ressalta-se que 

embora estes jovens possuam idade suficiente para terem concluído o ensino médio e 

até mesmo o ensino superior, verifica-se que 35% destes não concluíram o ensino 

fundamental. No entanto, como 59% destes jovens continuam estudando é esperado que 

este quadro evolua.    

Tabela 18 
Grau de escolaridade dos filhos beneficiários do PBF com 18 a 24 anos de idade –  

Montes Claros/MG - 2009  

Grau de escolaridade (%) 
Analfabeto 1 
Ensino fundamental (incompleto) 34 
Ensino fundamental (completo) 2 
Ensino Médio (incompleto) 33 
Ensino Médio (completo) 26 
Ensino Superior (incompleto/completo) 3 
Total 100 

                                  Fonte: Cadastro Único do MDS (2009)  

Desta forma, ainda que estes jovens concluam o ciclo escolar básico com 

idades superiores a desejada, o fato de estarem ampliando a quantidade de anos de 
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estudos favorece a qualificação educacional e conseguintemente, sua formação 

profissional. No entanto, o atraso na conclusão do ciclo básico e o baixo rendimento 

educacional, como ressaltado pelo SAEB, certamente comprometerão a inserção destes 

jovens no mercado de trabalho competitivo. 

No que tange à situação de trabalho destes jovens, com idade entre 18 e 24 

anos, ve-se, pela Tabela 19 a seguir, que é pequena a participação dos mesmos no 

mercado de trabalho. Apenas 7% estão trabalhando, ou seja, a maioria dos filhos jovens 

ainda depende economicamente dos pais. Ademais, dentre a pequena parcela de filhos 

que trabalham, apenas 27% estão inseridos no mercado formal.   

Tabela 19 
Situação de trabalho dos filhos beneficiários do PBF com 18 a 24 anos de idade –  

Montes Claros/MG - 2009  

Situação de trabalho (%) 
Assalariado com carteira de trabalho 27 
Autônomo 50 
Trabalhador rural 9 
Outra 14 
Total 100 

                                  Fonte: Cadastro Único do MDS (2009)   

Os tipos de ocupações reforçam a situação de precariedade do trabalho. A 

Tabela 20 mostra que, assim como ocorre com os pais, os filhos ocupam postos de 

trabalho com pequena ou nenhuma exigência de qualificação formal. Utilizando da 

classificação dos estratos ocupacionais elaborada pelos pesquisadores Hasenbalg  e 

Silva (1999), constatamos que 74% dos filhos que trabalham estão concentrados no 

estrato baixo-superior, que caracteriza os trabalhadores urbanos não-qualificados, 

especialmente faxineiros, trabalhadores de serviços gerais e serventes de pedreiro. 

Outros 17% se enquadram no estrato médio inferior que representa os trabalhadores 

qualificados ou semiqualificados, neste agrupamento estão, por exemplo, mecânicos e 

motoristas. E por fim, 9% destes ocupam o estrato médio-médio, formado por 

trabalhadores não manuais, profissionais de nível baixo e pequenos proprietários. 
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 No caso dos filhos beneficiários, este estrato é formado essencialmente por 

recepcionistas e auxiliares administrativos.   

Tabela 20 
Estratos Ocupacionais entre filhos beneficiários do PBF de 18 a 24 anos de idade – Montes 

Claros/MG - 2009  

Estratos Ocupacionais (%) 

Baixo superior: trabalhadores urbanos não-qualificados 74 
Médio inferior: trabalhadores qualificados e semiqualificados 17 
Médio médio: trabalhadores não-manuais, profissionais de nível 
baixo e pequenos proprietários 

9 

Total 100 
Fonte: Cadastro Único do MDS (2009) 
Nota: Classificação ocupacional segundo Hasenbalg e Silva (1999).  

Nota-se, portanto, a reduzida qualificação exigida pelos postos de trabalho 

que estes jovens ocupam, e a pequena inserção no mercado de trabalho formal, 

indicando formas de trabalho inseguras do ponto de vista da legislação trabalhista. 

Ademais, embora possuam nível de escolaridade melhor que dos pais, não conseguem 

ocupar os estratos ocupacionais mais competitivos, portanto, melhor remunerados. O que 

contesta a tese da escolaridade enquanto panaceia dos problemas sociais e indica que a 

superação da pobreza e das desigualdades sociais envolve outros elementos além do 

aumento da escolaridade. 

Em suma, as informações expressas neste capítulo apresentam situações 

reveladoras, como o tamanho médio das famílias e o número de filhos. Os dados 

apresentados mostram que a composição destas famílias não permite que sejam 

classificadas como numerosas. Pois, a média de membros por família corresponde ao 

valor médio do município e do Brasil. Por outro lado, mais da metade destas famílias 

possuem até dois filhos, um número insuficiente para sustentar a concepção de que as 

famílias pobres possuem muitos filhos. É perceptível que estas famílias também 

acompanham a tendência nacional de queda nas taxas de fecundidade.  

Os dados revelaram que parcela expressiva de lares, correspondente a 

metade das famílias beneficiárias, é caracterizada como arranjos monoparentais 

femininos, ou seja, lares em que é ausente a figura de um companheiro. Este tipo de 

composição familiar apresenta maior grau de vulnerabilidade, pois as diversas 

responsabilidades para a sobrevivência da família recaem sobre um único membro 

responsável, que no caso dos lares beneficiários, é representado pelas mães, as quais 
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precisam articular o trabalho profissional remunerado, o trabalho doméstico e o cuidado 

familiar, sobretudo, em relação aos filhos menores.  

Em relação à situação escolar dos filhos, foi revelado que a maioria das 

famílias cumpre relativamente bem a contrapartida da frequência escolar, uma vez que  

93% dos filhos em idade escolar estão frequentando a escola. No entanto, não é possível 

afirmar que este fenômeno seja um produto do programa, visto que, mesmo entre os 

jovens com mais de 17 anos de idade e portanto desobrigados da frequência escolar, foi 

observado que 61% continuam frequentando a escola, o que questiona os fundamentos 

da condicionalidade educacional, na medida em que estas famílias continuam exigindo 

que seus filhos utilizem os serviços públicos de educação.  

No entanto, no que tange ao desempenho escolar, foi observado que a 

maioria dos filhos beneficiários apresenta problemas de distorção idade-série. Como o 

atraso escolar é um dos fatores que mais impactam no desempenho escolar do aluno, 

estes filhos tendem a concluir o ensino básico com idades superiores à desejada e com o 

aproveitamento escolar insatisfatório, o que certamente comprometerá a futura inserção 

no mercado de trabalho. 

Observou-se também que a situação no mercado de trabalho dos filhos com 

mais de 17 anos de idade apresenta-se bastante precária. Embora apresentem grau de 

instrução superior aos pais, eles não conseguem se inserir em postos de trabalho mais 

competitivos e melhor remunerados. Evidenciando que o enfrentamento da pobreza, bem 

como do seu efeito intergeracional envolve outras variáveis além do acesso à escola.     
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CAPÍTULO 6  

RESPONSÁVEIS E CÔNJUGES: CONDIÇÕES DE TRABALHO E 

ESCOLARIZAÇÃO   

No Brasil, dentre as diversas críticas direcionadas às políticas sociais de renda 

mínima, destaca-se a concepção de que este tipo de assistência social, longe de reduzir 

a pobreza e as desigualdades, somente agravaria a dependência dos assistidos em 

relação ao Estado. Tal crítica sugere que o repasse direto de recursos em dinheiro para 

os mais pobres é responsável por produzir supostos efeitos negativos na relação desses 

com o trabalho. Em outras palavras, a transferência de renda agiria como um estímulo à 

acomodação, na medida em que garantido o mínimo para a sua sobrevivência, os 

assistidos se sentiriam desmotivados ao trabalho. Dessa forma, julga-se, muito 

frequentemente, que a tão almejada saída do Programa, através do trabalho, ficaria 

seriamente comprometida, pois eles deixariam de trabalhar em virtude do recebimento de 

um valor em dinheiro proporcionado pelo Estado.  

Neste capítulo, procuramos organizar as informações dos dois principais 

membros responsáveis pela provisão do bem-estar das famílias, os responsáveis legais 

pelo benefício e os cônjuges. A ênfase das análises é direcionada para a relação desses 

membros com o trabalho. Primeiro porque a identidade dos trabalhadores, a partir do 

advento do capitalismo, passa, necessariamente, por aquilo que se produz e a forma 

como se produz. Portanto indagar sobre quem são os beneficiários do PBF no município 

requer, sobretudo, conhecer as suas ocupações, a forma de inserção no mercado de 

trabalho, dentre outros aspectos. Por outro lado, devido à polêmica que existe nesta 

relação do beneficiário com o trabalho, conforme foi descrita no parágrafo anterior, faz-se 

necessária uma melhor compreensão sobre a realidade destes assistidos.  

Sendo assim, neste capítulo no qual apresentamos a caracterização dos 

responsáveis legais e dos cônjuges, o seu trabalho e as suas ocupações recebem maior 

destaque. Estes indivíduos trabalham? Se afirmativo, em quais ocupações? Existem 

características comuns em suas ocupações? De forma geral, existem padrões de 

regularidade significativos entre este grupo de familiares?        
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6.1 – Características gerais dos responsáveis e cônjuges   

Em relação à caracterização geral dos responsáveis legais e dos cônjuges, 

verificou-se que no primeiro grupo há uma predominância de mulheres correspondendo a 

95% dos responsáveis. Conforme foi esclarecido no capítulo anterior, o elevado 

percentual de responsáveis legais do sexo feminino está relacionado à orientação do 

Programa de transferir o benefício, preferencialmente, às mães.  Por outro lado, e em 

sentido complementar, entre os cônjuges constatou-se maior participação da figura 

masculina, representando 95% deste grupo.  

A origem destes membros também se apresenta como variável relevante na 

sua caracterização, pois o município de Montes Claros apresenta considerável 

contingente de migrantes. Segundo Paula e Cleps Junior (2003), durante o período de 

1996 a 2000, o município apresentou um aumento populacional da ordem de 11,5%, 

bastante superior ao crescimento populacional apresentado por Minas Gerais referente a 

6,5%, e até mesmo do Brasil que cresceu 7,4% no período. Para Paula e Cleps Junior 

(2003), este aumento populacional corresponde ao crescimento econômico da cidade e, 

sobretudo, à migração campo-cidade, determinada pela seca e pelo desemprego 

existente na região norte-mineira e no nordeste brasileiro.  

A migração é um traço marcante entre os beneficiários do Bolsa Família. Os 

dados do Cadastro Único confirmam que quase a metade, mais precisamente 45% dos 

responsáveis e cônjuges são naturais de outros municípios. No entanto, na análise sobre 

os municípios de origem destes membros constatou-se que a maior parte dos 

responsáveis e cônjuges que não são naturais de Montes Claros, são de municípios da 

própria região Norte de Minas Gerais.   

Tabela 21 
Município de origem entre os responsáveis legais e cônjuges beneficiários do PBF – 

Montes Claros/MG - 2009  

Município de origem Responsáveis (%) Cônjuge (%) 

Montes Claros 55,5 55,0 
Outros municípios do norte de Minas 38 38 
Outras regiões de Minas Gerais 2 3 
Outros Estados  5,5 4  
Total 100 100 

Fonte: Cadastro Único do MDS (2009)  

Conforme informa a Tabela 21, 38% dos responsáveis e também 38% dos 

cônjuges são naturais de outros municípios da região. Em outras palavras, dentre os 
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responsáveis e cônjuges que não são naturais de Montes Claros, 85% são da região 

Norte de Minas, o que enfatiza o papel das migrações intra-regionais neste município. 

Importante destacar que estes são dados referentes a um grupo específico da 

população de Montes Claros. Portanto, os indícios que encontramos neste trabalho, de 

uma expressiva participação da migração regional no município, correspondem a um 

grupo particular caracterizado, principalmente, pelo baixo valor de renda per capita 

familiar. Este comportamento pode ser muito distinto ao se considerar os habitantes do 

município como um todo.  

De acordo com os autores Paula e Cleps Junior (2003), que desenvolvem 

estudos sobre o fenômeno da migração no Norte de Minas Gerais, uma das causas do 

aumento da migração intra-regional é o denominado movimento de retorno, fenômeno 

iniciado na década de 1990, que consiste no retorno dos trabalhadores que migraram 

durante o século XX para os grandes centros do país em busca de melhores condições 

de vida. Os autores afirmam que embora o movimento de retorno tenha se fortalecido 

durante este período, comprovado inclusive pelo Censo 2000, ele deve ser entendido, 

pelo menos no caso do Norte de Minas Gerais, como um movimento populacional de 

retorno à região e não necessariamente aos municípios de origem.  

Nesses termos, considerando as conclusões dos autores supracitados, é 

bastante provável que grande parte dos responsáveis e cônjuges beneficiários, que 

possuem origem norte mineira seguem esta trajetória referente ao movimento de retorno 

dos grandes centros urbanos para as regiões de origem. É plausível que Montes Claros 

como principal centro urbano e comercial da região Norte de Minas se apresente como 

destino “possível” para muitos norte-mineiros em busca de melhores condições de vida, 

pois concilia dois importantes elementos para a migração. Um refere-se às oportunidades 

de emprego, notavelmente melhores do que em seus municípios de origem. Outro 

aspecto é representado pela distância geográfica e, sobretudo, pela distância social que 

Montes Claros apresenta, bem menos intensa que a de outros municípios do sul/sudeste 

que possuem melhores oportunidades de emprego. A distância social é um dos 

elementos mais importantes na migração, pois a possibilidade de uma melhor 

assimilação cultural em um município representa um fator preponderante na opção da 

migração, uma vez que há a resistência em deixar sua região e a vontade de voltar para 

a sua terra natal. Segundo Pires (2008), o fator decisivo para a migração parece ser a 

proximidade social, ou seja, a existência de vínculos prévios com residentes no município 

de destino, que comportam como ponto de apoio para a movimentação espacial de 

familiares e conhecidos.  



  
102

 
Segundo os autores Paula e Cleps Junior (2003), a opção por migrar para 

Montes Claros é motivada, principalmente, pela possibilidade de ocupação no mercado 

de trabalho formal ou informal, ou seja, são movidos pela esperança de uma vida melhor 

em relação à que possuíam em seus municípios de origem. No entanto, como observado 

pelos autores, a inserção no mercado de trabalho se mostra difícil, a baixa escolaridade e 

a pouca ou quase nenhuma qualificação profissional compromete os planos de melhoria 

de vida.  

O alto percentual de beneficiários do Bolsa Família de origem norte mineira 

reflete a situação de vulnerabilidade regional. O fato de viverem em precárias condições 

socioeconômicas e fora do seu município de origem, sugere que as condições em que 

viviam em sua terra natal eram ainda mais precárias. Neste sentido, a opção pela 

migração representa não uma escolha, mas uma necessidade inexorável, uma imposição 

a muitos homens e mulheres que resistem em abandonar seus municípios de origem, 

conforme se evidencia na opção pela migração sazonal, fenômeno comum entre os 

trabalhadores da região Norte de Minas e que revela o desejo de continuar na terra natal.   

São tempos que não voltam. Hoje a gente vem, sabe onde 
termina a cidade. A roça acho que nem existe mais. Pelo 
menos, aquela com gado, comércio, professora. E minha 
família toda junta, criando galinha, porco, fazendo queijo, 
plantando roça. Quando a seca vinha, sempre tinha um 
patrão para empregar a gente como peão. Agora, tudo é 
máquina.  (Depoimento de um trabalhador rural apud Paula 
e Brandão (2008)).    

6.2 – Distribuição racial entre responsáveis legais e cônjuges   

Em relação à variável raça/cor, devido às fragilidades inerentes ao método da 

auto-declaração, optamos por uma distribuição dos responsáveis e cônjuges em dois 

grupos: brancos e não-brancos, sendo que este último é formado por pardos e negros. 

Esta classificação racial é fundamentada nas observações do pesquisador Nelson do 

Valle Silva (1999), segundo o qual, o fato de julgar pretos e pardos como componentes 

de um grupo racial não-branco homogêneo não constitui uma excessiva violência contra 

a realidade das diferenças socioeconômicas, posto que eles apresentam perfis bastante 

semelhantes.  

Considerando, portanto, esta distribuição racial, verificamos a partir da Tabela 

22 que entre os responsáveis o percentual de não-brancos (82%) é bastante elevado 
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comparado ao percentual de brancos (18%). Semelhante distribuição é observada na 

análise dos cônjuges, em que 86% se caracterizam como não brancos e 14% como 

brancos. No entanto, ao considerar os dados do Censo 2000 relativos ao município de 

Montes Claros, constatamos que naquele ano o percentual de brancos (43%) era 

expressivamente maior que o observado entre estes membros beneficiários do Bolsa 

Família (18%), representando mais do que o dobro do percentual apresentado pelos 

beneficiários.    

Tabela 22 
Distribuição Raça/Cor entre Responsáveis e Cônjuges beneficiários do PBF e no município 

de Montes Claros – MG como um todo  

Raça/Cor Responsáveis e Cônjuges PBF (%) Montes Claros (%) 

 

Brancos 17  43 
Não brancos 83 57 
Total 100 100 

                        Fontes: Cadastro Único do MDS (2009) e Censo 2000 do IBGE   

Nesses dados, é notável a pequena participação de brancos entre as famílias 

beneficiárias. Seguindo a proporção municipal seria razoável que apresentassem um 

percentual mais próximo da média do município, que representa quase metade da 

população, como um todo. Esta discrepância dos percentuais de não-brancos entre os 

beneficiários e o conjunto da população do município reforça a condição de excluídos dos 

beneficiários, pois conforme demonstram Hasenbalg e Silva (1999), no Brasil, os 

rendimentos de não-brancos são aproximadamente a metade dos rendimentos dos 

brancos. Para o pesquisador Hasenbalg (2006), este comportamento desigual não é 

devido apenas à discriminação, parte dele obedece à diferente dotação de recursos dos 

dois grupos raciais, como: educação, emprego, experiência no mercado de trabalho.  

Os dados da pesquisa mensal do emprego – PME, realizada pelo IBGE, 

indicam que no ano de 2009 os trabalhadores não brancos obtiveram um rendimento 

médio de R$ 882,42, o que representou apenas 51,4% dos R$ 1.716,44 recebidos em 

média pelos trabalhadores brancos. Essa informação recente confirma o quadro de 

desigualdade racial no país. Certamente o fato do rendimento médio entre os 

empregados não brancos constituir menos da metade do rendimento médio dos brancos 

sugere, sobretudo, que os não brancos ocupam postos de trabalho com menor 
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remuneração. Os brancos continuam obtendo uma melhor inserção no mercado de 

trabalho e auferindo melhores rendimentos.  

A desigualdade racial reflete a trajetória histórica do Brasil que inclui uma 

longa estrutura econômica baseada na escravidão dos negros, associada à persistência 

das desigualdades de oportunidades e da exclusão deles ao longo dos séculos, além das 

graves deficiências no cumprimento e na garantia dos direitos sociais básicos dos mais 

pobres e dos negros em especial. Conforme afirma Fernandes (2008), logo após a 

abolição da escravidão, as elites dirigentes do país na ânsia de prevenir tensões raciais 

hipotéticas e de assegurar uma via eficaz para a integração gradativa da “população de 

cor”, fecharam todas as portas que poderiam colocar o negro e o mulato na área dos 

benefícios diretos do processo de democratização dos direitos e garantias sociais. Alega 

que tão vasto mecanismo de acomodação das elites permitiu que se fechassem os olhos, 

quer diante do drama coletivo da “população de cor”, quer diante das obrigações 

imperiosas que lhes pesavam os ombros.  

A exclusão histórica, juntamente com a persistência da omissão da sociedade 

na implantação da igualdade racial, de fato, entre os brasileiros ainda hoje dificulta a 

inserção dos não-brancos no mercado competitivo de trabalho. Resta a este contingente 

de brasileiros, de forma geral, a competição pelos postos de trabalho sem maiores 

exigências de escolarização, ou seja, os trabalhos precários, mal remunerados e sem 

garantias de fato. A desigualdade racial reflete um processo de desvantagens 

cumulativas em áreas essenciais, como a educação e o trabalho, o que naturalmente 

implica em situação de desigualdade em que negros e pardos continuam sendo os mais 

pobres e expropriados pelo capital, como podemos verificar pela presença maciça de 

não-brancos em famílias beneficiárias do Bolsa Família.    

6.3 – Faixa etária dos responsáveis e cônjuges  

No tocante à faixa etária destes membros, os dados coletados no Cadastro 

Único indicam que parte significativa dos responsáveis e dos cônjuges estão na faixa de 

30 e 49 anos. Observa-se, pelo GRÁFICO 2, que 86% dos responsáveis e 93% dos 

cônjuges possuem mais de 30 anos de idade. Considerando apenas os indivíduos com 

mais de 40 anos, notamos que, entre os responsáveis, este segmento totaliza 

praticamente a metade (47%) do grupo e entre os cônjuges, alcança 61%. Em 

contrapartida, é perceptível a pequena participação de jovens no intervalo de 18 a 29 
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anos neste grupo de beneficiários, sendo 14% entre os responsáveis e 7% entre os 

cônjuges.  
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GRÁFICO 2 – Distribuição dos responsáveis legais e 
cônjuges beneficiários do PBF por faixa etária – Montes 
Claros/MG – 2009  

Fonte: Cadastro Único do MDS (2009)   

A média de idade dos responsáveis e cônjuges revela um grave impasse 

frente ao objetivo de saída dos beneficiários pela via do trabalho. Existem, pelo menos, 

duas características que comprometem essa saída. Uma, como foi anteriormente 

abordada, trata-se da idade adulta que a maioria possui, visto que mais da metade 

destes membros possui mais de 40 anos. O outro aspecto, que será apresentado logo 

adiante, refere-se à baixa escolaridade desses membros, que apresentam em média 5,5 

anos de estudo. A associação destas duas características, somada ainda à redução 

constante de absorção de mão-de-obra pouco qualifica pelo mercado de trabalho, 

representa uma notória dificuldade para se reverter a situação de vulnerabilidade em que 

estas famílias se encontram. As denominadas portas de saída dos programas de 

transferência de renda, ou seja, a saída autossustentada dos beneficiários pela elevação 

da renda familiar e o caráter provisório deste tipo de política pública se esbarram na 

idade média elevada dos beneficiários, no caso de Montes Claros. Expressiva parcela 

dos beneficiários em questão constitui-se de adultos com mais de quarenta anos, com 

formação escolar deficitária, os quais, quando conseguem inserção no mercado de 

trabalho ocupam postos com baixa remuneração e sem garantias trabalhistas. 

A saída autônoma e autossustentada dos assistidos envolve aspectos 

estruturais como o trabalho, que é a principal forma de acesso à renda em uma 

sociedade monetizada como a brasileira, e também a educação, a qual possibilita melhor 
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inserção em segmentos mais vantajosos do mercado de trabalho. No entanto, alterações 

de natureza estrutural constituem investimentos de longo prazo e portanto são 

impossibilitadas de serem efetivadas em poucos anos. A qualificação escolar, por 

exemplo, exige um tempo considerável para se concretizar, sobretudo quando se trata de 

adultos. Como apontam os autores Medeiros, Britto e Soares (2007), a educação de 

qualidade é um processo que demanda a dedicação de várias horas diárias ao estudo, ao 

longo de anos, o que se torna bastante difícil para adultos que já articulam o trabalho 

doméstico, o cuidado familiar e o trabalho remunerado em condições precárias.  

A situação de grande parte dos responsáveis e cônjuges corresponde ao 

quadro supracitado. O baixo grau de escolaridade que apresentam reduz 

substancialmente oportunidades de trabalho com melhores remunerações, pois esses, 

em geral têm exigido cada vez mais graus elevados de escolaridade. No entanto, ainda 

que o Estado possibilitasse algum procedimento de qualificação escolar para esse grupo, 

é pouco provável que o tempo que eles dispõem para realizar estas atividades seja 

suficiente para reparar os déficits educacionais acumulados, uma vez que a dedicação 

escolar estaria fortemente comprometida pelas necessidades prioritárias, tais como, a 

sustentação econômica da família. Sendo assim, restam-lhes ocupações, na maioria das 

vezes, manuais e precárias.   

É perceptível a intenção do Programa em “salvar” a futura geração destas 

famílias, por meio do estímulo das condicionalidades em investimentos na educação e 

saúde dos filhos, uma estratégia de romper o efeito de transmissão intergeracional da 

pobreza. Segundo Kerstenetzky (2009), a ideia é que as condicionalidades possibilitariam 

o acesso às portas de saída, ao menos para as gerações futuras. No entanto, a geração 

dos beneficiários com idade superior a 40 anos no município de Montes Claros parece 

estar fadada a cumprir os destinos do círculo vicioso de desvantagens cumulativas. 

Segundo seus idealizadores, o programa pretende que os beneficiários se emancipem 

autonomamente, mas a saída através do trabalho se apresenta bastante problemática, 

tanto porque a formação escolar que possuem é um empecilho para a ocupação de 

postos de trabalho com melhores remunerações, bem como ainda que apresentassem 

um grau de escolaridade mais elevado, a estrutura do mercado de trabalho no 

capitalismo é incapaz de absorver toda a mão-de-obra disponível.   
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6.4 – Escolaridade dos responsáveis e cônjuges   

Como já foi mencionado anteriormente, o grau de escolaridade tanto dos 

responsáveis como dos cônjuges está abaixo das exigências crescentes do mercado de 

trabalho, pois 46% destes membros possuem menos de quatro anos de estudo. Em 

relação aos responsáveis, verificou-se que 68% não concluíram o ensino fundamental, ou 

seja, mais da metade dos beneficiários abandonaram os estudos entre a primeira e a 

sétima série. Ademais, 37% dos responsáveis pararam de estudar entre a primeira e 

quarta série do ensino fundamental. Entre os cônjuges, ve-se, pela Tabela 23, que 72% 

não concluíram o ensino fundamental e quase metade deles parou de estudar em alguma 

série da primeira etapa do ensino fundamental, ou seja, entre a primeira e quarta série.    

Tabela 23 
Grau de Escolaridade entre responsáveis legais e cônjuges beneficiários do PBF –  

Montes Claros/MG - 2009  

Grau de escolaridade Responsáveis Legais (%) Cônjuges (%) 
Analfabeto 6 10 
Até 4ª série do ensino fundamental 37 45 
Entre 5ª e 7ª série do ensino fundamental 31 27 
Ensino fundamental 12 9 
Ensino médio  15 8 
Ensino Superior  0,5 0,5 
Total 100 100 

      Fonte: Cadastro Único do MDS (2009)    

A partir dos dados coletados é possível observar uma pequena diferença 

entre os níveis de escolaridade dos responsáveis e dos cônjuges. Como exemplo, 

verifica-se, pela Tabela 23, que enquanto 15% dos responsáveis possuem o ensino 

médio completo, entre os cônjuges este percentual corresponde a 8%.  Em sentido 

complementar, verifica-se que 43% dos responsáveis possuem menos de quatro anos de 

estudos ante 55% dos cônjuges. Neste sentido, ainda que ambos os grupos apresentem 

graus de escolaridade bastante deficitários, ve-se que entre os cônjuges a qualificação 

escolar é ainda mais precária em relação aos responsáveis. Como o grupo dos 

responsáveis é formado essencialmente por mulheres e o dos cônjuges majoritariamente 

por homens, este dado corrobora as estatísticas nacionais sobre a escolaridade no país, 

pois as mulheres têm apresentado, em média, maior número de anos de estudos em 

relação aos homens.  
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Outra distinção entre os graus de escolaridade dos beneficiários é observada 

ao considerar as faixas etárias dos responsáveis e dos cônjuges. Quanto mais jovem, 

mais elevado é o grau de escolaridade. No entanto, mesmo entre os mais jovens os 

níveis de escolaridade continuam muito baixos. Por outro lado, a escolaridade dos 

membros com mais de quarenta anos de idade, caracterizada por poucos anos de 

estudo, revela as dificuldades de acesso escolar para este grupo. Quando as pessoas 

que hoje possuem mais de quarenta anos entraram para o mercado de trabalho a 

qualificação escolar não era exigida na ocupação de postos de trabalho de natureza 

manual, como ocorre no momento atual.  

No entanto, independente da faixa etária que possuem, as dificuldades 

financeiras enfrentadas por eles, possivelmente, conduziram-nos ao ingresso precoce no 

mercado de trabalho, comprometendo a conclusão do ciclo escolar, como se verifica nos 

altos percentuais de responsáveis e cônjuges que não concluíram o ensino fundamental. 

Como a educação é, atualmente, um fator fundamental no processo de ascensão social, 

o grau de escolaridade desta geração tende a implicar em um processo de reprodução da 

pobreza, já que o pouco investimento educacional que receberam compromete 

substantivamente a inserção em setores mais favorecidos do mercado de trabalho formal.    

6.5 – Situação de trabalho dos responsáveis e cônjuges   

No tocante à situação no mercado de trabalho, os dados revelaram que entre 

os responsáveis 46% exercem atividade remunerada, 47% não exercem atividade 

remunerada e 7% recebem aposentadoria ou algum tipo de pensão. Contudo, ao 

comparar a situação de trabalho dos responsáveis por tipo de família, observa-se, pela 

Tabela 24, que em famílias nucleares o grau de ocupação dos responsáveis legais 

corresponde a 26%, já em famílias monoparentais esse percentual corresponde a 64%.  

Vale ressaltar que não existem diferenças significativas no grau de escolaridade delas.   

Tabela 24 
Situação de trabalho dos Responsáveis Legais beneficiários do PBF por tipo de família – 

Montes Claros/MG - 2009  

Situação de Trabalho Nuclear (%) Monoparental (%) 

Exerce atividade remunerada 26 64 
Não exerce atividade remunerada 73 22 
Aposentado/pensionista 2 14 
Total 100 100 

                    Fonte: Cadastro Único do MDS (2009)  
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Como o grupo de responsáveis é majoritariamente feminino, a notável 

diferença nas taxas de ocupação entre as mães que possuem um cônjuge e as mães 

sem cônjuge indica o papel da distribuição das tarefas em arranjos nucleares e, por outro 

lado, a sobrecarga de atividades presente nos arranjos monoparentais, sobretudo no 

caso das famílias beneficiárias, as quais se encontram no segmento de baixa renda. 

Estes dados insinuam ainda a invisibilidade do trabalho doméstico e familiar que recai 

tradicionalmente sobre a responsabilidade das mulheres.  

Em relação à situação no mercado de trabalho dos cônjuges, constatamos 

que, embora apresentem grau de escolaridade inferior ao dos responsáveis, eles 

apresentam um nível maior de ocupação, uma vez que 73% exercem atividade 

remunerada, 22% não exercem nenhuma atividade remunerada e 5% recebem 

aposentadoria ou algum tipo de pensão. Posto que o agrupamento dos cônjuges é 

essencialmente masculino e dos responsáveis, basicamente feminino, nota-se a 

existência de um quadro de desigualdade nas taxas de ocupação entre os sexos que 

corresponde ao cenário brasileiro referente ao trabalho.   

Tabela 25 
Situação de trabalho entre Responsáveis legais e Cônjuges beneficiários do PBF – Montes 

Claros/MG - 2009  

Situação de trabalho Responsáveis legais (%) Cônjuges (%)

 

Exerce atividade remunerada 46 73 
Não exerce atividade remunerada 47 22 
Aposentado/pensionista 7 5 
Total 100 100 

              Fonte: Cadastro Único do MDS (2009)  

Conforme alega a pesquisadora Küchemann (2008), apesar de o crescimento 

da participação feminina no mercado de trabalho ter se dado de forma rápida e intensa a 

partir da década de 1960, esta participação ainda é inferior em relação aos homens. “São 

as mulheres pobres e negras que representam o maior contingente de desempregadas: 

de cada 5 mulheres pobres, 1 está desempregada”. (LIMA, 2005 apud KÜCHEMANN 

2008).  

Embora estes dados indiquem que 46% dos responsáveis e 73% dos 

cônjuges estejam trabalhando, a Tabela 26 revela que a maior parte dos trabalhadores 

em questão está concentrada na informalidade.  Segundo Abramo (2008), entre as 

características comuns a esse tipo de situação, estão o fato de que todos os 

trabalhadores compreendidos nestas atividades são particularmente vulneráveis, 
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trabalham em condições inseguras, frequentemente estão em situação de pobreza e 

apresentam graves déficits de trabalho decente, que para a autora significa trabalho 

capaz de superar a  pobreza e contribuir para a ampliação da cidadania.  

De acordo com Ferreira (2007), o setor informal é bastante heterogêneo, os 

trabalhadores informais são motivados a integrar este setor tanto por estratégia de 

sobrevivência, como por alternativa de vida. Dessa forma, o trabalho informal não 

constitui necessariamente um aspecto negativo, alguns trabalhadores são motivados pela 

possibilidade de auferir maiores ganhos, sendo portanto, uma alternativa de vida, uma 

escolha, podendo, inclusive, organizar formas de proteção trabalhista alternativas, como 

planos de previdência privados. Todavia, no caso dos beneficiários em questão, a 

estratégia de sobrevivência parece ser a principal motivação, sobretudo, ao considerar a 

baixa remuneração que apresentam, a qual é pequena o bastante para serem incluídos 

no contingente em situação de vulnerabilidade social.   

Tabela 26 
Situação no mercado de trabalho entre os responsáveis legais e cônjuges beneficiários do 

PBF – Montes Claros/MG - 2009  

Situação no mercado de trabalho Responsáveis (%) Cônjuge (%) 

Assalariado com carteira de trabalho 8 19 
Autônomo 79 61 
Produtor Rural 5 12 
Outra 8 8 
Total  100 100 

  Fonte: Cadastro Único do MDS (2009)  

Como se vê pelas Tabelas 25 e 26, a mulher representada no grupo dos 

responsáveis, além de apresentar um percentual de desemprego maior em relação aos 

homens, representado pelos cônjuges, possui uma presença mais forte no mercado 

informal. Esta distribuição corresponde às observações da 90º Conferência Internacional 

do Trabalho, as quais apontam que as taxas de informalidade na maioria dos países são 

superiores para as mulheres. Para Abramo (2008), o fato da situação atual, futura ou 

provável da mulher como mãe e principal responsável pelo cuidado doméstico e familiar 

continua sendo a principal causa de sua discriminação no trabalho. Certamente, essa 

situação tende a se apresentar mais problemática entre mulheres do segmento de baixa 

renda, como as beneficiárias do Bolsa Família, visto que a pouca ou quase nenhuma 

qualificação profissional agravará ou dificultará ainda mais a sua entrada no mercado de 

trabalho.  
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A forte presença no mercado informal, tanto entre os responsáveis como entre 

os cônjuges, representa não somente um problema presente devido aos baixos 

rendimentos e a ausência de mecanismos de proteção social e trabalhista, mas também 

um problema futuro referente a não contribuição destes trabalhadores informais, os quais 

chegarão ao período de aposentadoria sem a sua garantia assegurada, pois como é 

recorrente no país, poucos integrantes do mercado informal contribuem com a 

previdência social. De acordo com as conclusões da pesquisa realizada por Ferreira 

(2007) apesar dos trabalhadores do setor informal demonstrarem certa preocupação 

com a questão da aposentadoria, poucos dos entrevistados contribuem para a 

previdência social ou previdência privada.

 

Os tipos de ocupações apresentadas pelos responsáveis e cônjuges 

demonstram as condições de trabalho em que estão inseridos. Para análise deste dado 

utilizamos uma descrição de estratos ocupacionais formulada por Hasenbalg e Silva 

(1999). Os critérios desta classificação correspondem à distância social, medida pelo 

índice de status econômico e particularmente às distinções entre manual e não-manual e 

também pela diferença entre rural/urbano, conforme se apresenta no Quadro 4, a seguir.  

Quadro 4 
Estratos ocupacionais e ocupações representativas  

Grupo 
ocupacional

 

Estrato ocupacional Ocupações Representativas 

1 
Baixo inferior: 
trabalhadores rurais não 
qualificados. 

Produtores agropecuários autônomos: outros 
trabalhadores na agropecuária; pescadores 

2 
Baixo superior: 
trabalhadores urbanos não 
qualificados. 

Comerciantes por conta própria; vigias; serventes; 
trabalhadores braçais sem especificação; vendedores 
ambulantes; empregadas domésticas. 

3 
Médio inferior: 
trabalhadores qualificados 
e semiqualificados. 

Motoristas; pedreiros; mecânicos de veículos; 
marceneiros; carpinteiros; pintores e caiadores; 
soldadores; eletricistas de instalações. 

4 

Médio médio: 
trabalhadores não-
manuais, profissionais de 
nível baixo e pequenos 
proprietários. 

Pequenos proprietários na agricultura; administradores e 
gerentes na agropecuária, auxiliares administrativos e de 
escritório; reparadores de equipamentos; pracistas e 
viajantes comerciais; praças das Forças Armadas. 

5 

Médio superior: 
profissionais de nível 
médio e médios 
proprietários. 

Criadores de gado bovino; diretores; assessores e chefes 
no serviço público; administradores e gerentes na indústria 
e no comércio; chefes e encarregados de seção; 
representantes comerciais. 

6 

Alto:profissionais de nível 
superior e grandes 
proprietários. 

Empresários na indústria; administradores e gerentes de 
empresas financeiras, imobiliárias e securitárias; 
engenheiros; médicos; contadores; professores de ensino 
superior; advogados; oficiais das Forças Armadas. 

Fonte: HASENBALG, Carlos; SILVA, Nelson do Valle. Educação e diferenças raciais na mobilidade ocupacional. In. 
HASENBALG, Carlos; SILVA, Nelson do Valle; LIMA, Márcia. Cor e estratificação social. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria, 
1999. 
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Seguindo a classificação proposta por Hasenbalg e Silva (1999), verificamos 

que os beneficiários em questão se concentram nos estratos ocupacionais mais baixos, 

ou seja, nos estratos formados essencialmente por trabalhadores não qualificados. Ve-

se, pela Tabela 27, que entre os responsáveis o percentual de trabalhadores não 

qualificados é ainda mais acentuado, sendo que 89% dos responsáveis estão 

concentrados nos estratos 1 e 2, dentre as ocupações mais comuns se destacam: 

empregadas domésticas, faxineiras, trabalhadores rurais e  serventes. Como o grupo dos 

responsáveis é basicamente feminino, este dado sugere que a expansão do mercado de 

trabalho para as mulheres não tem representado ganhos significativos, sobretudo, no 

caso das mulheres em situação de pobreza como as beneficiárias em questão, o que se 

observa é que estas tem se dirigido a empregos menos reconhecidos, menos protegidos 

do ponto de vista dos direitos trabalhistas e consequentemente com menores 

remunerações.   

Tabela 27 
Estratos ocupacionais entre responsáveis legais e cônjuges beneficiários do PBF –  

Montes Claros/MG - 2009  

Estrato ocupacional Responsáveis (%)

 

Cônjuges (%)

 

Baixo inferior: trabalhadores rurais não 
qualificados. 9 20 

Baixo superior: trabalhadores urbanos 
não qualificados. 

80 43 

Médio inferior: trabalhadores qualificados 
e semiqualificados. 11 35 

Médio médio: trabalhadores não-
manuais, profissionais de nível baixo e 
pequenos proprietários. 

0 2 

Médio superior: profissionais de nível 
médio e médios proprietários. 0 0 

Alto:profissionais de nível superior e 
grandes proprietários. 

0 0 

Total 100 100 
Fonte: Cadastro Único do MDS (2009) 
Nota: Classificação ocupacional segundo Hasenbalg e Silva (1999)   

Em relação aos cônjuges, verifica-se que em geral se inserem em empregos 

mais qualificados que os responsáveis. Por outro lado não significa que estejam em 

situação ocupacional satisfatória já que mais da metade dos cônjuges que trabalham 

estão nos estratos 1 e 2, os mais baixos em termos de qualificação, geralmente 

representados por: serventes de obra, trabalhadores rurais e trabalhadores de serviços 

gerais. Conforme mostra a Tabela 27,  35% dos cônjuges estão no grupo ocupacional 3, 
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denominado como estrato médio ante 11% dos responsáveis. Neste estrato, 

representado por trabalhadores com alguma qualificação, observou-se, principalmente, a 

presença de mecânicos, eletricistas e motoristas.   

Os tipos de ocupações complementam as análises sobre a situação do 

trabalho entre os responsáveis e cônjuges. Verifica-se que todas as informações 

apresentadas revelam as precárias condições de trabalho desses membros. São 

trabalhadores com baixa qualificação escolar, profissional e baixos rendimentos, somado 

ainda às particularidades do trabalho informal, desprovido de direitos e garantias 

trabalhistas.  

Em relação às mulheres, o grau de precariedade do trabalho é ainda maior. 

Além de possuírem uma participação inferior a dos homens (cônjuges), concentram-se 

mais fortemente no setor informal, sendo que os tipos de ocupação que possuem 

também revelam que o trabalho informal é mais precário e oferece menores rendimentos.  

A despeito das críticas sobre uma suposta acomodação dos beneficiários, 

constatamos que o percentual de responsáveis e, sobretudo, de cônjuges que exercem 

alguma atividade remunerada refuta esta concepção. Entre os cônjuges, majoritariamente 

do sexo masculino, apenas 22% no momento do cadastramento não exerciam atividade 

remunerada. Percentual relativamente baixo, considerando que o mercado de trabalho 

tem excluído trabalhadores com poucos anos de estudo. 

No entanto, as condições de trabalho deste contingente de beneficiários são 

extremamente insatisfatórias. A maior parte das ocupações apresentadas se concentra 

nos estratos ocupacionais mais baixos, que exige pouca ou quase nenhuma qualificação 

e por consequência com baixas remunerações e sem a devida segurança trabalhista. 

Assim sendo, se há, de fato, um fenômeno de abandono de empregos entre os 

beneficiários, logo se ve um efeito positivo das transferências: a superação de formas de 

trabalho inseguras, degradantes e até insalubres. Pois, se um beneficiário decide pedir 

demissão de um emprego para viver com um benefício médio referente à R$95,00 (MDS 

2009) o que deve ser focado não é o abandono do trabalho, mas antes, a precariedade 

do padrão de emprego que possui e, sobretudo, o poder de escolha em não aceitar 

qualquer forma de trabalho. 

As concepções de cunho liberal que declaram o trabalho como a principal via 

da superação da pobreza ajudam a mascarar a dura realidade de trabalho precarizado e 

instável que grande parte da população está submetida. Como alega Antunes (2008), a 

nova condição de trabalho está cada vez perdendo mais direitos e garantias sociais. 

Como se observa nos dados apresentados, a expressiva parcela de beneficiários do 
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Bolsa Família que está trabalhando expressa a incapacidade do mercado em solucionar 

os problemas sociais da população, especialmente do contingente em situação de 

pobreza.  

Como afirma Abramo (2008), o crescimento da informalidade indica, dentre 

outras coisas, a incapacidade de gerar postos de trabalho em proporção suficiente para 

absorver a oferta. Nestes termos, a alta participação dos trabalhadores beneficiários do 

PBF no setor informal reforça a situação de escassez de trabalhos regulamentados por 

leis trabalhistas, mais seguros e com melhores remunerações.      
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

As concepções sobre a pobreza sofreram diversas alterações ao longo dos 

séculos. As transformações econômicas, políticas e sociais influenciaram de modo 

substancial a construção de novas leituras para o fenômeno. A princípio, não havia 

preocupações significativas em relação à pobreza. Essa era compreendida como um fato 

natural e inevitável da vida em sociedade. O pobre era visto como um necessitado e não 

representava fortes ameaças a ordem social vigente. Dessa forma, a assistência se 

limitava ao campo da caridade. 

Conforme as relações sociais foram se tornando mais complexas as 

explicações e as formas de enfrentamento do problema exigiram novas ideias e 

argumentos. Alguns marcos históricos como a Revolução Industrial e as Crises de 1929 e 

1973 expressam bem estas transformações conceituais. O processo de urbanização e 

industrialização no início do século XVIII contribuiu para transformar a pobreza, suas 

visões e enfrentamentos. Dessa forma, na medida em que a pobreza cresceu e se 

expandiu, ameaçando o status quo, ela se constituiu enquanto problema público, 

exigindo, assim, ações efetivas da sociedade. 

A definição do conceito de pobreza se transformou significativamente. Migrou 

da ideia de mera privação de renda e carência de bens materiais para uma perspectiva 

mais ampla, como a ideia da “privação de capacidades”, e a carência de bens não 

materiais (SEN, 2000). A concepção de “pobre” também sofreu alterações e este passou 

a ser visto como um produto da estrutura e não como um trabalhador inapto ou mesmo 

um delinqüente que escolhe a sua condição. 

No Brasil, inicialmente, a pobreza também foi compreendida como um fato 

inevitável e, portanto, encontrava-se muito distante da ideia de problema social. Essa 

concepção sobre a pobreza perdurou até meados do século XIX.  Paradoxalmente, 

enquanto o Brasil ainda mantinha a escravidão como elemento central do seu sistema 

produtivo, sendo inclusive um dos últimos países do mundo a abolir este sistema, a maior 

parte dos países centrais, como, os Estados Unidos, a Inglaterra e a França já 

desenvolviam discussões sobre a noção de direitos sociais e, sobretudo, a igualdade dos 

indivíduos.  

Com a abolição da escravidão e a proclamação da República no final do 

século XIX, surgiram novos problemas para se manter a tão almejada ordem social no 

Brasil. O novo cenário era marcado por um conturbado processo de urbanização gerado, 

sobretudo, pelos efeitos de uma tardia libertação dos escravos que conduziu 
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forçosamente milhares de ex-escravos para as futuras favelas e mocambos; pelas 

implicações do êxodo rural provocado pelo aumento da pobreza no campo devido à 

decadência do sistema de plantations, ou seja, das produções latifundiárias do açúcar e 

do café. E também em decorrência da indústria ainda incipiente que fortaleceu o 

processo de urbanização no Brasil já no século XX. 

Com o processo crescente de urbanização e industrialização, a pobreza 

aumentou aceleradamente e foi se tornando mais heterogênea. No século XX ela se 

tornou um fenômeno essencialmente urbano, sendo que em 1999 cerca de 80% dos 

pobres brasileiros estavam nas cidades.  

A pertinácia da pobreza no Brasil, resistente até mesmo a condições 

econômicas mais favoráveis como o período do “Milagre Econômico”, evidencia a face de 

diversos problemas nacionais que se correlacionam ao problema da pobreza. Muito além 

da aparente causa da ausência de renda ou mesmo da escassez de recursos para 

combatê-la, ela está essencialmente ligada a variados problemas históricos como: a 

desigualdade entre pessoas e regiões, as particularidades de um mercado de trabalho 

restritivo e adaptado aos novos caminhos da reestruturação produtiva, as debilidades no 

campo da educação, as complexas relações agrárias frente ao processo de 

modernização do campo, os serviços sociais públicos insatisfatórios em acesso e em 

qualidade, dentre outras causas. 

A nova trajetória da evolução da pobreza no Brasil a partir de 2001, evidencia 

o papel da distribuição da renda como forma de enfrentamento do problema. Pois, pela 

primeira vez a proporção de pobres no Brasil vem declinando e dessa vez a redução 

associa-se a uma inédita queda na desigualdade de renda. No entanto, o quadro de 

distribuição de renda brasileiro ainda se encontra muito distante do aceitável, pois a 

concentração de renda no país continua muito elevada, afinal, como demonstra o IPEA, 

enquanto os 40% mais pobres vivem com 10% da renda nacional, os 10% mais ricos 

vivem com mais de 40%.  

O Norte de Minas Gerais apresenta uma situação socioeconômica bastante 

análoga ao Brasil. Sua estrutura fundiária se caracteriza por uma das maiores 

concentrações de terras do Estado. Os primeiros resultados da maciça intervenção do 

Estado na economia da região emergiram com a modernização da agricultura, ou mesmo 

a industrialização localizada em alguns municípios, a partir da década de 1960. Nesse 

momento a economia deslocou seu eixo central da pecuária de corte para a indústria nos 

municípios mais dinâmicos economicamente.  
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O investimento do Estado transformou também as relações sociais na região. 

Pólos urbano-industriais foram criados, houve grande migração campo-cidade e grandes 

mudanças, também, nas relações sociais no meio rural. Contudo, mesmo após maciços 

investimentos estatais na Região Norte de Minas Gerais, a região mantém indicadores 

muito precários, sobretudo em relação a outras regiões estaduais. Ressalta-se que a 

desigualdade também é observada na realidade socioeconômica intrarregional, 

evidenciando uma realidade heterogênea, com municípios norte mineiros em condições 

díspares.  

Os primeiros esforços para a construção de um sistema de proteção social no 

Brasil são relativamente recentes, seus marcos iniciais se localizam no período a partir de 

1930 em resposta aos inúmeros problemas que surgiram a partir da  urbanização 

acelerada que o país experimentou no início do século XX. O desenvolvimento do 

mercado era a principal motivação para a provisão de serviços sociais básicos, como: 

educação, saúde, moradia, transporte e previdência. Estas proteções se restringiram ao 

setor urbano e mais especificamente ao grupo dos trabalhadores empregados no setor 

formal e filiados a um sindicato. A cidadania brasileira, portanto, estava profundamente 

associada ao trabalho e ao setor urbano. 

Este primeiro arquétipo de proteção social foi mantido, ou melhor, permitido 

até o período militar, entre as décadas de 1970 e 1980. Nos anos oitenta, com a grande 

mobilização social para por fim a ditadura militar, os movimentos sociais conduzidos por 

uma visão universalista lutaram pela ampliação dos direitos sociais e conseguiram incluir 

parte das reivindicações na Constituição Brasileira de 1988. 

No entanto, a tendência do Brasil a um sistema de proteção social 

universalista foi interrompida pelo modelo de desenvolvimento adotado pelo país a partir 

de 1990. A orientação liberal para inserção na economia globalizada exigiu cortes graves 

nos investimentos sociais. A política social brasileira que caminhava então para um 

modelo universalista apresentava-se cada vez mais focalizada, residual e meritocrática.  

A partir de 1995, alguns municípios brasileiros inovaram o quadro de política 

social do país, com a introdução de Programas não contributivos de Renda Mínima. Em 

2001, observou-se a proliferação das políticas de transferência de renda coordenadas 

pelo governo federal. Este modelo de política social tem se apresentado como elemento 

central no enfrentamento da pobreza no Brasil. Ademais, os recentes resultados sobre a 

redução da pobreza e da desigualdade têm reforçado a manutenção desta política, 

enquanto estratégia de enfrentamento.  
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No entanto, embora seja reconhecida a contribuição das políticas de 

transferência de renda na nova trajetória de redução de pobreza e concentração de 

renda, os formatos dos programas brasileiros revelam forte influência liberal, mostrando 

uma tendência à mera atenuação da pobreza. A focalização acentuada presente nestes 

programas mostra-se incapaz de cobrir toda a população considerada vulnerável. 

Destaca-se a existência de muitas famílias que possuem todas as condições exigidas 

para receber o benefício do Bolsa Família, mas não são beneficiárias do Programa. Para 

Silva e Silva (2007), este tipo de focalização fragmenta mais que focaliza, por ser incapaz 

de alcançar a totalidade dos segmentos populacionais que estão demandando atenção 

especial.  

Outro aspecto liberal relacionado ao formato dos programas brasileiros diz 

respeito às condicionalidades. Segundo o MDS, essas representam o reforço do direito 

de acesso das famílias aos serviços básicos nas áreas de saúde, educação e assistência 

social. No entanto, nota-se uma ampla correlação com o discurso neoliberal que tende a 

considerar a transferência de renda como política assistencialista e parasitária. A 

concepção neoliberal compreende que o cumprimento das condicionalidades para o 

recebimento do benefício representa o esforço e o mérito do beneficiado, em outras 

palavras, é o que lhe transfere da suposta condição de oportunista para a posição de 

merecedor e responsável.  

A despeito das críticas e mesmo do estigma que recai sobre os beneficiários, 

o fato é que o programa está presente em milhões de lares brasileiros, como no caso dos 

cerca de dezesseis mil lares de Montes Claros-MG.  

Os dados apresentados neste estudo demonstram que existe uma distribuição 

rural-urbano desproporcional em relação à distribuição apresentada pela população do 

município de Montes Claros, como um todo. Existe uma maior concentração dos 

beneficiários no setor rural, em relação ao município como um todo. Na zona urbana, 

78% dos beneficiários estão concentrados nas regiões norte e sul. Estas regiões 

concentram também o maior número de famílias vulneráveis da cidade.  

As famílias mais pobres sofrem uma forte segregação espacial na cidade. 

Com raríssimas exceções, os moradores com menor poder aquisitivo estão segregados 

em regiões muito distantes das regiões: central e oeste, onde residem 

predominantemente as classes mais abastadas. Ademais, nos últimos anos, a 

especulação imobiliária está acentuando ainda mais esta segregação, ao valorizar o 

preço das residências mais próximas ao centro.  
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Aproximadamente dois terços das famílias beneficiárias vivem em domicílios 

próprios. No entanto, algumas residências são de adobe ou taipa, materiais muito 

utilizados na região até algumas décadas atrás, mas que atualmente são utilizados 

apenas por famílias de baixíssimo poder aquisitivo. A dificuldade de higienização e a 

insegurança das residências construídas com estes materiais levam as famílias a 

optarem pelos mesmos apenas como último recurso, mesmo às mais humildes. Uma em 

cada três famílias residem em “cômodos” o que reforça as condições de precariedade 

destas habitações. Esse dado demonstra que parcela expressiva das famílias 

beneficiárias habita domicílios em condições insatisfatórias, pois conforme é observado, 

tende a não classificar suas moradias como casas e sim, como “Cômodos”. Ademais, 

quando comparado aos dados do Censo 2000, o município de Montes Claros, como um 

todo, apresentou apenas 2% dos domicílios caracterizados como cômodos, o que 

expressa a situação de desigualdade do município. A diferença entre a média de 

cômodos por domicílio entre as famílias beneficiárias e o total de famílias do município 

corrobora a situação de desigualdade entre elas. De fato, os beneficiários do programa 

estão entre os que mais necessitam de assistência, em termos de moradia.  

Algumas condições de infra-estrutura analisadas, mais especificamente, 

iluminação, coleta de lixo, abastecimento de água e escoamento sanitário nos domicílios 

das famílias beneficiárias são relativamente compatíveis com as condições apresentadas 

pelo município como um todo. Em geral, podemos afirmar que as condições 

infraestruturais analisadas neste trabalho não são tão precárias quanto à situação das 

residências em si. Muito embora, não tenha considerado outros aspectos da 

infraestrutura como o transporte público, pavimentação, dentre outros.   

Compõem um quadro desolador as condições de vida de parcela significativa 

das famílias beneficiárias do programa Bolsa Família em Montes Claros. A situação de 

vulnerabilidade das mesmas excede a condição econômica que apresentam. Em outras 

palavras, estes dados sobre a situação dos domicílios e do entorno em que vivem estas 

famílias reforçam a condição de carência e risco social em que expressa maioria se 

encontra. 

O Programa Bolsa Família apresenta um caráter familista em seu formato 

institucional, expresso, inclusive, no próprio nome. A família é impelida a assumir a 

principal responsabilidade pelo bem-estar dos seus membros, de tal forma que a 

proteção social recai muito mais sobre a família que no mercado ou no Estado. 

Quando se trata do tamanho das famílias pobres é bastante comum a imagem 

de famílias numerosas, com elevado número de filhos e também com a presença de 
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outros membros. No entanto, as famílias beneficiárias, muito pobres por sinal, são tão 

numerosas quanto à média geral das famílias do município Montes Claros, como um todo 

e mesmo do Brasil, contradizendo esta imagem corrente sobre as famílias pobres. 

Ademais, as famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família possuem um número 

reduzido de filhos. 

Metade das famílias são arranjos caracterizados como monoparentais. Por 

outro lado, segundo dados da Pnad 2007, apenas 17,4% dos arranjos familiares no país 

eram caracterizados como monoparentais. Mesmo sem contar com dados confiáveis 

sobre a proporção de arranjos monoparentais no município de Montes Claros, podemos 

concluir que o percentual de famílias beneficiárias monoparentais está muito acima da 

média, considerando o conjunto da população brasileira. 

A expressiva presença de arranjos monoparentais entre os beneficiários 

indica, em tese, uma situação de maior vulnerabilidade familiar. Visto que as condições 

de vida destas famílias são agravadas pelas necessidades impostas ao responsável, no 

caso das famílias beneficiárias representado majoritariamente por mulheres, de articular 

atividades profissionais para o sustento da família, conjuntamente com as atividades 

domésticas e o cuidado familiar. A sobrecarga de responsabilidades nestas famílias 

monoparentais configura não uma dupla jornada, mas uma tripla e exaustiva jornada, 

pois inclui no mínimo três funções essenciais para a sobrevivência da família, a saber: 

atividades profissionais, domésticas e familiares em geral.  

O percentual de crianças beneficiárias com quatro e cinco anos de idade que 

frequentam a escola está muito abaixo em relação às crianças da mesma idade do 

conjunto da população de Montes Claros. Este reduzido percentual está associado à falta 

de garantia legal do acesso à educação pública para todas as crianças nesta faixa etária. 

Tal fato reforça, mais uma vez, a carência das famílias beneficiárias em relação ao 

conjunto dos habitantes do município.  

A maioria das famílias beneficiárias cumpre relativamente bem as 

condicionalidades referentes à frequência escolar dos filhos. No entanto, percentual 

significativo dos filhos em idade escolar não estava frequentando a escola. Por outro 

lado, mais da metade dos jovens com mais de 17 anos continuam frequentando a escola. 

Esta situação contradiz um dos fundamentos das condicionalidades impostas pelo 

programa, na medida em que demonstra uma preocupação das famílias beneficiarias 

com a educação dos seus filhos, independente da exigência do poder público. 

Certamente, o complemento da renda familiar por meio dos benefícios do Programa 

contribui para a continuidade dos estudos das crianças e jovens beneficiários, no entanto, 
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o fato de expressiva parcela de jovens, desobrigados de cumprir a frequência escolar, 

ainda assim continuarem estudando, reforça o argumento da pesquisadora Silva e Silva 

(2007). Ela argumenta que as condicionalidades deveriam ser impostas ao Estado, nos 

seus três níveis e não às famílias, visto que implicam e demandam a expansão e a 

democratização de serviços sociais básicos de boa qualidade, que uma vez disponíveis 

seriam utilizados por todos, sem necessidade de imposição e obrigatoriedade.  

Quarenta por cento das crianças e adolescentes das famílias beneficiárias 

com idade entre 7 e 17 anos, possuem mais de um ano de atraso escolar. A distorção 

idade-série produz um grande impacto negativo no desempenho escolar, de modo que, 

quanto maior for o atraso escolar do aluno pior será o seu desempenho educacional. 

Nesses termos, significa dizer que além de concluírem o ensino regular tardiamente, 

estes alunos tenderão a apresentar um baixo aproveitamento escolar.  

Parcela significativa de crianças e adolescentes possuem um ano ou mais de 

atraso escolar. Este problema envolve implicações negativas tanto para o Estado, que 

acaba sendo onerado devido ao re-trabalho que é exigido pela repetência escolar, bem 

como para a própria criança, já que o atraso escolar emperra o processo de qualificação 

educacional que potencializará sua inserção no mercado de trabalho. 

É muito reduzida a participação dos jovens beneficiários do município no 

mercado de trabalho. Ademais, dentre a pequena parcela de filhos que trabalham, 

apenas um em cada quatro estão inseridos no mercado formal, mesmo assim, a maioria 

está concentrada no estrato baixo-superior, que caracteriza os trabalhadores urbanos 

não-qualificados, especialmente faxineiros, trabalhadores de serviços gerais e serventes 

de pedreiro. Embora possuam nível de escolaridade melhor que os pais, esses jovens 

não conseguem ocupar os estratos ocupacionais mais competitivos, portanto, melhor 

remunerados. O que contesta a tese da escolaridade enquanto panaceia dos problemas 

sociais e indica que o enfrentamento da pobreza envolve outros elementos além do 

aumento da escolaridade. 

A migração é um traço marcante entre os beneficiários do Bolsa Família. Os 

dados do Cadastro Único confirmam que quase a metade, mais precisamente 45% dos 

responsáveis e cônjuges são naturais de outros municípios. No entanto, dentre os 

responsáveis e cônjuges que não são naturais de Montes Claros, 85% são da região 

Norte de Minas, o que enfatiza o papel das migrações intra-regionais nesse município. O 

alto percentual de beneficiários do Bolsa Família de origem norte mineira reflete a 

situação de vulnerabilidade regional. O fato de viverem em precárias condições 
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socioeconômicas e fora do seu município de origem, sugere que as condições em que 

viviam em sua terra natal eram ainda mais precárias. 

Entre as famílias beneficiárias existe pequena participação de brancos, em 

relação ao conjunto da população de Montes Claros. A exclusão histórica juntamente 

com a persistência da omissão da sociedade na implantação da igualdade racial, de fato, 

entre os brasileiros, ainda hoje dificulta a inserção dos não-brancos no mercado 

competitivo de trabalho. Resta a esse contingente de brasileiros, de forma geral, a 

competição pelos postos de trabalho sem maiores exigências de escolarização, ou seja, 

os trabalhos precários, mal remunerados e sem garantias de fato. A desigualdade racial 

reflete um processo de desvantagens cumulativas em áreas essenciais, como a 

educação e o trabalho, o que naturalmente implica em situação de desigualdade em que 

negros e pardos continuam sendo os mais pobres e expropriados pelo capital, como 

podemos verificar pela presença maciça de não-brancos em famílias beneficiárias do 

Bolsa Família.  

Expressiva parcela dos responsáveis legais e dos cônjuges constitui-se de 

adultos com mais de quarenta anos, o que representa um grave impasse frente ao 

objetivo de saída do Programa através do trabalho. Tal saída se apresenta bastante 

problemática, tanto porque a formação escolar que possuem é um empecilho para a 

ocupação de postos de trabalho com melhores remunerações, quanto porque ainda que 

apresentassem um grau de escolaridade mais elevado, a estrutura do mercado de 

trabalho no capitalismo se mostra incapaz de absorver toda a mão-de-obra disponível.  

Entre os responsáveis, 46% exercem atividade remunerada. Entre os 

cônjuges, embora apresentem em média menos anos de estudo em relação aos 

responsáveis, apresentam um nível maior de ocupação, em que 73% exercem algum tipo 

de atividade remunerada. Posto que o agrupamento dos cônjuges é essencialmente 

masculino e dos responsáveis basicamente feminino, nota-se a existência de um quadro 

de desigualdade nas taxas de ocupação entre gêneros que corresponde ao cenário 

brasileiro referente ao trabalho 

A grande maioria dos beneficiários que exercem algum tipo de atividade 

remunerada se concentra nos estratos ocupacionais mais baixos, ou seja, nos estratos 

formados essencialmente por trabalhadores não qualificados e com baixas 

remunerações. Ademais, a maior parte destas atividades corresponde a formas de 

trabalho informal, trabalhos particularmente vulneráveis, inseguros e exercidos pelos 

trabalhadores mais pobres.  
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Em relação às mulheres, o grau de precariedade do trabalho é maior. Além de 

possuírem uma participação inferior a dos homens (cônjuges), concentram-se mais 

fortemente no setor informal, sendo que os tipos de ocupação que possuem também 

revelam que o trabalho informal é mais precário e oferece menores rendimentos. 

A despeito das críticas sobre uma suposta acomodação dos beneficiários, 

constatamos que o percentual de responsáveis e, sobretudo, de cônjuges que exercem 

alguma atividade remunerada refuta esta concepção. Entre os cônjuges, apenas 22%, no 

momento do cadastramento, não exerciam atividade remunerada. Percentual 

relativamente baixo considerando que o mercado de trabalho tem excluído trabalhadores 

com poucos anos de estudo. 

Entretanto, embora a maior parte dos beneficiários esteja trabalhando, as 

condições de trabalho deste contingente de beneficiários são extremamente 

insatisfatórias. Assim sendo, se há, de fato, um fenômeno de abandono de empregos 

entre os beneficiários, logo se ve um efeito positivo das transferências: a superação de 

formas de trabalho inseguras, degradantes e até insalubres. Pois, se um beneficiário opta 

pela demissão de algum emprego para viver com um benefício médio mensal referente a 

R$95,00 (MDS 2009), o que deve ser focado não é o abandono do trabalho, mas antes, a 

precariedade do padrão de emprego que possui e, sobretudo, o poder de escolha em não 

aceitar qualquer forma de trabalho.  

As concepções de cunho liberal que declaram o trabalho como a principal via 

da superação da pobreza ajudam a mascarar a dura realidade de trabalho precarizado e 

instável a que grande parte da população está submetida. A expressiva parcela de 

beneficiários do Bolsa Família que trabalham evidencia a incapacidade do mercado em 

solucionar os problemas sociais da população, especialmente o contingente em situação 

de pobreza. Em outras palavras, mesmo possuindo um emprego, inclusive no mercado 

formal, estes trabalhadores não superaram a condição de pobreza, expressa em várias 

dimensões além da renda familiar. 

Como afirma Abramo (2008), o crescimento da informalidade indica, dentre 

outras coisas, a incapacidade de gerar postos de trabalho em proporção suficiente para 

absorver a oferta. Nestes termos, a alta participação dos trabalhadores beneficiários no 

setor informal reforça a situação de escassez de trabalhos regulamentados por leis 

trabalhistas, mais seguros e com melhores remunerações.  

Portanto, as visões que alegam uma suposta “falta de vontade de trabalhar” 

dos assistidos por políticas sociais carregam forte teor de preconceito e omissão diante 

da realidade social da maior parte da população. Relacionar a condição de desemprego 
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ou desocupação à acomodação significa, muitas vezes, responsabilizar o indivíduo por 

um problema que possui natureza estrutural. Em outras palavras, significa transferir a 

responsabilidade da pobreza para o próprio pobre. A recorrente concepção que defende 

a redução do Estado e das políticas sociais em virtude de uma possível dependência do 

assistido oculta que a dependência da maior parte da população em relação ao mercado 

é muito mais perniciosa e que, longe de solucionar os graves problemas sociais, tende a 

acentuá-los.  

A omissão da sociedade brasileira em relação à provisão dos direitos sociais 

básicos dos trabalhadores é uma condição histórica. Emblemática é a composição do 

salário mínimo que representa o valor que uma sociedade institui como o mínimo de 

sobrevivência. Notamos que uma família composta por quatro membros que vivem com 

um salário mínimo (R$ 510,00) possui o perfil para se eleger como beneficiária do 

Programa Bolsa família. Ou seja, o próprio poder público legitima que um salário mínimo 

não é suficiente para garantir o bem-estar mínimo de uma família de tamanho médio, 

sendo incluída no enorme contingente de famílias em situação de pobreza. Este é um 

fato exemplar do quadro dramático da proteção social brasileira, além do salário mínimo 

incapaz de suprir as necessidades básicas de uma família média, o país apresenta 

graves problemas como: a educação, a saúde pública, a previdência social, as 

habitações, dentre outros direitos sociais. 

Em suma, o presente estudo evidenciou que as famílias beneficiárias do 

Programa Bolsa Família no município de Montes Claros- MG apresentam-se em grave 

situação de vulnerabilidade social. A situação de carência é expressa não apenas no 

baixo valor de renda per capita, mas também nas condições precárias de habitação, na 

situação escolar, na participação no mercado de trabalho, dentre outros. A inter-relação 

destas questões indica a natureza estrutural da pobreza em que se encontram. 

A liberdade enfatizada no discurso liberal parece restrita a alguns segmentos 

da população. Como foi apresentado no presente trabalho, grande parte da população 

não tem a liberdade de permanecer em sua terra natal, de concluírem nem mesmo o 

ensino fundamental, de escolher empregos seguros e bem remunerados, de viverem em 

residências com o mínimo de conforto. O que se constata é um expressivo contingente 

de pessoas sem “liberdade” de escolha. São impelidos a viverem em precárias condições 

e ainda são responsabilizados por sua situação de pobreza.  

Acreditamos que o programa Bolsa Família representa um grande avanço na 

política social brasileira, sobretudo, ao se pautar na provisão do direito social elementar: 

a alimentação. No entanto, apesar de aliviar as condições de privação do público 
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beneficiário, não possui meios de gerar impactos significativos na melhoria de condições 

de vida do público que se propõe a atender. A estratégia das condicionalidades como 

forma de interromper o efeito intergeracional da pobreza não parece surtir resultados 

realmente significativos. O modelo de extrema focalização, que seleciona os mais pobres 

dentre os pobres, notoriamente associado à resistência neoliberal com relação aos 

“gastos sociais”, é um elemento que compromete o alcance desses programas. 

Nesses marcos, entendemos que programas não contributivos de Renda 

Mínima, tal qual o Bolsa Família, mais que importantes, são necessários mecanismos de 

proteção social. Todavia, constituem uma frente no combate à pobreza e à desigualdade. 

A provisão do bem-estar coletivo exige medidas estruturais, que significam ampliação de 

investimentos sociais, especialmente, na educação pública de qualidade, que envolve 

muito aspectos além da escolaridade dos indivíduos. A qualidade de vida da população 

exige concretos investimentos na saúde, na habitação, ou seja, na garantia dos direitos 

sociais dos cidadãos, orientada por uma visão universalista. O verdadeiro projeto de 

“emancipação” da população em situação de pobreza exige, sobretudo, a coletivização 

da responsabilidade social. Superar a histórica resistência às medidas distributivas 

diretas é o desafio brasileiro para atingir uma situação de desenvolvimento não 

concentrado e socialmente incluso.   
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