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"É do buscar e não do achar que nasce o que eu não conhecia". 

Clarice Lispector 

 

 

RESUMO 

 

 

 

Trata a pesquisa sobre ações afirmativas e o programa Bolsa Família, num recorte 

de gênero e raça, com subsidio de estatística descritiva. O principal objetivo deste 

estudo foi o de analisar indicadores sociais, com um recorte de gênero e raça, nas 

ações afirmativas e no Programa Bolsa Família. Para seu desenvolvimento, o 

presente trabalho monográfico incidiu sobre as informações Geo-Referenciais e os 

Métodos Estatísticos de análise exploratória e descritiva de dados. Pretendeu-se 

mapear as regiões nas quais as famílias são beneficiadas com as Políticas de 

Desenvolvimento Social do Ministério de Desenvolvimento Social. Para isso, 

pretendeu-se abordar os conceitos de transferência de renda, ação afirmativa e sua 

incidência no Programa Bolsa Família (principal instrumento para o desenvolvimento 

social e da saúde das famílias de perfil socioeconômico baixo); gerar dados 

estatísticos com ênfase nas famílias monoparentais, chefiadas por mulheres, 

recortando os indicadores sociais de gênero e de raça no município de Juiz de Fora, 

Minas Gerais, Brasil; oferecer dados e indicadores para uma maior compreensão da 

necessidade de ações integradas para o desenvolvimento socioeconômico das 

famílias em foco. 

 

 

Palavras-Chave: Métodos estatísticos. Economia. Desenvolvimento Social. 
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ABSTRACT 

 

 

 

His research on affirmative action and the Bolsa Familia program, in a gender and 

race, with a subsidy of descriptive statistics. The main objective of this study is to 

analyze social indicators, with an outline of gender and race, affirmative action and 

the Family Grant Program. For its development, this monograph will focus on Geo-

information benchmarks and statistical methods for exploratory analysis and 

descriptive data. The aim is to map the regions in which families are benefiting from 

the policies of the Social Development Ministry of Social Development. For this, we 

intend to address the concepts of income transfer, affirmative action and its impact 

on Family Grant Program (main instrument for social development and health of 

families of low socioeconomic profile) to generate statistical data focusing on lone 

parents, headed by women, cutting social indicators of gender and race in the city of 

Juiz de Fora, Minas Gerais, Brazil; data and indicators to provide a greater 

understanding of the need for integrated actions to the socioeconomic development 

of families in focus. 

 

 

KEYWORDS: Statistical methods. Economics. Social Development. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 

Na atualidade, a evolução da garantia de direitos e proteção social, provoca 

uma mudança de comportamento na formulação, implementação e coordenação de 

políticas públicas das instituições públicas e das ações de responsabilidade sócio-

ambiental dos setores privados. Com isso, ocorre uma maior conscientização de que 

a geração de oportunidades e a inclusão socioeconômica são passos fundamentais 

para o desenvolvimento social e a garantia de equidade. 

Diante do atual projeto nacional de Desenvolvimento Social, empreendido 

pelo Ministério do Desenvolvimento Social, percebe-se a iniciativa de investimento 

social, considerando um conjunto de paradigmas fundamentais de convívio e 

sociabilidade sob a égide dos quais passaram a se organizar certos direitos sociais, 

políticos, culturais e humanos, essa é a premissa principal do eixo temático da atual 

pesquisa intitulada “Ações Afirmativas e o Programa Bolsa Família, um recorte de 

gênero e raça – estatística descritiva”.  

O principal objetivo deste estudo é o de analisar indicadores sociais, com um 

recorte de gênero e raça, nas ações afirmativas e no Programa Bolsa Família. Para 

seu desenvolvimento, o presente trabalho monográfico incidirá sobre as informações 

Geo-Referenciais e os Métodos Estatísticos de análise exploratória e descritiva de 

dados. Pretende-se mapear as regiões nas quais as famílias são beneficiadas com 

as Políticas de Desenvolvimento Social do Ministério de Desenvolvimento Social. 

Para isso, pretende-se abordar os conceitos de transferência de renda, ação 

afirmativa e sua incidência no Programa Bolsa Família (principal instrumento para o 

desenvolvimento social e da saúde das famílias de perfil socioeconômico baixo); 

gerar dados estatísticos com ênfase nas famílias monoparentais, chefiadas por 

mulheres, recortando os indicadores sociais de gênero e de raça no município de 

Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil; oferecer dados e indicadores para uma maior 

compreensão da necessidade de ações integradas para o desenvolvimento 

socioeconômico das famílias em foco. 
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Para a realização do proposto acima, essa monografia foi produzida a partir 

de pesquisa bibliográfica, embasada na revisão de literatura, através de uma busca 

por artigos e pesquisas referentes ao tema escolhido.  

O tipo de pesquisa bibliográfica, conforme assinala Koche (1997), “possui as 

funções de conhecer e analisar as principais contribuições teóricas existentes acerca 

de um determinado tema ou problema, tornando-se um instrumento indispensável 

para qualquer tipo de pesquisa exploratória ou conclusiva”. 

Sendo assim, no primeiro capítulo falou-se sobre o Ministério do Desenvolvimento 

Social e combate à fome (MDS). O segundo capítulo foi a respeito das Ações 

Afirmativas. No terceiro capítulo o assunto foi o Programa Bolsa Família. A intenção 

foi expor sua conceituação e peculiaridades; falar do seu histórico e evolução, assim 

como da questão do gênero e raça e suas relações com o programa bolsa família; 

as relações do programa com os municípios; e, por fim, as críticas ao programa. O 

quarto capítulo foi a respeito do recorte do trabalho: as famílias assistidas pelo 

programa – famílias monoparentais chefiadas por mulheres; o município em questão 

– Juiz de Fora, Minas Gerais. 
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2 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME (MDS) 

 

 

 

Diversos segmentos da sociedade de forma articulada demonstraram, ao 

longo das décadas, um desejo de mudanças sociais no país, embasadas no 

reconhecimento da necessidade de assitir aos mais carentes. 

Autores renomados, como Josué de Castro (celebrado médico e geógrafo) – 

em 1946, e Herbert de Souza (Betinho) quebraram paradigmas vigentes até então e 

analisaram a questão da fome (entre outras). Eles trataram o assunto com a 

complexidade e seriedade devidas e afirmaram que a fome é, antes de tudo, um 

problema social (CAMPOS, 2007). 

Em 2002, eleito como presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, se mostrou 

comprometido com esse sentimento e com os movimentos que propiciaram grandes 

conquistas sociais e políticas no país (inclusive citou a questão da fome em seu 

discurso de posse). 

Retrocedendo um pouco, somente com a promulgação da Constituição 

Federal de 1988 (apesar dos esforços anteriores1) que, de fato, ocorreu a 

consolidação do regime burocrático brasileiro. De acordo com Cardoso Jr. e Jaccoud 

(2005, p. 182): 

 

                                                
1
 Até a década de 60 constata-se a existência de três diferentes paradigmas. Na mesma década 

citada, juntou-se essas três formas de atuação, também citadas e formou-se “um conjunto de 
intervenções sociais do governo federal ancoradas em sistemas de remuneração de fundos públicos. 
Estas formas de intervenção, ainda hoje presente e atuantes no terreno das políticas sociais 
brasileiras” (CARDOSO JR. e JACCOUD, 2005, p. 181). 
Entre os anos 1970 e 1980 foi instituído o Sistema Brasileiro de Proteção Social (SBPS). 
“O esforço estatal, reconhecido pela construção do SBPS, de estruturar um conjunto de políticas e 
programas, especificamente os das áreas sociais – previdência, assistência social, trabalho, 
alimentação, saúde, educação, além de habitação e saneamento, destinados à prestação de bens e 
serviços, bem como à transferência de renda – teve como objetivo garantir direitos sociais; equalizar 
as oportunidades; reduzir os riscos sociais; e, enfrentar as condições de pobreza” (DANTAS, 2008, p. 
4). 
Entretanto, de acordo com Cardoso Jr. e Jaccoud (2005), os amplos estudos desenvolvidos desde 
meados da década de 1980 vêm caracterizando o SBPS como insuficiente para o progresso de uma 
sociedade mais justa e menos desigual. 
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(...) a Constituição de 1988 lançou as bases para uma expressiva 
alteração da intervenção social do Estado, alargando o arco dos 
direitos sociais e o campo da proteção social sob responsabilidade 
estatal, com impactos relevantes no que diz respeito ao desenho das 
políticas, à definição dos beneficiários e dos benefícios (CARDOSO 
JR. e JACCOUD, 2005, p. 182). 

Silva, Jaccoud e Beghin (2005, p. 373) complementam: 

 

Um conjunto de direitos sociais foi ali estabelecido como resultado de 
um longo e conflituoso processo de mobilizações sociais e políticas 
que marcaram os anos 1970 e 1980. Nessa trajetória, buscou-se 
ampliar o envolvimento dos atores sociais nos processos de decisão 
e implementação das políticas sociais, respondendo a demandas em 
torno da descentralização e da democratização do Estado brasileiro. 
A partir da nova Carta constitucional, os conselhos se 
institucionalizaram em praticamente todo o conjunto de políticas 
sociais no país, representando uma nova forma de expressão de 
interesses e de representação de demandas e atores junto ao Estado 
(SILVA, JACCOUD e BEGHIN, 2005, p. 373). 

 

 

Retomando a questão do presidente Lula, já em 2003 lançou, em função do 

seu compromisso com a erradicação da fome no Brasil, o Programa “Fome Zero”2, 3. 

 

O Fome Zero foi apresentado como um Programa de todo o governo, 
envolvendo todos os Ministérios. Inicialmente, contou com a estrutura 
do Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à 
Fome. Posteriormente, em janeiro de 2004, passou a integrar as 
ações do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – 
MDS, que reuniu as ações do Ministério de Assistência Social 
(extinto), do Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e 
Combate à Fome e da Secretaria do Bolsa-Família (...). Sua proposta 
era combinar políticas estruturais, específicas e locais, sendo um 
aspecto positivo do Programa a integração entre os órgãos federais 
envolvidos nas ações (YASBEK, 2004, p. 110). 

 

 

De acordo com o descrito acima e, com uma das próprias publicações4 do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), foi criado em 

                                                
2
 Com o objetivo de implantar efetivamente no país uma política de segurança alimentar e nutricional, 

que considera as condições estruturais para isso, facilitando o acesso aos alimentos e combatendo o 
quadro de exclusão social (Presidência da República, s/d). 
3
 (...) articula com 12 ministérios e outros 106 parceiros estratégicos, a maior articulação de políticas, 

programas e ações no apoio às classes desfavorecidas do Brasil (CAMPOS, 2007, p. 12). 
4
 BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS).  Brasília, 2007. PAES-

SOUSA, R.; VAITSMAN, J. (Organizadores). Cadernos de estudos – Desenvolvimento Social em 
Debate. n. 5. Sínteses das Pesquisas de Avaliação de Programas Sociais do MDS. 
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janeiro de 20045, e “é responsável pelas políticas de segurança alimentar e 

nutricional, assistência social e renda de cidadania”. 

A definição e peculiaridades podem ser encontradas em outra publicação do 

MDS6: 

 

A partir de sua constituição em 2004, o Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) vem 
desenvolvendo políticas e programas visando a redução da fome e 
da pobreza e a promoção dos direitos sociais de cidadãos 
sistematicamente esquecidos na história do Brasil. 
 
Como orientações fundamentais, o MDS efetivou a pactuação com 
os entes federados, a exemplo dos processos de operacionalização 
do Programa Bolsa Família – definição de condicionalidades, 
constituição do Cadastro Único etc. – e estabeleceu um diálogo 
sistemático com a sociedade por meio de incentivo ao fortalecimento 
institucional de conselhos, como os conselhos nacionais de 
Assistência Social e de Segurança Alimentar e Nutricional; apoio e 
contribuição em instâncias de deliberação como as conferências 
nacionais de Segurança Alimentar e Nutricional, Assistência Social, 
dos Direitos da Pessoa Idosa e dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência; além disso, o Ministério vem conduzindo ativamente o 
processo de implantação de uma grande conquista da sociedade 
brasileira: a consolidação do Sistema Único de Assistência Social 
(SUAS). 
 
Por outro lado, mais do que programas inovadores e interlocução 
com diversos atores sociais, sempre buscou investir em uma gestão 
responsável, transparente e eficaz, como forma de garantir que os 
objetivos primordiais da política pública fossem alcançados; ou seja, 
fazer com que seus beneficiários tivessem efetivo acesso aos 
programas sociais e que as situações que geraram estas 
necessidades fossem revertidas (BRASIL, 2007d, p. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5
 Medida Provisória no. 163, de 23 de janeiro de 2004, transformada na Lei no. 10.868, de 13 de maio 

de 2004. 
6
 BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS).  Brasilia, 2007. PAES-

SOUSA, R.; VAITSMAN, J. (Organizadores). Avaliação de Políticas e Programas do MDS – 
Resultados. v. 2. Bolsa Família e Assistência Social. 
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Em seu portal, na internet, a sua definição/apresentação aparece da 

seguinte maneira7: 

 

O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) 
foi criado em janeiro de 2004, pelo presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva, com a missão de promover a inclusão social, a segurança 
alimentar, a assistência integral e uma renda mínima de cidadania às 
famílias que vivem em situação de pobreza. Para isso, o órgão 
implementa inúmeros programas e políticas públicas de 
desenvolvimento social, realiza a gestão do Fundo Nacional de 
Assistência Social (FNAS) e aprova os orçamentos gerais do Serviço 
Social da Indústria (Sesi), do Serviço Social do Comércio (Sesc) e do 
Serviço Social do Transporte (Sest). 
 
Por meio de programas de transferência direta de renda, como o 
Bolsa Família, o MDS proporciona cidadania e inclusão social aos 
beneficiários, que são comprometidos com atividades de saúde e 
educação. O Ministério também realiza ações estruturantes, 
emergenciais e sustentáveis de combate à fome, através de ações 
de produção e distribuição de alimentos, de incentivo à agricultura 
familiar, de desenvolvimento regional e de educação alimentar, 
respeitando as diversidades culturais brasileiras. O órgão dedica-se, 
ainda, a consolidar o direito à assistência social em todo o território 
nacional e dar agilidade ao repasse de verbas do Governo Federal 
para os estados e municípios. 
 
O MDS é originário de três estruturas governamentais extintas: 
Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e Nutricional 
(Mesa), Ministério da Assistência Social (MAS) e Secretaria 
Executiva do Conselho Gestor Interministerial do Programa Bolsa 
Família. Com a criação do MDS, em 2004, o Governo Federal 
centralizou as iniciativas e passou a executar sua estratégia de 
desenvolvimento social de forma mais robusta e articulada e com 
maiores investimentos nas políticas públicas, que atendem dezenas 
de milhões de pessoas. 
 
Hoje, as ações do MDS são realizadas nas três esferas de Governo 
e em parceria com sociedade civil, organismos internacionais e 
instituições de financiamento. Essa articulação estabelece uma 
sólida rede de proteção e promoção social que quebra o ciclo de 
pobreza e promove a conquista da cidadania nas comunidades 
brasileiras. 

 

O MDS “(...) vem trabalhando para que as diversas ações desenvolvidas por 

empresas públicas, privadas”, entre outras, “(...) possam construir soluções coletivas 

e produzir resultados para os beneficiários dos programas sociais” (CAMPOS, 2007, 

p. 13).  

 

                                                
7
 Disponível em: <http://www.mds.gov.br/sobreoministerio>. Acesso em: dez. 2012. 

http://www.mds.gov.br/sobreoministerio
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3 AÇÕES AFIRMATIVAS 

 

 

 

3.1 HISTÓRICO ANTERIOR 

 

 

 

Com o objetivo de implementar medidas no sentido de promover a 

ampliação de direitos de determinados grupos socialmente discriminados, mais 

precisamente, mulheres, pessoas portadoras de deficiência física e 

afrodescendentes, nos diversos setores da vida social, o Governo Federal, por meio 

do Decreto n. 4.228, de 13 de maio de 2002, instituiu (em função das enormes 

desigualdades sociais existentes), no âmbito da Administração Pública Federal, sob 

a coordenação da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos do Ministério da 

Justiça, o Programa Nacional de Ações Afirmativas (PNAA).  

Observa-se preocupação semelhante em alguns dispositivos da CF/88, em 

especial no artigo 37, VIII, onde se assegura que a lei reservará percentual dos 

cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os 

critérios de sua admissão, e no artigo 7º, XX, onde se assegura a proteção do 

mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos nos termos da lei. 

Anteriormente à instituição do Programa Nacional de Ações Afirmativas, a 

intenção de implementar políticas públicas em favor de determinados grupos sociais 

historicamente discriminados já havia sido manifestada pelo Governo Federal no I 

Programa Nacional de Direitos Humanos – PNDH I, instituído pelo Decreto nº 1.904, 

de 13 de maio de 1996, e reiterada no II Programa Nacional de Direitos Humanos – 

PNDH II, instituído pelo Decreto nº 4.229, de 13 de maio de 2002, ambos com o 

objetivo de identificar e remover os obstáculos à promoção e proteção dos direitos 

humanos no Brasil. 

Os direitos humanos são absolutos e inerentes a todos os indivíduos. 

Independem de raça, sexo, idade, religião, ou grau de civilização. São, pois, 

garantias mínimas do respeito. Compreendem os direitos individuais fundamentais 

(relativos à liberdade, igualdade, propriedade, segurança e vida, integridade física e 
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moral/psíquica); os direitos sociais (relativos à educação, trabalho, lazer, seguridade 

social entre outros); os direitos econômicos (relativos ao pleno emprego, meio 

ambiente e consumidor); e os direitos políticos (relativos às formas de realização da 

soberania popular). 

Após a Segunda Guerra Mundial, a Organização das Nações Unidas (ONU) 

foi criada com o objetivo de manter a paz e a segurança no mundo, fomentar 

relações cordiais entre as nações, promover progresso social e melhorias nos 

padrões de vida e direitos humanos (ONU/BRASIL, 2004).  

Em 1948 foi assinada a Declaração Universal dos Direitos Humanos 

(DUDH), pela Assembléia Geral da ONU,  

 

como ideal comum a atingir por todos os povos e todas as nações, a 
fim de que todos os indivíduos e todos os órgãos da sociedade, 
tendo-a constantemente no espírito, se esforcem, pelo ensino e pela 
educação, por desenvolver o respeito desses direitos e liberdades e 
por promover, por medidas progressivas de ordem nacional e 
internacional, o seu reconhecimento e a sua aplicação universais e 
efetivos tanto entre as populações dos próprios Estados membros 
como entre as dos territórios colocados sob a sua jurisdição (ONU, 
1948). 

 

 

No Brasil, desde a Constituição Política do Império do Brasil, de 25 de março 

de 1824, as constituições declaram solenemente a igualdade de todos perante a lei. 

Segundo o art. 179, XIII, da Constituição do Império, “a Lei será igual para todos, 

quer proteja, quer castigue, e recompensará em proporção do merecimento de cada 

um”. É importante mencionar que, apesar desta Constituição ter sido outorgada em 

1824, “o sistema escravocrata somente fora abolido formalmente em 1888, o que 

significa dizer que o direito de igualdade não alcançava a população negra 

escravizada” (SILVA, 2001, p. 19). 

Os demais códigos e leis instituídas no século XIX e XX, como o Código 

Criminal do Império, de 1830; O Código Penal dos Estados Unidos do Brasil, de 

18908; A Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 24 de fevereiro  

 

                                                
8
 “Apesar de abolida a escravidão em 1888 e prevista a igualdade (ao menos formal) para todos os 

brasileiros, não há qualquer comando neste Código contra a prática da discriminação racial. Dito 
código ainda apresentava dispositivos visivelmente discriminatórios, como por exemplo, o artigo 402, 
que proibia expressamente ‘a prática de exercícios de agilidade e destreza corporal conhecido pela 
denominação capoeiragem’” (BRANDÃO, 2007, p. 2).  
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de 18919,10 (promulgada após a proclamação da República –1889); A Constituição 

da República dos Estados Unidos do Brasil, de 16 de julho de 193411; A Constituição 

dos Estados Unidos do Brasil, de 10 de novembro de 1937; O Código Penal de 1940 

(ainda vigente); A Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 18 de setembro de 

194612; As Cartas de 1967 (Constituição do Brasil, de 24 de janeiro de 1967) e 1969 

(Constituição da República Federativa do Brasil, de 17 de outubro de 1969)13,14, 

pouco contribuíram para combater as desigualdades históricas acumuladas e, 

principalmente, as práticas discriminatórias. 

Com efeito, A Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de 

outubro de 1988, representa um marco histórico no tratamento político-jurídico da 

temática racial. A importância atribuída aos temas da igualdade/desigualdade pode 

ser observada logo no preâmbulo da atual Constituição. Mais adiante, o artigo 3º 

                                                
9
 A Constituição de 1891, apesar de ampliar os direitos civis e políticos, “indiretamente impede o 

acesso dos negros às urnas – ao impor a alfabetização como requisito para o direito de sufrágio num 
país recém saído do escravismo; além de excluir outros segmentos, a exemplo das mulheres” (cf. art. 
70, §2º) (SILVA JR., 2002, p. 08).  
10

 “Com efeito, apesar de a primeira constituição republicana ter reconhecido a igualdade de todos 
perante a lei, nada foi feito para auxiliar e promover socialmente as comunidades de ex-escravos, que 
permaneceram à margem da sociedade, destituídos de toda sorte de direitos” (BRANDÃO, 2007, p. 
3). 
11

 Esta Constituição “apresentou avanços e retrocessos. Ao mesmo tempo em que repudia a 
discriminação racial, dita Constituição prescreve o ensino da eugenia (cf. art. 138) – suposta ciência 
que preconiza a pureza racial – e fixa restrições étnicas na seleção dos imigrantes (cf. art. 121, §6º). 
Tendo em vista estas e outras contradições, observa-se que a regra da não-discriminação, 
reconhecida no texto legal, teve efeito meramente simbólico, sem qualquer repercussão prática” 
(BRANDÃO, 2007, p. 3). 
12

 “Além de reafirmar a igualdade de todos perante a lei, tal como previsto na Constituição anterior, a 
Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 18 de setembro de 1946, assegura a liberdade de 
manifestação do pensamento, porém, proíbe a propaganda de preconceitos de raça ou de cor. Sob a 
égide desta Constituição, proclamou-se a Declaração Universal dos Direitos do Homem, em 
dezembro de 1948, onde restou consignado que ‘todo o homem tem capacidade para gozar os 
direitos e as liberdades estabelecidas nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de 
raça, cor, sexo, língua, opinião pública ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, 
nascimento ou qualquer outra condição’” (BRANDÃO, 2007, p. 4). 
13

 “As Cartas de 1967 (Constituição do Brasil, de 24 de janeiro de 1967) e 1969 (Constituição da 
República Federativa do Brasil, de 17 de outubro de 1969), não apenas associam o direito de 
igualdade à proibição de discriminação em razão da raça – como já o fizera o texto constitucional de 
1934 – como também determina punição ao preconceito racial” (SILVA JR., 2002, p. 10). 
14

 “Apesar de constar, pela primeira vez, em uma Constituição brasileira que a lei punirá o preconceito 
de raça, tínhamos em vigor apenas a Lei Afonso Arinos (Lei nº 1.390/51), de autoria do Deputado 
Federal Afonso Arinos de Melo Franco (UDN/MG). Dita lei tipificou como contravenção penal (delito 
de menor potencial ofensivo) uma das formas de discriminação racial, qual seja, a recusa de 
entidades públicas ou privadas em atender pessoas em razão da cor ou raça, como por exemplo, 
recusar hospedagem em hotéis, proibir a entrada em estabelecimentos públicos, obstar a inscrição de 
alunos em estabelecimento de ensino. Além de ter sua aplicação restrita as hipóteses previstas na lei, 
a jurisprudência firmou-se no sentido de que caberia a vítima provar “o especial motivo de agir”. Estes 
inconvenientes tornarão a Lei Afonso Arinos praticamente ineficaz, ocorrendo pouquíssimas 
condenações pela prática desta contravenção” (BRANDÃO, 2007, p. 4). 



 

24 

traça os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, dentre eles, a 

redução das desigualdades sociais e a promoção do bem de todos, sem distinção de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (cf. 

incisos III e IV). 

No que se refere aos direitos e garantias fundamentais, a Constituição 

estabelece, logo no caput do artigo 5º, que “todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza”. Nos incisos XLI e XLII deste mesmo artigo, está 

disposto, respectivamente, que “a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos 

direitos fundamentais” e que “a prática do racismo constitui crime inafiançável e 

imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei.” Quanto aos direitos 

sociais, nossa Carta Constitucional proíbe expressamente diferenças de salários e 

de critérios de admissão por motivo de cor, entre outras motivações (cf. art. 7º, 

XXX). 

Sob a proteção desta Carta Constitucional, foi promulgada a Lei nº 7.716/89, 

também conhecida como Lei Caó (de autoria do Deputado Federal Carlos Alberto de 

Oliveira), que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou cor. Esta lei 

estabelece doze tipos penais, dentre os quais, negar ou obstar emprego em 

empresa privada, recusar ou impedir acesso a estabelecimento comercial, impedir o 

acesso às entradas sociais em edifícios públicos ou residenciais e elevadores ou 

escada de acesso aos mesmos, e prevê sanções que vão de um a cinco anos de 

reclusão, com a possibilidade de ser agravada em 1/3 (um terço) a pena, quando o 

crime previsto no art. 6º for praticado contra menor de dezoito anos. Os doze tipos 

penais previstos nesta lei admitem tentativa e co-autoria, nos termos da parte geral 

do Código Penal. 

O maior mérito da Lei Caó, certamente, foi ter disciplinado o artigo 5º, inciso 

XLII, da Constituição Federal, que tipificou como crime, e não mais contravenção 

penal, os ilícitos resultantes de preconceito de raça ou cor. A Lei nº 9.459, de 15 de 

maio de 1997, veio melhorar a redação de alguns dispositivos da Lei Caó, trazendo 

importantes alterações, dentre as quais se destacam: (a) ampliação do rol das 

formas de discriminação - passaram a ser punidos com base na Lei Caó, as práticas 

resultantes de preconceito de descendência ou origem nacional, étnico e ainda 

religioso; (b) inclusão do parágrafo único ao artigo 140 do Código Penal, 

prescrevendo pena de reclusão de um a três anos e multa “se a injuria consiste na 
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utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem”, vale 

lembrar que o crime de injúria sem conotação discriminatória é punido com pena de 

detenção de um a seis meses e multa. 

É importante mencionar ainda que o combate ao racismo e à discriminação 

racial foi também objeto de Tratados e Convenções Internacionais, entre os quais, 

destacam-se: (a) a Convenção n.º 111 da Organização Internacional do Trabalho – 

OIT (1958), concernente à discriminação em matéria de emprego e profissão, 

ratificada pelo Brasil em 1968 (cf. Decreto n.º 62.150), onde os Estados-Partes se 

comprometem a formular e implementar políticas de promoção da igualdade de 

oportunidades e de tratamento no mercado de trabalho; (b) a Convenção relativa à 

luta contra a Discriminação no Campo do Ensino, adotada pela Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (1960) e ratificada pelo 

Brasil em 1968, (cf. Decreto n.º 63.233), que em seu texto propõe a eliminação e 

prevenção de qualquer tipo de discriminação em matéria de ensino; e, (c) a 

Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, 

adotada pela Organização das Nações Unidas (1965) e assinada pelo Brasil em 

1969 (cf. Decreto n.º 65.810) onde os Estados-Partes condenam a discriminação 

racial e comprometem-se a adotar políticas de eliminação de todas suas formas. 
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3.2 AS AÇÕES AFIRMATIVAS 

 

 

 

“A discriminação ocorre quando somos tratados iguais, em situações diferentes; 

e como diferentes, em situações iguais” 

(PIOVESAN, 2007). 

 

“Os Estados Partes comprometem-se a tomar medidas imediatas e eficazes, principalmente 

no campo do ensino, educação, da cultura, e da informação, para lutar contra os 

preconceitos que levam à discriminação racial e para promover o entendimento, a tolerância 

e a amizade entre nações e grupos raciais e étnicos” 

(Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação Racial 

da ONU, 1965). 

 

“O combate à discriminação é medida fundamental para que se garanta o pleno exercício 

dos direitos civis e políticos, como também dos direitos sociais, econômicos e culturais” 

(PIOVESAN, 2005). 

 

 

Por conceito as ações afirmativas são: 

 

(...) as medidas especiais e temporárias, tomadas ou determinadas 
pelo Estado e/ou pela iniciativa privada, espontânea ou 
compulsoriamente, com o objetivo de eliminar as desigualdades 
historicamente acumuladas, garantindo a igualdade de oportunidades 
e tratamento, bem como compensar perdas provocadas pela 
discriminação e marginalização de grupos sociais decorrentes de 
motivos raciais, étnicos, religiosos, de gênero e outros, até que se 
atinja a igualdade de competitividade (FCP, 2001, p. 13). 

 

 

Como citado no subitem anterior deste trabalho o Governo Federal, por meio 

do Decreto n. 4.228, de 13 de maio de 2002, instituiu (em função das enormes 

desigualdades sociais existentes), no âmbito da Administração Pública Federal, sob 

a coordenação da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos do Ministério da 

Justiça, o Programa Nacional de Ações Afirmativas (PNAA), com o objetivo de 

implementar medidas no sentido de promover a ampliação de direitos de 
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determinados grupos socialmente discriminados, mais precisamente, mulheres, 

pessoas portadoras de deficiência física e afrodescendentes, nos diversos setores 

da vida social. 

Embora sua instituição formal tenha ocorrido apenas em 2002 observa-se 

que, no inicio dos anos 90, as ações afirmativas foram colocadas em destaque e 

debatidas no cenário político nacional. 

Em 1995 foi admitido pelo governo de Fernando Henrique Cardoso, pela 

primeira vez na história, que os negros eram, de fato, discriminados – muito 

relacionado, inclusive às pressões dos movimentos negros. Sendo assim, nesta 

mesma data, iniciou-se publicamente o processo de discussão das relações raciais 

brasileiras15. 

O governo de Fernando Henrique Cardoso não só admitiu a questão da 

discriminação, como “ratificou existência de discriminação racial contra os negros no 

Brasil durante o seminário internacional Multiculturalismo e racismo: o papel da ação 

afirmativa nos Estados democráticos contemporâneos, organizado pelo Ministério da 

Justiça, em 1996” (BRASIL, 2007a, p. 17). 

O autor citado acima complementa dizendo que: 

 

(...) em setembro de 2000, e em atendimento à Resolução 2000/14, 
da Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas, o governo 
brasileiro volta a manifestar-se oficial e publicamente sobre as 
relações raciais brasileiras. O então presidente da república, 
Fernando Henrique Cardoso, por meio de Decreto, de 08 de 
setembro de 2000, criou o Comitê Nacional para a Preparação da 
Participação Brasileira na III Conferência Mundial contra o Racismo, 
Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata (BRASIL, 
2007a, p. 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
15

 OLIVEIRA, D.; LIMA, R.; SANTOS, S. A Cor do Medo: O Medo da Cor. In: OLIVEIRA, D. et al. 
(Org.). A Cor do Medo. Homicídios e relações raciais no Brasil. Brasília: Editora da UnB, Goiânia: 
Editora da UFG, 1998. 
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Reconhecendo que, historicamente, os negros são discriminados no Brasil, o 

ex-ministro Paulo Renato de Souza, em entrevista à Folha de São Paulo, disse: 

 

As propostas para uma política de ação afirmativa que reduza a 
extrema desigualdade racial em nosso país vêm ao encontro de uma 
justa aspiração não só de afro-descendentes, mas de todo brasileiro 
com consciência social e moral.  
A maior mortalidade infantil e materna, as altas taxas de 
desemprego, as diferenças salariais injustas, a pobreza e a fome, o 
tratamento desigual frente a justiça e a polícia, a falta de acesso aos 
postos de maior responsabilidade no mercado de trabalho são 
cargas pesadas que os brasileiros descendentes de escravos 
carregam até hoje (Folha de S. Paulo, 30 de agosto de 2001). 

 

 

O ex-ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), a mais alta 

corte do país, não só afirmava a constitucionalidade deste tipo de ação afirmativa, 

como, depois, implementou o sistema de cotas para negros ingressarem no STF. 

Segundo o ministro Marco Aurélio de Mello, 

 

Falta-nos, (...) para afastarmos do cenário as discriminações, uma 
mudança cultural, uma conscientização maior dos brasileiros; urge a 
compreensão de que não se pode falar em Constituição sem levar 
em conta a igualdade, sem assumir o dever cívico de buscar o 
tratamento igualitário, de modo a saldar dívidas históricas para com 
as impropriamente chamadas minorias, ônus que é de toda a 
sociedade. (...) É preciso buscar a ação afirmativa. A neutralidade 
estatal mostrou-se um fracasso. Há de se fomentar o acesso à 
educação; urge um programa voltado aos menos favorecidos, a 
abranger horário integral, de modo a tirar-se meninos e meninas da 
rua, dando-lhes condições que os levem a ombrear com as demais 

crianças
16

. 

 

 

Como já mencionado, a partir da Declaração Universal de 1948, começou a 

se desenvolver o Direito Internacional dos Direitos Humanos, mediante a adoção de 

inúmeros tratados internacionais voltados à proteção de direitos fundamentais. 

 

                                                
16

 MELLO, M. A Igualdade e as ações afirmativas. In: Correio Braziliense, 20 de dezembro de 2001. 
Veja-se também: MELLO, M. Ótica Constitucional – a Igualdade e as ações afirmativas. In: 
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO (TST). Discriminação e Sistema Legal Brasileiro. Brasília: 
TST, 2001. 



 

29 

Na sua primeira fase, influenciada por sistemas de governos 

preconceituosos e brutais, como o nazismo (orientado ao extermínio aos diferentes), 

a proteção dos direitos humanos ocorreu baseada nos pilares de proteção geral. A 

questão era a igualdade formal. 

Entretanto, tratar o indivíduo de maneira genérica é, no mínimo, abstrato, 

insuficiente e leviano. A especificação do sujeito de direito e suas particularidades é 

uma necessidade latente e real. Sendo assim, “(...) determinados sujeitos de 

direitos, ou determinadas violações de direitos, exigem uma resposta específica e 

diferenciada”. “Isto significa que a diferença não mais seria utilizada para a 

aniquilação de direitos, mas, ao revés, para a promoção de direitos” (BRASIL, 

2007b, p. 37-38). 

A autora continua, exemplificando: 

 

Nesse cenário, por exemplo, a população afro-descendente, as 
mulheres, as crianças e demais grupos devem ser vistos nas 
especificidades e peculiaridades de sua condição social. Ao lado do 
direito à igualdade, surge, também, como direito fundamental, o 
direito à diferença. Importa o respeito à diferença e à diversidade, o 
que lhes assegura um tratamento especial (BRASIL, 2007b, p. 38). 

 

 

Sobre a concepção da igualdade ela infere que: 

 

Destacam-se, assim, três vertentes no que tange à concepção da 
igualdade: 
a) a igualdade formal, reduzida à fórmula “todos são iguais perante a 
lei” (que, ao seu tempo, foi crucial para abolição de privilégios); 
b) a igualdade material, correspondente ao ideal de justiça social e 
distributiva (igualdade orientada pelo critério sócio-econômico); 
e c) a igualdade material, correspondente ao ideal de justiça 
enquanto reconhecimento de identidades (igualdade orientada pelos 
critérios gênero, orientação sexual, idade, raça, etnia e demais 
critérios) (BRASIL, 2007b, p. 38). 
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De acordo com Boaventura (2003, p. 56): 

 

(...) temos o direito a ser iguais quando a nossa diferença nos 
inferioriza; e temos o direito a ser diferentes quando a nossa 
igualdade nos descaracteriza. 
Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e 
de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as 
desigualdades (BOAVENTURA, 2003, p. 56). 

 

 

Diante do exposto até aqui, cabe a seguir, relacionar a forma de enfrentar 

toda essa discriminação. 

De acordo com Brasil (2007b, p. 40): “O combate à discriminação é medida 

fundamental para que se garanta o pleno exercício dos direitos civis e políticos, 

como também dos direitos sociais, econômicos e culturais”. 

Sendo assim, há a necessidade de se conjugar duas vertentes: a vertente 

repressivo-punitiva (que tem por objetivo punir, proibir e eliminar a discriminação) 

com a vertente promocional (que tem por objetivo promover, fomentar e avançar a 

igualdade) 17. 

Piovesan (2007) confirma a prerrogativa ao afirmar que: 

 

Faz-se necessário combinar a proibição da discriminação com 
políticas compensatórias que acelerem a igualdade enquanto 
processo. Isto é, para assegurar a igualdade não basta apenas 
proibir a discriminação, mediante legislação repressiva. São 
essenciais as estratégias promocionais capazes de estimular a 
inserção e inclusão de grupos socialmente vulneráveis nos espaços 
sociais (BRASIL, 2007b, p. 40). 

 

 

                                                
17

 Numa palavra, não basta proibir, é preciso também promover, tornando rotineira a observância dos 
princípios da diversidade e do pluralismo, de tal sorte que se opere uma transformação no 
comportamento e na mentalidade coletiva, que são, como se sabe, moldados pela tradição, pelos 
costumes, em suma, pela história. 
Assim, além do ideal de concretização da igualdade de oportunidades, figuraria entre os objetivos 
almejados com as políticas afirmativas o de induzir transformações de ordem cultural, pedagógica e 
psicológica, aptas a subtrair do imaginário coletivo a idéia de supremacia e de subordinação de uma 
raça em relação à outra, do homem em relação à mulher. O elemento propulsor dessas 
transformações seria, assim, o caráter de exemplaridade de que se revestem certas modalidades de 
ação afirmativa, cuja eficácia como agente de transformação social poucos até hoje ousaram negar. 
Ou seja, de um lado essas políticas simbolizariam o reconhecimento oficial da persistência e da 
perenidade das práticas discriminatórias e da necessidade de sua eliminação. De outro, elas teriam 
também por meta atingir objetivos de natureza cultural, eis que delas inevitavelmente resultam a 
trivialização, a banalização, na polis, da necessidade e da utilidade de políticas públicas voltadas à 
implantação do pluralismo e da diversidade (BRASIL, 2007c, p. 57). 
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Neste sentido, como poderoso instrumento de inclusão social, situam-se as 

ações afirmativas. Estas ações constituem medidas especiais e temporárias que, 

buscando remediar um passado discriminatório, objetivam acelerar o processo de 

igualdade, com o alcance da igualdade substantiva por parte de grupos vulneráveis, 

como as minorias étnicas e raciais, as mulheres, dentre outros grupos. 

 

As ações afirmativas, enquanto políticas compensatórias adotadas 
para aliviar e remediar as condições resultantes de um passado 
discriminatório, cumprem uma finalidade pública decisiva para o 
projeto democrático, que é a de assegurar a diversidade e a 
pluralidade social. Constituem medidas concretas que viabilizam o 
direito à igualdade, com a crença de que a igualdade deve se moldar 
no respeito à diferença e à diversidade. Através delas transita-se da 
igualdade formal para a igualdade material e substantiva (BRASIL, 
2007b, p. 40). 

 

 

Gomes (2007) contribui dizendo que: 

  

As ações afirmativas se definem como políticas públicas (e privadas) 
voltadas à concretização do princípio constitucional da igualdade 
material e à neutralização dos efeitos da discriminação racial, de 
gênero, de idade, de origem nacional e de compleição física. Na sua 
compreensão, a igualdade deixa de ser simplesmente um princípio 
jurídico a ser respeitado por todos, e passa a ser um objetivo 
constitucional a ser alcançado pelo Estado e pela sociedade 
(BRASIL, 2007c, p. 51). 

 

De acordo com o ministro Joaquim Gomes as ações afirmativas voltam-se 

para a neutralização daquilo que – de acordo com o status quo sociorracial – não se 

quer neutralizar e, se definem “como políticas públicas (e privadas) voltadas à 

concretização do princípio constitucional da igualdade material e à neutralização dos 

efeitos da discriminação18 racial, de gênero, de idade, de origem nacional e de 

compleição física” (BRASIL, 2007a, p. 8).  

                                                
18

 Com efeito, a discriminação, como um componente indissociável do relacionamento entre os seres 
humanos, reveste-se inegavelmente de uma roupagem competitiva. Afinal, discriminar nada mais é 
do que uma tentativa de se reduzirem as perspectivas de uns em benefício de outros. Quanto mais 
intensa a discriminação e mais poderosos os mecanismos inerciais que impedem o seu combate, 
mais ampla se mostra a clivagem entre discriminador e discriminado. Daí resulta, inevitavelmente, 
que aos esforços de uns em prol da concretização da igualdade se contraponham os interesses de 
outros na manutenção do status quo. É crucial, pois, que as ações afirmativas, mecanismo jurídico 
concebido com vistas a quebrar essa dinâmica perversa, sofram o influxo dessas forças contrapostas 
e atraiam considerável resistência, sobretudo da parte daqueles que historicamente se beneficiaram 
da exclusão dos grupos socialmente fragilizados (BRASIL, 2007c, p. 53). 
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Segundo Brasil (2007c)  

 

(...) as ações afirmativas podem ser definidas como um conjunto de 
políticas públicas e privadas de caráter compulsório, facultativo ou 
voluntário, concebidas com vistas ao combate à discriminação racial, 
de gênero, por deficiência física e de origem nacional, bem como 
para corrigir ou mitigar os efeitos presentes da discriminação 
praticada no passado, tendo por objetivo a concretização do ideal de 
efetiva igualdade de acesso a bens fundamentais como a educação 
e o emprego. Diferentemente das políticas governamentais 
antidiscriminatórias baseadas em leis de conteúdo meramente 
proibitivo, que se singularizam por oferecerem às respectivas vítimas 
tão somente instrumentos jurídicos de caráter reparatório e de 
intervenção ex post facto, as ações afirmativas têm natureza 
multifacetária (RESKIN, apud HERINGER, 1999), e visam a evitar 
que a discriminação se verifique nas formas usualmente conhecidas 
– isto é, formalmente, por meio de normas de aplicação geral ou 
específica, ou através de mecanismos informais, difusos, estruturais, 
enraizados nas práticas culturais e no imaginário coletivo. Em 
síntese, trata-se de políticas e de mecanismos de inclusão 
concebidos por entidades públicas, privadas e por órgãos dotados de 
competência jurisdicional, com vistas à concretização de um objetivo 
constitucional universalmente reconhecido – o da efetiva igualdade 
de oportunidades a que todos os seres humanos têm direito 
(BRASIL, 2007c, p. 55). 

 

 

Nesse cenário, as ações afirmativas surgem como medida urgente e 

necessária para a implementação do direito à igualdade. “Tais ações encontram 

amplo respaldo jurídico, seja na Constituição (ao assegurar a igualdade material, 

prevendo ações afirmativas para outros grupos socialmente vulneráveis), seja nos 

tratados internacionais ratificados pelo Brasil” (BRASIL, 2007b, p. 42). 

 

A implementação do direito à igualdade é tarefa fundamental à 
qualquer projeto democrático, já que em última análise a democracia 
significa a igualdade – a igualdade no exercício dos direitos civis, 
políticos, econômicos, sociais e culturais. (...) Se a democracia se 
confunde com a igualdade, a implementação do direito à igualdade, 
por sua vez, impõe tanto o desafio de eliminar toda e qualquer forma 
de discriminação, como o desafio de promover a igualdade. Para a 
implementação do direito à igualdade, é decisivo que se 
intensifiquem e se aprimorem ações em prol do alcance dessas duas 
metas que, por serem indissociáveis, hão de ser desenvolvidas de 
forma conjugada.  A implementação do direito à igualdade racial há 
de ser um imperativo ético-político-social, capaz de enfrentar o 
legado discriminatório que tem negado à metade da população 
brasileira o pleno exercício de seus direitos e liberdades 
fundamentais (BRASIL, 2007b, p. 43-44). 
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Por fim, cabe ressaltar que as ações afirmativas não se limitam (ou, não 

deveriam se limitar) a um mecanismo de promoção de igualdade (como as cotas). 

Infere-se que este conceito vai muito além, sendo promotor de diferentes tipos de 

estratégias e práticas relacionadas às oportunidades de pleno desenvolvimento de 

talentos e participação na sociedade, tanto concedidas às mulheres e aos afro-

americanos, quanto a demais grupos que têm sido alvo de discriminação. 
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4 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 

 

 

 

4.1 BREVE HISTÓRICO E EVOLUÇÃO DO PROGRAMA 

 

 

 

Nota-se, frente às crescentes demandas sociais19,20, que as políticas 

públicas voltadas à promoção da cidadania – de maneira geral e abrangente –, vêm 

passando por processos de mudanças. 

As assimetrias históricas e estruturais21 vêm sendo diminuídas em 

conseqüência às estratégias alcançadas por meio das políticas públicas 

estimuladoras do desenvolvimento social. 

É diante deste panorama, que os programas de transferência direta de renda 

têm buscado compensar a população de baixa renda dos efeitos do parco 

dinamismo econômico brasileiro, que predominou nos anos 80, 90 e início do século 

XXI, dando origem às novas propostas de gestão e operação das práticas de 

proteção social22,23. O Programa Bolsa-Família (PBF) constitui-se como o principal e 

mais específico desses programas (DANTAS, 2008). 

 

 

 

                                                
19

 O contexto social/econômico atual tem sido marcado não apenas pela pobreza observada no grupo 
dos idosos e deficientes físicos, mas também, inclusive por trabalhadores ativos que possuem 
salários deteriorados, pelas vítimas do desemprego estrutural, pelos jovens sem qualificação 
profissional que não conseguem se inserir no mercado de trabalho, entre outras conjunturas. 
20

 “A pobreza é um fenômeno que acompanha a humanidade há séculos. Fruto das desigualdades 
sociais e econômicas, a pobreza passou a desenvolver características peculiares nos últimos 200 
anos a medida que o sistema capitalista de organização da sociedade passou a imperar em todo o 
mundo. A concentração populacional nas grandes cidades, a reestruturação industrial e a desigual 
distribuição das benesses do crescimento econômico contribuíram para a criação de um novo elenco 
de problemas e carências ligados à insegurança pessoal, à violência urbana e à desorganização dos 
grupos mais vulneráveis” (SANTANA, 2007, p. 2). 
21

 Chama-se aqui de assimetrias históricas e estruturais o processo de concentração de riquezas de 
uma pequena parcela da população que acumulou bens e capital, em detrimento a um conjunto 
significativo da população destituída da riqueza produzida no país. 
22

 Os programas de transferência de renda de natureza não-contributiva são exemplos claros da 
adoção desse tipo de mecanismo. Existentes já há várias décadas, tais programas passaram por 
inovações e uma grande expansão a partir do fim da década de 1990 (SOARES et al., 2006, p. 7). 
23

 Vide Anexo A. 
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De acordo com Santana (2007, p. 3): 

 

Os programas de transferência de renda surgiram como uma 
alternativa para combate a pobreza. Eles foram concebidos segundo 
a idéia de que o beneficiário tem a autonomia para definir como 
melhor utilizar o benefício por saber quais são suas necessidades 
mais urgentes. Alguns deles, embora tragam no próprio nome a 
destinação do benefício como Auxílio Gás e Cartão Alimentação, 
também são concebidos segundo a idéia de que o beneficiário é 
portador de habilidade para o exercício da cidadania e podem 
comportar-se como agentes econômicos eficazes no mercado de 
modo a trazer benefício não só para si e sua família, mas para 
inserir-se num contexto mais amplo de relações por meio das quais 
podem paulatinamente mitigar os efeitos de sua condição de pobreza 
(Santana, 2007, p. 3). 

 

 

“Embora o Programa Bolsa Família tenha sido criado apenas em 2003, sua 

criação é conseqüência de uma trajetória particular em políticas de proteção social 

seguida pelo Brasil nos últimos 40 anos, em especial após a Constituição de 1988” 

(SOARES e SÁTYRO, 2009, p. 7). 

No Brasil, o primeiro passo em direção a um paradigma inclusivo veio com a 

criação da previdência rural, em 1971 (...) (SOARES e SÁTYRO, 2009, p. 7).  

Entretanto, como já mencionado, “foi a partir da Constituição de 1988 que se 

consolidaram novos e importantes aspectos para a construção de um novo sistema 

brasileiro de proteção social” (SOARES e SÁTYRO, 2009, p. 7).   

 

A Carta Magna de 1988 equiparou o status da assistência social ao 
das outras políticas sociais que formam a espinha dorsal das 
políticas sociais: educação, saúde e previdência. Na medida em que 
a Constituição reconheceu o direito à aposentadoria não 
integralmente contributiva dos trabalhadores rurais em regime de 
economia familiar – garantindo transferência de solidariedade –, ela 
também, por definição, começou a criar um sistema de políticas 
sociais redistributivas, ainda que pleno de lacunas. Adicionou-se a 
isto a garantia do direito de acesso a serviços por parte de 
populações necessitadas (SOARES e SÁTYRO, 2009, p. 7-8).   

 

 

Uma dos direitos introduzidos pela carta maior foi “o direito a uma renda de 

solidariedade para idosos e portadores de deficiência em situação de extrema 

pobreza: o Benefício de Prestação Continuada (BPC)” (SOARES e SÁTYRO, 2009, 
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p. 8).   

“A criação do BPC trouxe o reconhecimento explícito da existência da 

pobreza enquanto um risco social (...)”. “O BPC outorga um salário mínimo a 

pessoas impedidas de trabalhar – por idade ou por deficiência física ou mental –, 

com renda familiar per capita inferior a um quarto de um salário mínimo” 24 

(SOARES e SÁTYRO, 2009, p. 8). 

 

O passo seguinte ocorreu nos anos 1990, com a aprovação pelo 
Senado, em dezembro de 1991, do Projeto de Lei no 2561, de 
autoria do senador Eduardo Suplicy, propondo a instituição de um 
Programa de Garantia de Renda Mínima (PGRM), sob a forma de 
imposto de renda negativo. Segundo este projeto, todos os 
brasileiros com 25 anos ou mais e rendimentos de todas as fontes 
inferiores a Cr$ 45.000,00 (R$ 158,45 a preços de janeiro de 2007) 
teriam direito a uma renda mínima vital igual a 30 por cento da 
diferença entre seus rendimentos e o limite de Cr$ 45.000,00. Note-
se que este projeto refere-se a renda individual e não renda familiar 
per capita. A lei original nunca foi votada pela Câmara, e em 2004 
um substitutivo bem mais vago, a Lei no 10.835, foi sancionado pelo 
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Contudo, estava completo o 
arcabouço conceitual para a criação de um elemento novo – o qual 
tivesse por fundamento principal a condição de pobreza dos 
indivíduos – no sistema de proteção social. Instalava-se no 
Congresso Nacional, pela primeira vez, a pretensão de criar um 
sistema de proteção baseado na solidariedade nacional. A partir 
deste momento, o debate político já não mais podia ignorar tal 
possibilidade (SOARES e SÁTYRO, 2009, p. 8).   

 

Infere-se que, todo o panorama conceitual e prático desenvolvido, 

relacionado aos programas de garantias, no início dos anos 1990, direcionava-se 

para programas de garantia de renda mínima25. Entretanto, “toda a história posterior 

ao projeto do senador Suplicy foi centrada nos programas de transferência de renda 

condicionados” 26 (SOARES e SÁTYRO, 2009, p. 8).   

                                                
24

 “Ou seja, o risco social de pobreza passou a existir legalmente – ao menos quando vinculado a 
outros riscos sociais que tornassem o individuo inapto para o trabalho. Esta visão foi reforçada pela 
Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) em 1993” (SOARES e SÁTYRO, 2009, p. 8).   
25

 “A principal diferença é que, enquanto o único critério para os programas de garantia de renda 
mínima é a renda, os programas de transferência de renda condicionada também exigem 
contrapartida dos beneficiários, em geral que se engajem em ações em benefício próprio e de suas 
famílias. Há na literatura quem considere esta uma diferença fundamental e há quem a considere um 
pequeno detalhe operacional” (SOARES e SÁTYRO, 2009, p. 8). 
26

 “(...) verificou-se que um novo formato foi instituído no Sistema de Proteção Social Brasileiro. O 
debate nacional sobre a transferência de uma renda se ampliou, direcionando-o para o enfrentamento 
da questão social. Assim, passaram a ser considerados como programas de transferência direta de 
renda, todos aqueles destinados a efetuar uma transferência monetária, independentemente de 
prévia contribuição, a famílias pobres, consideradas a partir de um determinado corte de renda per 
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No ano de 1995 apareceram simultaneamente no Brasil, três experiências 

locais de renda mínima. Foram estas: o Programa de Garantia de Renda Familiar 

Mínima (em Campinas, que teve inicio em março de 1995); a Bolsa Familiar para 

Educação (no Distrito Federal, com inicio em maio de 1995); e o Programa de 

Garantia de Renda Familiar Mínim (de Ribeirão Preto, iniciado em dezembro de 

1995) (SOUZA e FONSECA, 1997; SILVA, GIOVANNI e YASBECK, 2004 apud 

SOARES e SÁTYRO, 2009, p. 8-9) 27.  

Dando continuidade, os autores inferem: 

 

No ano seguinte, 1996, foi criado o primeiro programa de 
transferência de renda condicionada federal, o Programa de 
Erradicação do Trabalho Infantil (PETI). Este era altamente 
focalizado nas crianças de sete a 15 anos que trabalhavam, ou 
estavam sob risco de trabalhar, em atividades perigosas, insalubres 
ou degradantes – no cultivo de cana-de-açúcar ou em carvoarias, por 
exemplo. O benefício era uma bolsa de R$ 25,00 para crianças em 
áreas rurais. Posteriormente foi expandido para áreas urbanas, com 
um benefício de R$ 40,00 por criança. Estes valores, se corrigidos 
pela inflação de 1996 a 2009, seriam R$ 58,18 e R$ 93,08, 
respectivamente. No entanto, como nunca foram corrigidos, 
continuam valendo R$ 25,00 e R$ 40,00. As contrapartidas do PETI 
eram que as crianças menores de 16 anos não trabalhassem e 
tivessem freqüência escolar de no mínimo 75% no ano. O órgão 
responsável pelo PETI era a Secretaria de Estado da Assistência 
Social (Seas) (SOARES e SÁTYRO, 2009, p. 9). 

 

 

“Nos anos que se seguiram, o país assistiu a uma explosão de programas, 

inspirados principalmente no programa do Distrito Federal” 28 (SOARES e SÁTYRO, 

2009, p. 9). 

 

                                                                                                                                                   
capita, predominantemente, no caso dos programas federais brasileiro, de meio salário mínimo” 
(SILVA, YAZBEK; GIOVANNI, 2007 apud DANTAS, 2008, p. 9). 
27

 “Estes três programas limitavam-se a famílias com crianças menores que 14 anos e eram 
programas de transferência de renda condicionados, que exigiam contrapartidas dos seus 
beneficiários. Em Brasília, a linha de elegibilidade era R$ 60,00 (R$ 160,19 a preços de janeiro de 
2007) e o benefício era de um salário mínimo por família. Em Campinas, a linha era de R$ 35,00 (R$ 
93,44 a preços de janeiro de 2007) e o benefício médio era R$ 117,00 (R$ 312,36 a preços de janeiro 
de 2007). Os três exigiam das famílias contrapartidas educacionais” (SOARES e SÁTYRO, 2009, p. 
9). 
28

 “Nos anos de 1997 e 1998, Belém, Belo Horizonte, Boa Vista, Catanduva, Ferraz de Vasconcellos, 
Franca, Guaratinguetá, Guariba, Goiânia, Jaboticabal, Jundiaí, Mundo Novo, Limeira, Osasco, 
Ourinhos, Paracatu, Piracicaba, Presidente Prudente, Santo André, São Francisco do Conde, São 
José do Conde, São José dos Campos, São Luiz, Tocantins e Vitória (LAVINAS, 1998) criaram algum 
tipo de programa de transferência de renda condicionada” (SOARES e SÁTYRO, 2009, p. 9). 
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O segundo programa de transferência de renda condicionada federal 
no Brasil foi o Programa Bolsa Escola Federal, criado em 2001 e 
também claramente inspirado no programa de Brasília. A 
contrapartida consistia na freqüência mínima de 85% à escola, no 
ano, para crianças de seis a 15 anos. O benefício era concedido a 
famílias cuja renda per capita se situava abaixo de R$ 90,00, e o 
valor da bolsa era de R$ 15,00 por criança, com um teto de R$ 45,00 
por família. O Ministério da Educação respondia pelo programa. 
No mesmo ano, mas um pouco depois do Bolsa Escola, foi criado o 
Bolsa Alimentação, com as seguintes contrapartidas: aleitamento 
materno, exames pré-natais para gestantes e vacinação das 
crianças. O valor da bolsa era de R$ 15,00 por criança entre zero e 
seis anos, com teto de R$ 45,00 por família, e o programa estava a 
cargo do Ministério da Saúde. Em 2003 foi criado um quarto 
programa, o Cartão Alimentação. Tratava-se de uma transferência de 
R$ 50,00 para famílias cuja renda per capita não alcançasse meio 
salário mínimo, e os recursos deveriam ser usados exclusivamente 
na compra de alimentos (SOARES e SÁTYRO, 2009, p. 9-10). 

 

 

Importante ressalva faz os autores com relação à situação dos programas de 

transferência de renda condicionada em 2003, nas palavras deles “era simples: o 

caos”. 

 

Cada programa federal tinha sua agência executora e a coordenação 
entre elas era mínima. Os sistemas de informação desses quatro 
programas eram separados e não se comunicavam, de modo que 
uma família poderia receber todos os quatro, enquanto outra, vivendo 
em condições iguais, poderia não receber transferência alguma. Os 
valores dos benefícios e critérios de inclusão variavam entre 
programas, de modo que o Governo Federal estava fazendo 
transferências distintas para famílias em situações semelhantes, 
justificando-as com praticamente os mesmos argumentos. Como 
nenhum dos programas cobria todo o território nacional, havia ainda 
os programas estaduais e municipais. Se a coordenação entre os 
programas federais era difícil, com os programas municipais e 
estaduais era totalmente inexistente. O que existia não se 
assemelhava, mesmo remotamente, com um sistema de proteção 
social. Era um emaranhado de iniciativas isoladas, com objetivos 
diferentes, porém sobrepostos, e para públicos diferentes, mas 
também sobrepostos (SOARES e SÁTYRO, 2009, p. 10). 
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Dantas (2008, p. 14), confirma a prerrogativa ao dizer:  

 

Como visto, o Brasil chega ao século XXI, com um modelo de 
proteção social complexo que conta com diversos programas sociais 
em desenvolvimento nas esferas municipais, estaduais e federais. 
Segundo o diagnóstico realizado pela equipe de transição do 
Governo Lula, as experiências em torno dos programas de 
transferência direta de renda representaram um avanço no campo 
das políticas públicas. No entanto, a pluralidade desses programas 
tornou a operacionalidade dispersa e ineficiente, não sendo possível 
superar características marcantes das políticas sociais tradicionais, 
tais como: elevado custo administrativo, fragmentação, 
superposições de públicos-alvo, sistema de cotas de atendimento, 
competição entre as instituições, entre outras, o que levou a equipe 
do governo de Lula a propor a unificação de alguns programas 
mediante a criação do Programa Bolsa-Família (PBF) (DANTAS, 
2008, p. 14). 

 

 

“Nenhum destes programas era universal ou sequer tinha a pretensão de vir 

a ser. Nenhum cobria todo o território nacional”. “No entanto, todos os programas – 

federais, estaduais e municipais – reconheciam ser a pobreza risco social e tinham 

como público-alvo indivíduos de domicílios pobres, embora segundo linhas de 

pobreza diferentes. A revolução conceitual estava completa, mas faltava uma boa 

reforma gerencial” (SOARES e SÁTYRO, 2009, p. 10). 

“Em outubro de 200329, o Governo Federal criou o programa Bolsa Família30, 

cujo objetivo31 primordial era unificar os quatro programas” (SOARES e SÁTYRO, 

2009, p. 10). 

 

 
 
 
 
 

                                                
29

 “Deste modo, no final de 2003, o governo federal instituiu o PBF, integrando quatro programas 
federais (Bolsa-Escola, Bolsa-Alimentação, Auxílio-Gás e o Cartão-Alimentação), no âmbito do 
Programa Fome Zero, como parte do eixo articulador nº1, denominado acesso aos alimentos, sob a 
justificativa de combater à fome e a pobreza” (DANTAS, 2008, p. 14). 
30

 Medida Provisória no 132, de 20 de outubro 2003. 
31

 “Para tanto, pela ótica do governo federal, o PBF possui dois objetivos básicos: o primeiro é 
combater a miséria e a exclusão social, por meio da transferência do benefício financeiro associado à 
garantia do acesso aos direitos sociais básicos como a saúde, educação, assistência social e 
segurança alimentar; e o segundo é promover a inclusão social contribuindo para a emancipação das 
famílias pobres e extremamente pobres” (DANTAS, 2008, p. 14). 
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Para realizar a unificação, o Bolsa Família se beneficiou da 
existência do Cadastro Único, que vinha sendo lentamente 
aperfeiçoado e expandido desde sua criação, em 200132, e cujo 
objetivo era integrar as informações sobre os beneficiários dos 
programas federais. Estava criado o Programa Bolsa Família33 
(SOARES e SÁTYRO, 2009, p. 10). 

 

 

“Após a fusão de outubro de 2003, a configuração do Programa Bolsa 

Família tem permanecido mais ou menos a mesma. A Secretaria Nacional de Renda 

de Cidadania (SENARC) 34,35 do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome (MDS), é o órgão responsável pelo programa” (SOARES e SÁTYRO, 2009, p. 

10).  

 “A base de informações do Bolsa Família é o Cadastro Único, mas este vai 

além do PBF propriamente dito e hoje é uma fonte de informações para diversos 

programas focalizados (...)”(SOARES e SÁTYRO, 2009, p. 11) 36. 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
32

 Decreto no 6.135, de 26 de junho de 2007. 
33

 Lei no 10.836, de 09 de janeiro de 2004, e Decreto no 5.209, de 17 de setembro de 2004. 
34

 “A SENARC também estabelece os critérios de quem recebe e de quanto recebe, define o 
questionário do Cadastro Único e os critérios para suspensão e corte dos benefícios, entre várias 
outras definições de parâmetros operacionais. Em suma, a SENARC tem a regência do PBF e toma 
todas as principais decisões relativas ao programa” (SOARES e SÁTYRO, 2009, p. 11). 
35

 “A Caixa Econômica Federal é o órgão operador e pagador. Cabe à Caixa receber as informações 
que compõem o Cadastro Único, levantadas pelos municípios, processar estas informações, calcular 
a renda familiar per capita de acordo com os critérios estabelecidos pela SENARC, calcular quanto 
deve receber cada família, emitir os cartões magnéticos para pagamento e, por fim, pagar o benefício 
mensalmente. Comparado com sua atuação em outros programas de transferência de renda, o papel 
da Caixa é bastante grande, na medida em que ela não é apenas o órgão pagador, mas também 
processa as informações. Isto limita a intervenção de qualquer gestor, federal ou municipal, na 
seleção efetiva dos beneficiários. É claro que a Caixa processa estas informações de acordo com 
critérios estabelecidos pela SENARC, mas releva destacar que quem faz o processamento é a Caixa, 
e não a SENARC. Há também grupos demográficos específicos, tais como moradores de rua, 
remanescentes de quilombos, ou indígenas, para os quais a concessão de Bolsas não depende do 
processo de análise do Cadastro e é definida diretamente pela SENARC, passando à frente de outras 
famílias elegíveis. Porém estes perfazem uma pequena minoria e ainda devem ingressar no PBF por 
meio do Cadastro” (SOARES e SÁTYRO, 2009, p. 11). 
36

 “O Cadastro é importante porque se trata de um censo, mesmo imperfeito e incompleto, da 
população pobre do país. Cabe aos municípios cadastrar as famílias pobres, usando o questionário-
padrão definido pela SENARC, e fazer relatórios de acompanhamento das contrapartidas” (SOARES 
e SÁTYRO, 2009, p. 11). 
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O Programa Bolsa Família não é um direito. Ao contrário, encontra-
se explicitamente condicionado às possibilidades orçamentárias. A 
Lei no 10.836, de 09 de janeiro de 2004, que o cria, estabelece em 
seu artigo sexto, parágrafo único: “O Poder Executivo deverá 
compatibilizar a quantidade de beneficiários do Programa Bolsa 
Família com as dotações orçamentárias existentes”.  
Ao contrário de uma aposentadoria, um seguro-desemprego ou o 
pagamento de um título da dívida pública, o Bolsa Família é um 
programa de orçamento definido. Uma vez esgotada a dotação 
orçamentária, ninguém mais pode passar a receber o benefício, pelo 
menos até que haja crédito suplementar (SOARES e SÁTYRO, 2009, 
p. 11). 

 

 

Os autores concluem, sobre o assunto: 

 

O PBF, no entanto, conta com critérios para a concessão de uma 
Bolsa Família e estes critérios não definem apenas uma fila. Os 
critérios são públicos e definem famílias como elegíveis ou não, o 
que gera conceitos estranhos aos programas de orçamento fixo, 
como população elegível não coberta. Se alguém tem filhos e vive 
com renda inferior a R$ 120,00 per capita, é elegível para receber o 
PBF e, se não recebe, é um elegível não coberto. Alguns autores, 
como Medeiros, Britto e Soares (2008), chegam a caracterizar o 
benefício do Bolsa Família como um quase-direito. 
Quase-direito ou não, quando um programa é caracterizado por 
orçamento definido e custos claros, a definição de metas se torna 
necessária. Se não existem metas físicas, não há como fazer 
planejamento orçamentário anual. A criação do PBF em 2003 se deu 
concomitantemente com a primeira meta, de 11,2 milhões de 
famílias. 
Por razões operacionais e orçamentárias, decidiu-se aumentar o 
número de beneficiários gradualmente até se atingir a meta de 11 
milhões. Isto ocorreu no final de 2006. Durante os anos de 2007 e 
2008, não houve aumento na cobertura do PBF, e novas famílias 
entraram apenas em decorrência da saída de outras. O PBF, com 
cobertura em 11 milhões de domicílios, é um dos maiores 
instrumentos de política social brasileira em número de beneficiários. 
O Programa Bolsa Família é superado em número de beneficiários 
apenas pelo Sistema Único de Saúde, que em princípio cobre toda a 
população brasileira; pela educação pública, que atende a 52 
milhões de alunos; e pela previdência social, que ostenta 21 milhões 
de benefícios concedidos (SOARES e SÁTYRO, 2009, p. 11-12). 
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Oliveira et al. (2007, p. 19), conceituam o Programa Bolsa Família como “(...) 

um programa de transferência condicionada de renda para famílias em situação de 

pobreza que visa promover o alívio imediato da pobreza através da transferência 

direta de renda” (OLIVEIRA et al., 2007, p. 19) 37. 

Entretanto, como será exposto no subitem 4.338 deste trabalho, infere-se 

que, o encaminhamento da questão social no Brasil requer uma transformação das 

estruturas social, econômica e política, concomitantemente. 

Segundo Santana (2007, p. 6-7): 

 

O programa foi pensado com o intuito de combater a fome como um 
caminho mais curto para atingir o núcleo duro da pobreza e com isso 
ser um ponto de convergência e articulação de ações voltadas para 
desfazer o círculo vicioso da exclusão e do assistencialismo em que 
as populações pobres estão envolvidas. Espera-se, portanto, gerar 
justiça social (SANTANA, 2007, p. 6-7). 

 

 

Observa-se a possível redução dos elevados índices de pobreza, 

melhorando o perfil das desigualdades sociais, por meio das políticas sociais, mas, 

se mostra um tanto quanto insuficiente à mudança do nível estrutural. Nas palavras 

de Dantas (2008, p. 1): “O ideal seria a política social estar articulada com a 

econômica criando mecanismos capazes de viabilizar projetos de desenvolvimento 

auto-sustentado”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
37

 “A ruptura do ciclo intergeracional da pobreza é esperada por meio das condicionalidades, que 
reforçam o exercício de direitos sociais nas áreas de saúde e educação, e que potencialmente 
propiciam o combate à pobreza futura por meio do investimento no desenvolvimento de capital 
humano” (OLIVEIRA et al., 2007, p. 19). 
38

 Críticas ao Programa. 
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4.2 A QUESTÃO DO GÊNERO E RAÇA E SUAS RELAÇÕES COM O PROGRAMA 

BOLSA FAMÍLIA 

 

 

 

A etimologia da palavra “raça” é, para alguns estudiosos, proveniente da 

palavra latina radix, que significa raiz ou tronco; enquanto outros supõem a sua 

origem baseada na palavra italiana razza, que significa linhagem ou criação. Seja 

qual for a sua origem, ela foi introduzida na literatura científica há cerca de 200 anos 

e desde então tem aparecido em tantos diferentes contextos que até hoje a palavra 

“raça” não teve o seu significado exatamente claro. Ela tem sido usada para 

designar qualquer agregado de pessoas que podem ser identificados como 

pertencentes a um grupo39 (BARROS, 2005).  

A expressão “raças humanas” refere-se a um antigo conceito antropológico, 

fortemente criticado40 e em desuso, mesmo nesta disciplina, desde meados 

da década de 1950, que classifica populações ou grupos populacionais com base 

em vários conjuntos de características somáticas e crenças sobre ancestralidade 

comum41. As categorias mais amplamente usadas neste sentido restrito baseiam-se 

em traços visíveis, tais como cor da pele, conformação do crânio e do rosto e tipo de 

cabelo, bem como a auto-identificação.  

 

 

 

                                                
39

 De acordo com este entendimento, as pessoas que possuem os mesmos ancestrais, ou 
compartilham com as mesmas crenças ou valores, mesma linguagem ou qualquer outro traço social 
ou cultural são considerados como uma raça. Por si mesmo, esta ampla definição talvez não seja de 
todo uma coisa má, contudo abre a porta para muitos e sérios desentendimentos sobre pessoas que 
a utilizam para caracterizar preconceito e discriminação. 
40

 Segundo o Dicionário Aurélio (1999), o conceito de Raça refere-se ao: “Conjunto de indivíduos 
cujos caracteres somáticos, tais como a cor da pele, a conformação do crânio e do rosto, o tipo de 
cabelo, etc., são semelhantes e se transmitem por hereditariedade, embora variem de indivíduo para 
indivíduo. Ou como uso restrito da Antropologia, referente a cada uma das grandes subdivisões da 
espécie humana, e que supostamente constitui uma unidade relativamente separada e distinta, com 
características biológicas e organização genética próprias. (...) Como conceito antropológico, sofreu 
numerosas e fortes críticas, pois a diversidade genética da humanidade parece apresentar-se num 
contínuo, e não com uma distribuição em grupos isoláveis, e as explicações que recorrem à noção de 
raça não respondem satisfatoriamente às questões colocadas pelas variações culturais. Pode ser 
utilizado ainda, como o conjunto dos ascendentes e descendentes de uma família, uma tribo ou um 
povo, que se origina de um tronco comum” (FERREIRA, 1999, p. 1695). 
41

 Declaração da Association of Physical Anthropologists (AAPA) sobre Aspectos Biológicos de Raça 
America. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Conceito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Antropologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1950
http://pt.wikipedia.org/wiki/Popula%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Grupo_(sociologia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Taxonomia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pele
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Raça, assim como gênero, faz parte de um esquema conceitual 
usado para garantir e justificar a dominação de determinados grupos 
sobre outros, mas atualmente estes conceitos têm sofrido mudanças. 
Raça como conceito científico perdeu o consenso e conceitos de 
gênero estão sendo novamente reconstruídos pelo feminismo. Isto, 
no entanto, não significa que negros e mulheres chegaram a um 
ponto em que não mais sejam vítimas de racismo e sexismo. Apesar 
de não ter validade como conceito científico, raça ainda tem validade 
social, pois é a idéia que fundamenta o racismo existente em nossa 
sociedade. Raça é, portanto, um conceito classificatório 
(GUIMARÃES, 1999). Um aspecto que é importante enfatizar ao 
lidarmos com raça como um conceito classificatório é o fato de que a 
identidade racial não é unicamente assumida pela pessoa ou grupo 
que se percebe racializado; ela é, antes de tudo, imposta também 
àqueles que não se consideram membros de raça alguma (BARROS, 
2005, p. 4). 

 

 

Já com relação ao gênero, por definição (aquela que nos interessa aqui), 

pode-se dizer que corresponde ao que distingue o masculino do feminino. 

O problema da discriminação de raça e gênero atinge famílias e 

comunidades inteiras. Salzano (2007) confirma esta prerrogativa ao afirmar que “é 

inegável que existem no país desigualdades sócio-econômicas que estão 

associadas à identidade étnica”.  

Como dimensões indispensáveis de análise, acerca das políticas sociais, 

encontram-se o sexo e o gênero, assim como cor e raça. As demandas por 

cidadania e a problemática da pobreza (de modo mais amplo, a persistente situação 

de desigualdade brasileira) perpassam, claramente por essas questões42. 

 

As relações entre homens e mulheres, ao longo dos séculos, 
mantêm caráter excludente. São assimiladas de forma bipolarizada, 
sendo designada à mulher a condição de inferior, que tem sido 
reproduzida pela maioria dos formadores de opinião e dos que 
ocupam as esferas de poder na sociedade (FISCHER e MARQUES, 
2001). 

 

 

 

 

                                                
42

 “(...) o retrato das desigualdades de gênero e raça traz relevante contribuição ao apresentar dados 
macrossociais desagregados por sexo e cor e raça que nos permitem captar as interconexões desses 
dois marcadores sociais na (re) produção das desigualdades” (MARIANO e CARLOTO, 2009, p. 903). 
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Esses dados são exemplos que demonstram parte da problemática 
relacionada à cidadania das mulheres, em especial das mulheres 
negras. Devemos, ainda, tomar em consideração que a divisão 
sexual do trabalho, as responsabilidades com as tarefas de 
reprodução, sobretudo quanto às atribuições domésticas, e a quase 
interdição dos espaços de poder às mulheres, notadamente as 
negras, são fatores que contribuem para obstar a conquista das 
mulheres no campo da cidadania (MARIANO e CARLOTO, 2009, p. 
903). 

 

 

As desigualdades de gênero, assim como as de raça, são, portanto, 

estruturantes na sociedade brasileira. Sendo assim, a promoção da igualdade de 

raça e de gênero corresponde a “boa parcela do esforço que o governo federal vem 

empenhando no sentido de promover o resgate da dívida social acumulada no País 

ao longo de muitos anos de história” (ANANIAS, 2009).  

 

Tal entendimento vem se afirmando, tendo até mesmo se refletido na 
estrutura do governo federal com a criação, em 2003, da Secretaria 

Especial de Políticas para as Mulheres (SPM)
43

, vinculada 

diretamente à Presidência da República e não mais ao Ministério da 

Justiça, no âmbito da Secretaria de Estado de Direitos Humanos
44

 

(IPEA, 2007, p. 227). 

 

 

A política de assistência social brasileira orienta-se pela perspectiva das 

políticas de combate à pobreza. Como já mencionado anteriormente, desde a 

década de 1990 têm recebido destaque os programas focalizados de transferência 

de renda. Os principais deles são o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e o 

PBF45. 

“As transferências condicionadas de renda priorizam o repasse de renda às 

mulheres e envolvem-nas em uma rede de obrigações com as ações estatais”. 

Desse modo, se refere (nesta parte do trabalho) “a políticas e programas com claro 

marcador de gênero e, a partir de perspectivas feministas, os interpelamos acerca 

                                                
43

 E a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR). 
44

 “Mas não é tudo. A demonstração mais contundente do compromisso do governo com a promoção 
da igualdade está justamente na compreensão de que esse é um problema estrutural e envolve 
ações integradas em várias áreas de governo. Nessa perspectiva foi criado o Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, integrando as políticas nas áreas de assistência social, 
segurança alimentar e transferência de renda” (ANANIAS, 2009). 
45

 SOUZA e LUCENA (2005). 
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da condição de cidadania das mulheres usuárias” (MARIANO e CARLOTO, 2009, p. 

903). 

“Os programas brasileiros de transferência condicionada de renda vêem as 

mulheres como foco prioritário, e até objeto, de suas intervenções com vistas ao 

combate à pobreza” (MARIANO e CARLOTO, 2009, p. 901). 

 
A mulher, a partir de seus papéis na esfera doméstica ou de 
reprodução, tem sido, portanto, a interlocutora principal dessas 
ações, tanto como titular do benefício quanto no cumprimento das 
condicionalidades impostas. O Programa Bolsa Família (PBF) é um 
exemplo paradigmático dessa política. (...) A implantação do PBF, de 
acordo com suas regras de seletividade e exigências de 
condicionalidades, bem como com as dimensões assumidas ao 
incluir mais de 11 milhões de famílias, expressa, em certa medida, a 
extensão da pobreza no Brasil. Do mesmo modo, a composição do 
público beneficiário ilustra o quadro de desigualdades persistente na 
história da sociedade brasileira. De acordo com dados do Retrato 
das desigualdades de gênero e raça, podemos, mais uma vez, 
constatar que a pobreza brasileira tem sexo e cor (MARIANO e 

CARLOTO, 2009, p. 901)
 46

. 

 

 

Fica evidente, então, que o quadro de desigualdade de distribuição de renda 

está bastante acentuado, com reflexos ressaltados nas mulheres, devido à sua 

vulnerabilidade47. 
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 Nas palavras de Patrus Ananias, ex-ministro do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome (2009): “Para as negras, um sofrimento a mais porque sobre elas pesam ainda a condição de 
mulher, historicamente relegada a uma condição menor de cidadania. A entrada da mulher no 
mercado de trabalho acontece de maneira marginal, acompanhada de preconceitos que ditavam uma 
injusta divisão de trabalho entre homens e mulheres. A atuação do MDS no combate à pobreza está 
em consonância com o Programa de Fortalecimento Institucional para a Igualdade de Gênero e Raça, 
Erradicação da Pobreza e Geração de Emprego (GRPE), que é um importante instrumento para a 
incorporação das dimensões de gênero e raça nas políticas sociais. A análise do perfil dos 
beneficiários do Bolsa Família mostra que, ao focalizar a população mais pobre, ele tem atendido de 
forma prioritária a população negra, considerando que dois terços das pessoas beneficiadas pelo 
Programa se declaram negros ou pardos. Vale destacar também que 95% dos cartões do Bolsa 
Família têm como titular a mulher. São elas que fazem circular os recursos destinados às famílias por 
meio do principal programa social do governo federal. Com esse cruzamento de dados percebemos 
que as ações de transferência de renda do governo federal atingem um recorte bastante específico 
dentro da própria questão de raça e gênero, que é a situação de vulnerabilidade social da mulher 
negra no Brasil. Com relação aos negros, desenvolvemos também um trabalho muito vigoroso com 
as comunidades remanescentes de Quilombos e Quilombolas, que constituem um grupo 
particularmente vulnerável. Atualmente, 23 mil famílias quilombolas estão no Bolsa Família. Com a 
inclusão no programa, além da renda, essa população tem garantido o acesso aos serviços de saúde 
e educação, que são exigências do Bolsa Família”. 
47

 “Sendo as mulheres negras as que constituem o segmento que se encontra em situação mais 
precarizada, pois além da discriminação por gênero, elas também sofrem o preconceito pela raça” 
(MOREIRA et al., 2010, p. 6). 
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A presença mais notável de mulheres negras entre as pessoas 
pobres é reflexo de um processo histórico de (re)produção de 
desigualdades sociais. Estas tem como eixos estruturantes os 
marcadores sociais como gênero e raça/etnia, os quais orientam a 
construção da cidadania e a efetivação de direitos no Ocidente. 
Portanto, sexo e cor são também definidores das desigualdades 
sociais (MARIANO e CARLOTO, 2009, p. 901). 

 

 

Segundo MOREIRA et al. (2010, p. 6) 

 

É necessário apoiar o avanço pessoal das mulheres para que 
possam participar em condições de igualdade nos processos sociais 
e políticos que afetam seu interesse e, conseqüentemente, participar 
consciente e ativamente no Programa do qual são beneficiárias. 
Nos ambientes familiares pobres, onde as relações de gênero são 
marcadas fortemente pelo patriarcalismo e os papeis sociais são 
ainda mais demarcados pela divisão sexual, a busca pela equidade 
entre os sexos é uma luta que demandará tempo. O PBF, no entanto 
tem ajudado as mulheres neste quesito. 
O fato do benefício do PBF ser feito preferencialmente às mulheres é 
algo que se não for neutro do ponto de vista das relações de gênero, 
tende a favorecê-las. É razoável considerar que mesmo não sendo 
suficiente para alterar completamente relações de gênero 
consolidadas, receber a transferência e controlar sua utilização pode 
ter efeitos na distribuição de autoridade familiar (MEDEIROS et. al., 
2007). 
Enfim, existem fortes sinais de que o aumento do poder de compra 
das mulheres vem suscitando alterações na hierarquia familiar pelo 
fato das mulheres agora poderem fazer escolhas e, principalmente, 
negociar sua autoridade no âmbito doméstico (MOREIRA et al., 
2010, p. 6). 

 

 

Partindo do reconhecimento de que a baixa condição social das mulheres, 

particularmente das não-brancas, restringe severamente a segurança delas e de 

suas famílias, infere-se que o Programa Bolsa Família é, na atualidade, a política 

mais significativa do sistema de proteção social do Brasil (SUÁREZ e LIBARDONI, 

2007). 
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4.3 AS RELAÇÕES COM OS MUNICÍPIOS  

 

 

 

As políticas públicas vêm sendo cada vez mais executadas por meio de 

programas e convênios entre a União, Estados e Municípios.  

Entretanto, cabe ressaltar que “a transferência de responsabilidades tem 

configurado um cenário de sobrecarga dos municípios, no que diz respeito à divisão 

de responsabilidades do setor público na prestação de serviços básicos à 

população” (BOSELLI, 2009, p. 1). 

 

Existem, atualmente, por volta de 400 programas federais sendo 
executados pelos Municípios. Essa quantidade de programas cresce 
a cada ano, uma vez que o atual48 governo federal valoriza a criação 
de inúmeras políticas sociais e a transferência de recursos e de 
responsabilidades de execução aos Municípios. Essa prática vem 
acarretando despesas adicionais aos cofres municipais, que devem 
entrar com altas contrapartidas e assumir diversos outros gastos no 
custeio dos programas (BOSELLI, 2009, p. 1). 

 

 

Especificamente, em se tratando do Programa Bolsa Família: “Aos 

municípios cabem várias ações fundamentais no PBF. O papel mais importante é a 

responsabilidade pela identificação das famílias a serem beneficiadas, mediante o 

recolhimento das informações que compõem o cadastro” 49 (SOARES e SÁTYRO, 

2009, p. 17).  
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 “atual” aqui diz respeito ao ano de 2009, data que foi realizada a pesquisa. 
49

 “Isto quer dizer que, em última instância, são os agentes municipais que decidem quem será ou 
não potencial beneficiário de uma Bolsa Família, pois toda a informação que a Caixa processa ou a 
SENARC analisa é por eles coletada. São também responsáveis pelo acompanhamento das 
contrapartidas, além de serem os encarregados diretos pela oferta de boa parte dos serviços de 
educação e saúde necessários para que as famílias cumpram suas contrapartidas. Trata-se de um 
papel estratégico – sem municípios empenhados e bem geridos, o próprio funcionamento do PBF 
seria comprometido” (SOARES e SÁTYRO, 2009, p. 17). 



 

49 

Abaixo foram listadas algumas das responsabilidades assumidas (as mais 

onerosas, de acordo com Boselli) pelos municípios, relativas à execução desse 

programa, que é um dos que mais sobrecarregam as prefeituras: 

 

• Identificar e inscrever no Cadastro Único (CadÚnico) as famílias em 
situação de pobreza e extrema pobreza; 
• Dispor de infra-estrutura e recursos humanos permanentes para a 
execução das atividades inerentes à operacionalização do CadÚnico; 
• Garantir o acesso dos beneficiários do PBF aos serviços de 
educação e saúde, em articulação com os governos federal e 
estadual; 
• Acompanhar o cumprimento das condicionalidades nas áreas de 
saúde e educação; 
• Acompanhar as famílias beneficiárias, em especial na atuação em 
casos de maior 
vulnerabilidade social; 
• Estabelecer parcerias com órgãos e instituições municipais, 
estaduais e federais, governamentais e não-governamentais, para a 
oferta de programas complementares aos beneficiários do Programa 
Bolsa Família (BOSELLI, 2009, p. 7). 

 

 

“Em 2006, o Governo Federal foi um pouco mais ousado e passou a apoiar 

financeiramente a estrutura administrativa dos municípios, mediante um repasse 

definido por fórmula para as prefeituras” (SOARES e SÁTYRO, 2009, p. 18).  
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A fórmula deste apoio financeiro é simples: um valor máximo de R$ 
2,50 por família beneficiária do PBF, sendo que as 200 primeiras 
famílias de um município qualquer são remuneradas em dobro 
(LINDERT et al., 2007). Este valor máximo é então multiplicado pelo 

índice de gestão descentralizada (IGD
50,51,52

), que consiste na média 

simples de quatro porcentagens
53

: 
1. A porcentagem das famílias com renda até meio salário mínimo no 
Cadastro Único com informações coerentes e completas. 
2. A porcentagem das famílias com renda até meio salário mínimo no 
Cadastro Único cuja última visita ou atualização tenha ocorrido há 
menos de dois anos. 
3. A porcentagem das crianças beneficiárias com informação 
completa sobre contrapartidas educacionais. 
4. A porcentagem das famílias beneficiárias com informação 
completa sobre contrapartidas de saúde (SOARES e SÁTYRO, 2009, 

p. 18)
 54

. 
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 “Portaria nº 148, de 26 de abril de 2006. O índice é um número indicador que varia de 0 a 1 e mede 
a qualidade da gestão municipal tanto do Bolsa Família quanto do Cadastro Único (CadÚnico). O IGD 
é a garantia dos Municípios de que o repasse mensal de recursos financeiros seja efetuado” 
(BOSELLI, 2009, p. 7). 
51

 “Para receber os recursos, o Município deve atingir o valor mínimo de 0,55 no cálculo do IGD e o 
valor mínimo de 0,2 em cada um dos quatro indicadores que compõem o IGD” (BOSELLI, 2009, p. 7). 
52

 “Quanto maior o IGD conseguido pelo Município, maior será o valor do recurso que receberá do 
MDS. Ou seja, o Município está executando todas as tarefas de um programa que não é seu e, para 
receber algum financiamento para isso, é julgado segundo sua capacidade de gestão do programa. 
Quanto melhor for esta gestão, maior será o repasse que receberá do governo federal, uma vez que 
todas as tarefas de administração do CadUnico e de acompanhamento das condicionalidades de 
saúde e educação recaem sobre a gestão local” (BOSELLI, 2009, p. 7). 
53

 “Esses quatro indicadores são a média aritmética das seguintes variáveis: taxa de cobertura de 
cadastros; taxa de atualização de cadastros; taxa de crianças com informações de freqüência 
escolar; taxa de famílias com acompanhamento das condicionalidades de saúde” (BOSELLI, 2009, p. 
8). 
54

 “O valor médio não ponderado do IGD situa-se em torno de 74% e a mediana da distribuição é 
75%, o que quer dizer que muitos municípios perdem recursos por não terem cadastro ou 
acompanhamento de contrapartidas de boa qualidade. 
A composição do IGD não escapa do debate em torno das contrapartidas. Note-se que metade do 
IGD diz respeito ao Cadastro e, portanto, à focalização e à cobertura do programa, e a outra metade 
diz respeito ao acompanhamento das contrapartidas. Para os que consideram que o PBF é 
essencialmente proteção social, o peso dado à verificação das contrapartidas (50%) é excessivo. 
Para os que outorgam ao PBF um papel importante no incentivo ao capital humano, a composição do 
IGD é adequada e reflete o fato de a função de acumulação de capital humano no PBF ser tão 
importante quanto a função de proteção social” (SOARES e SÁTYRO, 2009, p. 18). 
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Finalizando: 

 

(...) os ministérios setoriais têm um papel importante na verificação 
das contrapartidas. As secretarias municipais de saúde e educação 
dos municípios não prestam contas diretamente ao MDS e sim às 
suas respectivas contrapartes no Governo Federal – os ministérios 
de Saúde e Educação. Estes, por sua vez, repassam as informações 
ao MDS. Isto facilita a integração do PBF com as políticas 
educacionais e de saúde e evita as críticas, freqüentemente feitas a 
programas mais centralizados (...) (SOARES e SÁTYRO, 2009, p. 
18). 

 

 

Cabe ressaltar ainda que, “se o Município55 não faz o acompanhamento das 

famílias, o Governo Federal fica sem a informação e entende que elas não estão 

cumprindo com as condições exigidas pelo programa e pode cancelar o pagamento 

da bolsa” (BOSELLI, 2009, p. 8). 
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 O Bolsa Família, o maior Programa de Transferência de Renda da atualidade brasileira, encontra-
se em implementação em 5.561 municípios e atendia, até julho de 2006, a 11.118.072 das 
11.206.212 famílias estimadas pelo IBGE como pobres, o que representa 99,2% dessas famílias, com 
um orçamento de 8,3 bilhões de reais, neste mesmo ano. O valor médio da transferência monetária 
recebida por essas famílias era de R$ 61,43. BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome (MDS).  Brasília, 2006. Perguntas e respostas sobre o Bolsa Família. 
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4.4 CRÍTICAS AO PROGRAMA 

 

 

 

É notável a expansão e consolidação das políticas de transferência de renda 

como eficiente ferramenta do sistema de proteção social brasileiro. Entretanto, não 

se isentam de problemas, desafios e críticas. 

Sabe-se que a pobreza apresenta dimensão histórica e relaciona-se com as 

questões econômicas, sociais, culturais e políticas. Ademais, é complexa e 

multidimensional e, caracteriza-se, essencialmente, de natureza estrutural, sendo, 

portanto, mais que insuficiência de renda (SILVA, 2006) 56. 

Transferir renda, “isoladamente”, tem sido uma das maiores críticas feitas ao 

programa Bolsa Família. 

O panorama considerado ideal seria baseado na articulação conjunta de 

programas de transferência de renda com políticas e programas estruturantes57, 

principalmente no campo da educação, saúde e trabalho. De acordo com Silva 

(2006, p. 1), essa dinâmica poderia possibilitar a construção de uma política de 

enfrentamento à pobreza e à desigualdade social; além de interromper o ciclo 

vicioso da pobreza do presente e sua reprodução no futuro. 

 

A promoção do desenvolvimento social, sob esse ponto de vista, não 
constituiria “uma tarefa lateral e separável das outras tarefas do 
Estado como indutor do desenvolvimento”, (...) “todo 
desenvolvimento é desenvolvimento social”. Dessa forma, “induzir o 
desenvolvimento” implicaria em “investir em capacidades 
permanentes de pessoas e comunidades (ou seja, basicamente, 
investir em capital humano e em capital social) para que possam 
afirmar uma nova identidade no mundo ao ensaiar seu próprio 
caminho de superação de problemas e de satisfação de 
necessidades, tornando dinâmicas suas potencialidades para 
antecipar o futuro que almejam” (MOURA, 2007, p. 117). 

 

 

                                                
56

 “É produto da exploração do trabalho; é desigualdade na distribuição da riqueza socialmente 
produzida; é não acesso a serviços sociais básicos; à informação; ao trabalho e à renda digna; é não 
participação social e política” SILVA (2002). 
57

 o que (...) “demanda a expansão e a democratização de serviços sociais básicos” SILVA (2006). 
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As políticas sociais, mais do que transferir renda, deveriam ter por 

“obrigação apresentar um tratamento sem distinção e, mais ainda, deveriam 

proporcionar – além de uma porta de entrada – uma oportunidade de saída também 

para a situação vivida pela classe mais pobre” (CORREA, 2008, p. 5). 

 

A primazia no combate direto à pobreza pode ter como conseqüência 
o enfraquecimento do caráter permanente e institucional das políticas 
de Estado, deslocando a ação pública meramente para o tem sido 
chamado combate à exclusão. Tais ações, se não associadas a 
políticas e programas universais, ancorados no princípio do direito 
social, e se não articuladas a políticas de desenvolvimento, 
conquanto louváveis num contexto de ampla presença da pobreza e 
da indigência, não poderão propiciar aos seus beneficiários garantias 
seja de acesso a serviços, seja de renda mínima de proteção social. 
Ao lado dos riscos de ampliação do caráter discricionário da política 
pública e pressões políticas de várias ordens, persistem neste campo 
dificuldades próprias de qualquer política focalizada: definições 
problemáticas para linhas de pobreza, mecanismos quase sempre 
falhos de controle das ações focalizadas, além de muitas vezes 
questionáveis no que respeita aos critérios de avaliação de 
efetividade, eficiência e eficácia das políticas. De política de Estado a 
programas de governo; de cidadão a cliente de programas de 
combate à pobreza. Esta é a tensão fundamental em curso no cerne 
das políticas sociais brasileiras, notadamente na área da Assistência 
Social (CARDOSO JR. e JACCOUD, 2005, p. 229). 

 

 

Moura (2007, p. 117) corrobora com o dito acima, na medida em que infere: 

 

A julgar pelas críticas dos especialistas, o governo estaria agindo 
como se seus projetos de transferência de renda fossem um fim e 
não um meio transitório para a emancipação social dos beneficiados, 
menosprezando, dessa forma, a importância das estratégias de 
desenvolvimento local, de geração de renda e de ampliação e 
melhoria da oferta de serviços públicos de saúde e educação como 
medidas que não deveriam ser substituídas por iniciativas de caráter 
meramente assistencialista (MOURA, 2007, p. 117). 
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O autor cita diversos outros, os quais afirmam que  

 

(...) o ‘Bolsa Família’ é só uma forma de organizar a fila, na qual os 
mais pobres nunca são os primeiros por desinformação ou porque 
simplesmente o recurso destinado ao município acaba. 
Para Marques, a persistência de altos níveis de segregação espacial 
dos pobres nas grandes cidades, fator que contribui para a 
reprodução da desigualdade, e o baixo crescimento da economia no 
período, tiveram reflexos negativos sobre o nível de emprego, 
gerando conseqüências, do ponto de vista das estatísticas 
socioeconômicas, que caminham em sentido oposto ao dos 
resultados colhidos pelas políticas públicas oficiais de combate à 
pobreza (CARIELLO, 2006). 
Zander Navarro, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
defendeu a necessidade de rápida redução da pobreza afirmando 
que ‘se não há crescimento, não vamos a lugar nenhum’, ao passo 
que Marcus Melo classificou os resultados das políticas sociais como 
‘pífios’, afirmando que ‘há benefícios que distribuem renda (como a 
aposentadoria rural e o Bolsa Família) e outros que contribuem para 
manter a desigualdade. 
Já a professora do Departamento de Planejamento Alimentar e 
Nutrição da Unicamp, Elisabete Salay, critica o projeto Bolsa Família 
argumentando que o foco ‘levar comida à população’ deveria ser 
reformulado para um sentido mais amplo e/ou de maior pertinência 
social, como campanhas para a educação, por exemplo. Para Salay, 
‘os programas de transferência podem reverter o quadro de 
insegurança alimentar, desde que bem focados na população mais 
necessitada e implementados em conjunto com outras ações’ 
(FOLHA DE SÃO PAULO, 2006) (MOURA, 2007, p. 121). 

 

 

Os argumentos favoráveis e contra ao PBF “vão desde a fragilidade política 

de um programa seletivo segundo a renda à menor capacidade de reduzir 

desigualdades através de um programa focalizado” (DANTAS, 2008, p. 14).  

Cabe ressaltar que “os direitos sociais estabelecidos pela Constituição 

Federal têm caráter mais permanente e não são associados a nenhum governo 

específico” (DANTAS, 2008, p. 15). 

 

Inicialmente, a operacionalização do PBF ficou vinculada a uma 
Secretaria Executiva ligada diretamente à Presidência da República. 
Somente em 2004, após a criação do Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome (MDS) que o PBF passou a ser 
gerenciado por esse Ministério, sob a coordenação da Secretaria 
Nacional de Renda de Cidadania (SENARC). Desde então, o 
programa vem tendo o empenho governamental para a disseminação 
e expansão, sendo revertido em créditos políticos para o Governo 
Lula (DANTAS, 2008, p. 15). 
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Moura (2007, p. 121-122) faz uma crítica contundente, relacionada ao 

assunto, ao dizer: 

 

As criticas de pesquisadores da área aqui identificada apontam 
inúmeras contradições e limites das políticas sociais do governo Lula, 
que, não obstante, parecem colher boa receptividade junto à opinião 
pública após a substituição da marca Fome Zero pelo Programa 
Bolsa Família. 
Um contraste entre a análise conceitual proposta por Augusto de 
Franco e sintetizada na abertura do presente ensaio, com as críticas 
dos especialistas aqui arroladas, sugere a ausência (ou, se houve, a 
não aplicação) de um referencial conceitual unívoco e atualizado do 
ponto de vista do conhecimento acumulado na área, como elemento 
norteador das diretrizes governamentais para suas políticas sociais. 
Tudo indica que a solução escolhida para o governo foi uma resposta 
conjuntural à uma demanda de marketing governamental, portanto, 
mais do que orientada por uma deliberada política pública de 
governo pré-concebida como tal (MOURA, 2007, p. 121-122). 

 

 

Com relação também à opinião pública/imprensa/mídia, Correa (2008, p. 

11): 

 

É inegável a força que os meios de comunicação têm em formar 
opinião. Para se realizar a árdua tarefa de quantificar e qualificar o 
impacto da distribuição de renda pelo Bolsa Família faz-se 
necessário, primeiramente, desvencilhar-se de tendências já 
internalizadas que absorvemos da mídia brasileira, em enxergar nas 
ações políticas apenas seus erros e limitações. Muitos críticos e 
jornalistas econômicos admitem os efeitos positivos do Bolsa 
Família, apesar de suas limitações: 
Ao conceder uma renda mensal inferior a um terço do salário mínimo 
(R$350,00), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva conseguiu, em seu 
primeiro mandato, melhorar as condições da vida de dezenas de 
milhões de brasileiros (...) No entanto, o sucesso do programa, atingir 
famílias em condições de extrema pobreza, também é a sua maior 
limitação. Com o orçamento atual, não teria os mesmos efeitos se 
buscasse resultados mais abrangentes ou estruturantes (BRASILINO 
2006, p. 8). 
Já a opinião de Weissheiler (2006, p. 39), "pode parecer um 
paradoxo, mas não é. O objetivo do programa Bolsa Família é 
justamente fazer com que seus beneficiados deixem de sê-lo. Essa é 
uma tarefa para muitos anos e não apenas para um programa 
isolado” (CORREA, 2008, p. 11). 
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Muito pertinentemente foi usada a palavra “paradoxo”, pois, o programa é 

recheado deles, muito inclusive, pelo escasso volume atual de estudos existentes a 

respeito, o que leva a obter-se resultados efetivos pouco expressivos e concretos. 

Correa (2008) complementa: 

 

Este paradoxo é complexo e necessita de uma profunda análise 
conjunta do governo, da sociedade, dos poderes públicos e privados, 
considerando todas as mudanças socioeconômicas advindas com o 
fortalecimento do programa, para gerar ações conjuntas com o intuito 
de equalizar cada vez mais a distribuição do PIB nacional (CORREA, 
2008, p. 11). 

 

 

Finalizando, cabe ressaltar que  

 

O aumento do volume de recursos destinado a programas sociais, 
como o Bolsa Família divide os especialistas do setor, onde para 
alguns, trata-se de um investimento estratégico capaz de gerar uma 
dinâmica de desenvolvimento na economia e para outros, são gastos 
que aumentam endividamento do Estado e que não podem ser 
significativamente elevados. 
(...) O impacto do Bolsa Família sobre a redução consistente da 
desigualdade social no Brasil não é livre de polêmicas, onde há 
quem acredite que, embora tenha efeitos positivos para a melhoria 
da vida de famílias mais pobres, o programa é insuficiente para 
alterar o quadro da desigualdade social no país (CORREA, 2008, p. 
11). 

 

 

Sendo assim, de acordo com Silva (2006, p. 18): 

 

(...) embora os resultados e impactos decorrentes dos Programas de 
Transferência de Renda sejam muito modestos para superar a fome 
e a pobreza no Brasil, considero que esses programas podem 
melhorar, mesmo que temporariamente, a renda das famílias 
assistidas, visto que essas famílias se encontram num nível 
econômico de mera subsistência. Por conseguinte, o significado real 
que esses programas representam para as famílias beneficiárias 
deve ser considerado, por permitir a elevação ou mesmo o único 
acesso a uma renda monetária por parte de um número elevado de 
famílias que se encontra à margem da sociedade, considerando o 
nível de destituição em que sobrevivem (SILVA, 2006, p. 18). 
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Contudo, entendo que isso não significa que esses Programas sejam 
capazes de ir além da manutenção de certo nível de pobreza, 
podendo servir, inclusive, para controle e regulação dos níveis de 
indigência e pobreza que são determinados pelos próprios critérios 
de acesso das famílias a esses programas. Para que o quadro de 
pobreza possa ser progressivamente superado é necessário que 
esses Programas possam não só distribuir, mas sejam capazes de 
redistribuir renda entre a população brasileira, de modo a alterar o 
nível de concentração da riqueza socialmente produzida (SILVA, 
2006, p. 18). 

 

 

Concluindo,  

 

O desafio ainda é grande: o critério de inclusão precisa permitir a 
ultrapassagem para o atendimento de famílias pobres e não apenas 
indigentes, como de fato vem ocorrendo; o benefício precisa ser 
elevado para um patamar de pelo menos um salário mínimo; a 
transferência monetária precisa ser mais articulada ao acesso a 
serviços sociais básicos e a políticas e programas sociais 
estruturantes; os Programas de Transferência de Renda, como 
outros programas sociais, precisam, sobretudo, ser articulado a uma 
Política Econômica que seja capaz de distribuir a renda e a riqueza 
socialmente produzida, gerar emprego e renda para a população que 
tenha condições de se autonomizar (CORREA, 2008, p. 12). 
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5 O RECORTE DO TRABALHO 

 

 

 

5.1 FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA – FAMÍLIAS MONOPARENTAIS 

CHEFIADAS POR MULHERES 

 

 

 

De acordo com Mariano e Carloto (2009, p. 903), no Brasil, 22,3% das 

famílias eram chefiadas por mulheres58,59 em 1993. No ano de 2007 essa proporção 

aumentou para 33%. 

As famílias chefiadas por mulheres têm crescido nas últimas décadas. De 

acordo com o Censo Demográfico de 2000, correspondem a 11,1 milhões de 

famílias. Uma em cada quatro famílias brasileiras é chefiada por mulheres. Nesse 

universo, a maioria das mulheres responsáveis pelo domicílio está em situação 

monoparental. 

Para Vitale (2002), a monoparentalidade60 constitui-se como um estado em 

aberto. Por esta razão deve ser considerada em suas permanências e 

recomposições.  

A expressão “famílias monoparentais” foi utilizada, segundo Nadine 

Lefaucher, na França, desde a metade dos anos setenta, para designar as unidades 

domésticas em que as pessoas vivem sem cônjuge, com um ou vários filhos com 

menos de 25 anos e solteiros (VITALE, 2002, p. 47). 
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 “Percebe-se que a chefia familiar feminina concentra-se justamente entre os grupos sociais mais 
vulneráveis e ainda lhes acrescenta um grau a mais de vulnerabilidade por serem, muitas vezes, 
famílias monoparentais” (MARIANO e CARLOTO, 2009, p. 904). 
59

 “É coerente com esses dados a suposição de que no universo de famílias pobres chefiadas por 
mulheres exista uma ocorrência maior entre aquelas chefiadas por mulheres negras, pois existem 
mais famílias negras em situação de pobreza e miséria. A esse respeito serve de comparativo o dado 
segundo o qual 11,7% dos domicílios urbanos em favelas são chefiados por mulheres brancas, 
enquanto 26% deles são chefiados por mulheres negras” (MARIANO e CARLOTO, 2009, p. 904). 
60

 Pensar em monoparentalidade é pensar em famílias monoparentais e não um único modelo: as 
famílias monoparentais são protagonistas de histórias peculiares marcadas pelos diversos contextos 
sociais. Isso nos mostra que não é possível analisar as famílias monoparentais como um universo 
específico ou um grupo homogêneo, mas sim como um novo grupo modificador das concepções 
tradicionais de família. 
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No Brasil, Bruschini (1994) apontaram que, embora já houvesse no país um 

contingente expressivo de famílias chefiadas por mulheres, é a partir dos anos 1970 

que elas passam a ter visibilidade e conquistam um lugar entre as pesquisas 

sociológicas. 

Para as autoras: 

 

É preciso não esquecer que as mulheres chefes de família costumam 
ser também mães-de-família: acumulam uma dupla 
responsabilidade, ao assumir o cuidado da casa e das crianças 
juntamente com o sustento material de seus dependentes. Essa 
dupla jornada de trabalho geralmente vem acompanhada de uma 
dupla carga de culpa por suas insuficiências tanto no cuidado das 
crianças quanto na sua manutenção econômica. É verdade que 
essas insuficiências existem também em outras famílias, e 
igualmente é verdade que ambas têm suas raízes nas condições 
geradas pela sociedade. Porém, esses fatores sociais são ocultados 
pela ideologia que coloca a culpa na vítima, e o problema se torna 
mais agudo quando as duas vítimas são encarnadas por uma só 
pessoa (BRUSCHINI, 1994, p. 40). 

 

 

Mariano e Carloto (2009, p. 904) ressaltam “a importância da incorporação 

da perspectiva de gênero, bem como do quesito cor e raça, nos programas de 

enfrentamento à pobreza e de desenvolvimento social”. 

E continuam: 

 

Ao ser incluída no PBF, a mulher é tomada como representante do 
grupo familiar, vale dizer, o grupo familiar é materializado 
simbolicamente pela presença da mulher. Esta, por sua vez, é 
percebida tão somente por meio de seus ‘papéis femininos’, que 
vinculam, sobretudo, o ser mulher ao ser mãe, com uma identidade 
centrada na figura de cuidadora, especialmente das crianças e dos 
adolescentes, dadas as preocupações do PBF com esses grupos de 
idade. O papel social de cuidadora pode até, em algumas situações, 
ser desempenhado por outra mulher, como, por exemplo, a avó ou 
tia da criança ou do adolescente. Contudo, seguirá sendo um ‘papel 
feminino’. Logo, o cuidado preserva, no âmbito do PBF, seu caráter 
vinculado aos papéis de gênero. Assim, tanto a maternidade 
(relacionada à procriação e/ou ao papel social de mãe) quanto a 
maternagem (o cuidado da criança e do adolescente desempenhado 
por outra mulher, geralmente com vínculo de parentesco, porém sem 
se designar como sua mãe) são funções focalizadas pelo PBF 
(MARIANO e CARLOTO, 2009, p. 904). 
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Na realidade brasileira, estudos têm apontado para a dinâmica dos arranjos 

familiares nas classes populares, demonstrando a permanência de uma hierarquia 

de papéis, organizados a partir de uma visão tradicional, em que o homem 

representa o papel do provedor moral familiar (SARTI, 1996), ao mesmo tempo em 

que se verificam mudanças nas famílias. Segundo Goldani (1994) entre essas 

mudanças se verifica uma perda de espaço no percentual de famílias compostas 

pelo casal e filhos e um aumento de famílias compostas por um dos membros e 

filhos ou de pessoas morando sozinhas, ao lado da queda da fecundidade, do 

aumento da esperança de vida e do tamanho dos módulos familiares. 

Infere-se, portanto, que as mudanças sociais que o programa Bolsa Família 

vem provocando no âmbito familiar é uma questão de suma importância. “A 

característica do Bolsa Família em transferir a renda para beneficiários 

principalmente do público feminino vem provocando alterações significativas nas 

relações sociais vigentes” (CORREA, 2008, p. 12). 
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5.2 O MUNICÍPIO EM QUESTÃO – JUIZ DE FORA, MINAS GERAIS 

 

 

 

Juiz de Fora encontra-se localizada no sudeste mineiro, próxima à divisa 

com o Rio de Janeiro e se caracteriza, primordialmente, como prestadora de 

serviços e centro comercial uma vasta região. Desde sua consolidação como cidade 

até os dias atuais sempre foi uma referência de formação acadêmica, ocupação, 

mobilidade de força de trabalho, assim como de almejada qualidade de vida.  

 

A industrialização trouxe, além dos apitos das fábricas e da energia 
elétrica, o desejo de urbanizar-se nos moldes dos centros europeus, 
forjando uma imagem de modernidade para a cidade, fugindo de sua 
tradição escravista. A elite de Juiz de Fora se identificava mais com 
cosmopolitismo e a vida mundana do Rio de Janeiro do que com as 
cidades do interior de Minas (SILVA, 2010, p. 40). 

 

 

Com o crescimento da população e o desenvolvimento urbano61 não 

planejado surgiu um incremento da pobreza e uma maior pressão sobre a terra 

destinada a habitação por parte dos excluídos do mercado de terra e imobiliário.  

Assim, cresceu o contingente de habitações precárias, saneamento básico e limpeza 

pública deficientes.  

 

Esse processo de urbanização vivenciado na cidade atraiu grande 
número de pessoas para seu espaço público, o que acabou 
provocando “um adensamento da pobreza e um crescimento de 
práticas e meios de sobrevivência indesejados, como a 
mendicância”. Além dos problemas de habitação e higiene, surgiram 
outros, como o crescimento da vadiagem e da criminalidade. Tal 
situação representava um perigo para o controle do mercado de 
trabalho em construção e confrontavam com a imagem de cidade 
moderna e higiênica que Juiz de Fora buscava ainda no século XIX 
(SILVA, 2010, p. 40). 

 

 

                                                
61

 “O processo de urbanização pelo qual passou Juiz de Fora, em fins do XIX e início do XX, foi 
comum aos principais centros urbanos do país. Pelas fontes analisadas, especialmente os processos 
criminais, verificamos semelhanças com cidades como Porto Alegre e Rio de Janeiro, principalmente 
em questões relativas às condições de habitação dos menos favorecidos economicamente” (SILVA, 
2010, p. 40). 
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Figura 1 – Juiz de Fora em Números 

 
                                                                            Fonte: http://www.invistaemjf.pjf.mg.gov.br 

 

 

 

 

Figura 2 – Vista Panorâmica de Juiz de Fora 

 
                                                                                                           Fonte: Acervo PJF 
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Figura 3 – Distribuição numérica dos programas de assistência social 

realizados em Juiz de Fora, 2008 

 
               Fonte: Secretaria de política Social – SPS/PJF. Centro de Pesquisas Sociais. Anuário 2009 
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6 PESQUISA 

 

 

 

6.1 METODOLOGIA 

 

 

 

Estudos atuais demonstram que a estatística é uma ferramenta de cunho 

científico que se aplica ao estudo dos fenômenos sociais, econômicos, políticos e 

culturais de uma determinada região ou país. A teoria da amostragem é o principal 

instrumental no qual a Estatística se fundamenta. 

Também se observa que Estatística se apóia em um conjunto de 

procedimentos e práticas sociais, tornando-se com isso um importante meio para a 

investigação científica nos mais variados campos de conhecimento. 

Mediante a utilização de métodos estatísticos, torna-se possível aferir, por 

exemplo, o grau de desenvolvimento nacional em cada caso concreto, e é com esse 

princípio que se pretende realizar uma amostragem das ações afirmativas e o real 

desenvolvimento social do Programa Bolsa Família. 

Ainda, somente no século XX a Estatística passou a ser vista como uma 

área específica do conhecimento a partir do desenvolvimento da Inferência 

Estatística, portanto, uma metodologia baseada na teoria da probabilidade, que tem 

aplicação em todas as grandes áreas do conhecimento. A Estatística consiste numa 

metodologia científica para coleta, organização e análise dos dados oriundos das 

mais variadas áreas, e, seu objetivo principal, é a tomada de decisões em situações 

de incerteza. 

Recentemente, a disponibilidade de uma grande quantidade de dados e de 

métodos computacionais mais eficientes fortaleceu os princípios da Estatística, 

tornando-a, como já dito, uma ferramenta confiável para a análise dos dados e 

monitoramento das políticas públicas. 

A estatística descritiva, método que interessa mais de perto, ou Análise 

Exploratória dos Dados (AED), consiste num conjunto de técnicas analíticas para 
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resumir os dados obtidos, num processo de investigação científica. É a etapa inicial 

para a análise estatística dos dados para descrever, sistematizar e resumir tais 

dados coletados. 

Gerenciamento de dados e análise estatística dos dados a serem coletados 

do Programa Bolsa Família; monitoramento da política de desenvolvimento social 

(MDS – 2004) e controle social na inclusão social de famílias de baixa renda; 

organização e sistematização dos indicadores sociais de gênero e raça. 

A época atual demanda uma necessidade crescente de organização e 

gerenciamento de informações. As novas tecnologias de análise espacial, 

geográfica, social e educacional assumem, cada vez mais, uma importância maior 

em todas as áreas de alcance das ciências. 

No contexto de desenvolvimento social, o acesso à informação constitui um 

aspecto fundamental no dia a dia dos países e das empresas, para um bom e eficaz 

funcionamento dos serviços e das instituições e, num sentido mais amplo, para o 

desenvolvimento das sociedades modernas. 

A vinculação das informações armazenadas em banco de dados constitui 

uma poderosa ferramenta para auxiliar o planejamento e o gerenciamento das mais 

diversas atividades humanas e naturais (HUMMES et al.,1988). 
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6.1.1 O Uso de Informações Geo-Referenciadas 

 

 

O Sistema de Informações Geográficas (SIG), Geographic Information 

System (GIS), ou ainda, Sistemas Geográficos de Informação (SGI) possui um 

conceito híbrido, nascido nos anos de 1960, a partir do desenvolvimento confluente 

da informática, matemática e geografia. A idéia, a princípio, era simples: utilizar as 

possibilidades do cálculo matemático para capturar, gerar e analisar informação 

espacial de toda natureza. Os primeiros usos de informática aplicada à cartografia 

são datados também deste período. Foram os canadenses os pioneiros em verificar 

a necessidade de se gerar automaticamente as informações associadas a questões 

agrícolas e geológicas, disponíveis no vasto território de seu país. Após alguns anos, 

diversos projetos foram desenvolvidos no Canadá e também nos EUA. 

O período de 1960 até metade da década 1980 constituiu uma época 

efetivamente de pesquisas e experimentos. Universidades e institutos de pesquisas 

trabalharam na definição de conceitos fundamentais, apresentando as primeiras 

linguagens matemáticas de análise espacial. A partir dos anos 1980, as pesquisas 

relativas ao SIG têm cada vez mais entidades privadas que exploram seus 

resultados. Pode-se analisar, assim, que o SIG entrou na era de comercialização: a 

oferta de programas computacionais tem um crescimento considerável, sendo, 

atualmente de fácil acesso. 

O SIG propriamente dito pode ser tomado como a combinação de 

hardware, software, dados, metodologias e recursos humanos que operam de forma 

coerente para produzir e analisar informações geográficas. Parte dos recursos 

humanos é formada pelo usuário do SIG, na realidade um especialista que coleta, 

manuseia, armazena, recupera, examina e gera novas informações 

georreferenciadas num ambiente computacional para solucionar problemas de 

planejamento e gerenciamento. 

No Brasil, dentre os principais softwares desenvolvidos nas áreas de SIG, 

cita-se: O Sistema SIG SPRING, desenvolvido pelo INPE (Instituto de Pesquisas 

Espaciais); O SIG para aplicações em áreas como análise ambiental, levantamento 

e monitoramento de recursos naturais, e planejamento urbano e regional. 
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Os bancos de dados geográficos, para os quais os mapas são 

convertidos para o uso nos SIG, são cada vez mais comuns nos órgãos e nas 

instituições de Pesquisa.  

Um SIG pode trabalhar com dados espaciais de localização (atributos 

gráficos) ou dados não espaciais (atributos não gráficos de entidades geográficas), 

sendo que os atributos podem ser armazenados e processados separadamente dos 

dados espaciais. Para estabelecer uma ligação entre os dados espaciais e não 

espaciais faz-se uso de um identificador, o qual é atribuído a cada tipo de dado; daí 

a grande importância da entrada dos dados, que formará um banco, que por sua vez 

alimentará o SIG.  

Dessa maneira, o geoprocessamento pode ser definido como o conjunto 

de tecnologias que integram as fases de coleta, processamento e uso de 

informações relacionadas ao espaço físico, seus cruzamentos, análises e produtos.  

A coleta de dados é conseguida com o tratamento de imagens de satélite 

ou fotos aéreas (sensoriamento remoto), levantamentos topográficos e geodésicos 

(incluindo a tecnologia de posicionamento orbital - GPS) e serviços de cadastro das 

mais diversas espécies com a intenção de formação de bancos de dados 

específicos para o relacionamento espacial. 

O processamento e uso destas informações georreferenciadas é possível 

por meio dos sistemas computacionais do tipo CAD, Processamento de Imagens 

Digitais e SIGs (Sistemas de Informações Geográficas). 

O SIG não é somente um programa de computador, mas todo o 

entendimento sobre os procedimentos, processos, entidades internas e externas, 

fluxos, bases de dados, tecnologia, metodologias, cultura e conhecimento técnico 

que viabilizam a gerência de informações. O SIG utilizado para esse trabalho foi o 

ArcViewGis. 

O ArcViewGis é hoje um dos software de Sistema de Informação 

Geográfica mais usados no mundo, posto que possibilita ligar informações a uma 

posição geográfica. É um software de fácil manipulação, desenvolvido no ambiente 

Windows. Possui ferramentas que permitem resolver a maior parte dos problemas 

ligados ao geoprocessamento (ROSA, 2001). 
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6.1.2 O Uso de Procedimentos Estatísticos 

 

 

A literatura mostra que a Estatística é uma ferramenta científica que se 

aplica ao estudo dos fenômenos aleatórios. A Estatística se fundamenta nos 

conjuntos de procedimentos apoiados na teoria da amostragem.  

A Estatística se caracteriza por ser uma importante ferramenta para a 

realização de investigação nas mais diversas áreas do conhecimento. 

Mediante a utilização de métodos estatísticos, torna-se possível 

determinar, por exemplo, a probabilidade de acerto de uma determinada decisão 

tomada, bem como a margem de erro de uma estimativa. 

 

 

6.1.2.1 Breve Histórico 

 

 

A Estatística originou-se com o objetivo de coletar dados e construir 

tabelas para os governos. A situação evoluiu e esta coleta de dados representa, 

atualmente, somente um dos muitos aspectos da Estatística. 

No século XIX, o desenvolvimento do cálculo de probabilidade e outras 

metodologias matemáticas, tais como a técnica de Mínimos Quadrados, foram 

fundamentais para o desenvolvimento da Estatística. 

Somente no século XX a Estatística desenvolveu-se como uma área 

específica do conhecimento a partir do desenvolvimento da Inferência Estatística; 

uma metodologia baseada na teoria da probabilidade, que possui ampla aplicação 

em todas as grandes áreas do conhecimento. 

Atualmente a Estatística consiste numa metodologia científica para 

obtenção, organização e análise dos dados, oriundos das mais variadas áreas, cujo 

objetivo principal é a tomada de decisões em situações de incerteza. 

A disponibilidade de uma grande quantidade de dados e de métodos 

computacionais mais eficientes revigorou a Estatística, sobretudo nas últimas duas 

décadas. 
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6.1.2.2 Estatística Descritiva 

 

 

A Estatística Descritiva, ou Análise Exploratória de Dados (AED), 

constitui-se como o conjunto de técnicas analíticas utilizadas para resumir os dados 

coletados numa dada investigação. Caracteriza-se por ser a etapa inicial da análise 

utilizada para descrever, organizar e resumir os dados coletados. 

A Estatística Descritiva inclui, por exemplo, as seguintes ferramentas: 

distribuição de freqüência; testes de aderência; medidas da tendência central; 

(média, moda, mediana); medidas de dispersão (desvio padrão, variância, 

coeficiente de variação); medidas de assimetria e de curtose.  

O conjunto das freqüências relativas observadas para um dado fenômeno 

estudado, e que possui capacidade de identificar uma distribuição de probabilidade é 

conhecido pelo nome de “Testes de Aderência”. Para isso, é utilizada a Lei dos 

Grandes Números. Essencialmente, calcula-se a probabilidade da diferença entre 

uma distribuição de freqüência observada e aquela que seria de se esperar a partir 

de uma determinada distribuição de probabilidade. Uma distribuição de freqüência 

pode ser tida como pertencente a um dado tipo de distribuição se o teste de 

aderência mostrar uma probabilidade de menos de 5% da diferença entre as duas 

ser devida ao acaso. O Histograma (diagrama onde o eixo horizontal representa 

faixas de valores da variável aleatória e o eixo vertical representa a freqüência 

relativa) é sua representação gráfica.  

As medidas da tendência central constituem-se como medidas de 

resumo, informando o valor (ou faixa de valores) da variável aleatória que ocorre 

mais tipicamente. As principais medidas de tendência central são a média, a moda e 

a mediana.   

A média é caracterizada pela soma de todos os resultados, dividida pelo 

número total de casos, podendo ser considerada como um resumo da distribuição 

como um todo, e pode ser representada pela fórmula: 
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n

i
ixx

1

  

Onde:                                             

x é a média aritmética; 

xi
 são os valores da variável de interesse; e 

 n é o número de observações. 

 

 

A moda, por sua vez, é evento ou categoria de eventos que ocorreu com 

maior freqüência, indicando o valor ou categoria mais provável, para o caso de 

variáveis categóricas.  Por fim a mediana é o valor da variável aleatória a partir do 

qual metade dos casos se encontra acima dele e metade se encontra abaixo do 

mesmo. 

De acordo com Triola (2005, p. 47), a mediana detém vantagens quando 

comparada à media. Segundo o autor “deve estar claro que a média é 

dramaticamente afetada por valores extremos, enquanto a mediana não o é. Pelo 

fato de a mediana não ser tão sensível a valores extremos, é, em geral, usada para 

conjunto de dados com um número relativamente pequeno de valores extremos”. 

Medidas da variação de um conjunto de dados em torno da média, ou 

seja, da maior ou menor variabilidade dos resultados obtidos são denominadas pelo 

termo medidas de dispersão. Elas permitem identificar até que ponto os resultados 

se concentram ou não ao redor da tendência central de um conjunto de 

observações.  

Tais medidas incluem, por exemplo, a amplitude, que se apresenta 

através da fórmula: amplitude = (maior valor) – (menor valor). O desvio padrão, por 

sua vez, é calculado pela seguinte fórmula: 
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A variância é definida como o quadrado do desvio padrão. Pode-se definir 

também o coeficiente de variação como: CV = (S /  ) x 100. Cada uma das 

medidas de dispersão apresentadas acima expressa uma diferente forma de se 

quantificar a tendência que os resultados de um experimento aleatório têm de se 

concentrarem ou não em determinados valores (quanto maior a dispersão, menor a 

concentração e vice-versa). 
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6.2 COLETA E TRATAMENTO DOS DADOS 

 

 

 

Os dados foram fornecidos pelo Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome – MDS/Secretaria Nacional de Renda de Cidadania – SENARC. 

Foram enviados pelos Correios (em maio de 2010) em um CD e a base dos dados é 

referente à que consta do Cadastro Único (informações solicitadas no processo nº 

71000.054877/2010-49) dos beneficiários do Programa Bolsa Família em Juiz de 

Fora. 

Os dados foram tratados através do Programa SPSS62. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
62

“O SPSS é um software aplicativo (programa de computador) do tipo científico, acrônimo de 
Statistical Package for the Social Sciences - pacote estatístico para as ciências sociais. Pacote este 
de apoio à tomada de decisão que inclui: aplicação analítica, Data Mining, Text Mining e estatística 
que transformam os dados em informações importantes que proporcionam reduzir custos e aumentar 
a lucratividade”. 
Disponível em: <http://oxe7.com/software/13033-spss-statistics-17.html#>. Acesso em Junho de 
2012. 

http://oxe7.com/software/13033-spss-statistics-17.html
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6.3 RESULTADOS 

 

 

 

6.3.1 Estudos dos Dados e Análise 

 

 

 

A primeira tabela aponta a distribuição dos beneficiários do Bolsa-família por 

gênero. Quanto ao sexo percebeu-se que o sexo feminino foi o que predominou. 

Considerando-se que, da população de 516.247 residentes em Juiz de Fora, 

272.223 são mulheres (NUGEA, 2011)63, observa-se que 12,5% da população 

feminina deste município é beneficiada pelo Bolsa-família, enquanto 10,6% da 

masculina recebe este atendimento. No total, 11,6% da população juiz-forana é 

beneficiária. Considerando que o percentual de mulheres em relação à população 

total do município é de 52,7% (NUGEA, 2011) e comparando-se com o percentual 

de mulheres beneficiadas pelo programa, 56,8%, observa-se uma proporção 

significativamente maior de mulheres do que homens em situação de elegibilidade 

ao benefício (tabela 1). 

 

Tabela 1 – Sexo 
 

Sexo 
 

 

Frequência 
 

 

Percentual 
 

Feminino 34.068 56,8% 
Masculino 25.896 43,2% 

Total 59.964 100,0% 
                                                                      Fonte: MDS/SENARC (2010) 

 

 

Não foram localizados dados recentes que apresentassem a distribuição por 

raça de toda a população do município, no entanto, é possível identificar que os 

maiores percentuais estão entre as populações branca e parda. No entanto, 

                                                
63

Disponível em: <http://www.ufjf.br/nugea/2011/04/30/indicadores-do-censo-2010-para-juiz-de-fora/>. 
Acesso em Junho de 2012. 
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considerando o estudo do IBGE (2006)64 sobre cor e raça com referencial, observa-

se que a renda média dos membros da população: 

 

(...) declaradamente preta e parda tem menos escolaridade e um 
rendimento médio equivalente à metade do recebido pela população 
branca, na média das seis regiões metropolitanas investigadas pela 
Pesquisa Mensal de Emprego do IBGE. Já a taxa de desocupação 
dos pretos e pardos (11,8%) é superior à dos brancos (8,6%).  

 

 

Nesse sentido, é curiosa a proporção elevada de população branca que 

utilizam o benefício, considerando que sua renda seja maior e taxa de desocupação 

menor em relação as demais populações. Considerando, neste mesmo estudo 

(IBGE, 2006) que o percentual de população declaradamente negra nas regiões 

pesquisadas é de 9,1%, poder-se-ia evidenciar uma proporção em que um número 

muito superior de negros e índios – comparativamente ao percentual de negros na 

população total – encontra-se em condições de elegibilidade ao Bolsa-família, ou 

seja, tem baixa renda. Da mesma forma, a proporção de pardos estaria próxima do 

equivalente (33,2% da população total contra 34,8% de beneficiários do programa) e 

a de brancos e amarelos estaria abaixo desta média (56,5% e 0,7%, 

respectivamente, contra 35,0% e 0,3%) (tabela 2). 

 

Tabela 2 - Raça 
 

Raça 
 

 

Frequência 
 

 

Percentual 
 

Branca 20.977 35,0% 
Negra 15.089 25,2% 
Parda 20.880 34,8% 

Amarela 191 0,3% 
Indígena 101 0,2% 

Miscigenados 2.726 4,5% 
Total 59.964 100% 

                                                                          Fonte: MDS/SENARC (2010) 
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Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=737>. Acesso em 
Junho de 2012. 
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A tabela seguinte evidencia o “ponto de corte” que define que famílias terão 

direito a serem contempladas pelo programa. Observa-se que 11,37% das famílias 

que recebem o benefício não deveriam recebê-lo por terem renda superior a R$ 

120,00 (tabela 3). 

 

Tabela 3 – Renda Familiar X Quantidade que atende ao critério do Programa 

Renda Familiar Frequência Percentual 

Atende (renda até R$ 120,00) 13.044 88,63% 
Não atende (renda maior que R$ 120,00) 1.673 11,37% 

Total 14.717 100,00% 
                                                                                          Fonte: MDS/SENARC (2010) 

 

 

Nesse sentido, os dados estatísticos que se seguem procurarão evidenciar o 

perfil destas famílias que são beneficiadas pelo programa ainda que tenham renda 

superior ao permitido para se tornarem elegíveis ao benefício.  

O primeiro elemento a ser analisado é o número de cômodos nas 

residências destas famílias.  

É simples observar que o maior número de famílias que não deveriam ser 

elegíveis ao programa tem dois quartos em suas residências. Essa informação por si 

só não é significativa, especialmente quando se considera que a proporção de 

famílias – elegíveis e não elegíveis – com dois quartos é maior, justificando que a 

proporção no recorte (famílias não elegíveis) também se mantenha alta (tabela 4). 

 

Tabela 4 – Número de cômodos X Quantidade que atende ao critério do Programa, 

relacionada à Renda Familiar 

Número de 
cômodos 

Atende  
(renda até R$ 120,00) 

Não atende  
(renda maior que R$ 120,00) 

Total 

1 3.734 296 4.030 

  92,70% 7,30% 100,00% 

2 8.919 1316 10.235 

  87,10% 12,90% 100,00% 

3 374 60 434 

  86,20% 13,80% 100,00% 

Outros 8 10 18 

 
44,44% 55,56% 100,00% 

Total 13.027 1.672 14.717 

  88,60% 11,40% 100,00% 
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                                                                                                                 Fonte: MDS/SENARC (2010) 

Outro dado analisado refere-se ao tipo de localidade onde residem as 

famílias, se urbano ou rural (tabela 5). 

 

Tabela 5 – Localidade X Quantidade que atende ao critério do Programa, 

relacionada à Renda Familiar 

Tipo de 
Localidade 

Atende 
(renda até R$ 120,00) 

Não atende 
(renda maior que R$ 120,00) 

Total 

Urbana 12.491 1618 14.109 

  88,50% 11,50% 100,00% 

Rural 553 55 608 

  91,00% 9,00% 100,00% 

 Total 13.044 1.673 14.717 

  88,60% 11,40% 100,00% 
                                                                                                                Fonte: MDS/SENARC (2010) 

 

 

Evidencia-se também a maior proporção de famílias que não atendem ao 

critério na zona urbana, em detrimento da zona rural, provavelmente pelo mesmo 

fato descrito na análise anterior: a população urbana como um todo é maior que a 

população rural.  

Considerando o tipo de cobertura de saúde que estas famílias possuem, 

tem-se (tabela 6): 

 

Tabela 6 – Pessoas atendidas pelo SUS X Tipo de Cobertura X Quantidade 

que atende ao critério do Programa, relacionada à Renda Familiar 

Tipo de cobertura 
Atende  

(renda até 120,00) 
Não atende  

(renda maior que 120,00) 
Total 

PACS 4.153 504 4.657 

  89,20% 10,80% 100,00% 

PSF 5.831 820 6.651 

  87,70% 12,30% 100,00% 

Similar ao PSF 119 14 133 

  89,50% 10,50% 100,00% 

Outros 2.941 335 3.276 

  89,80% 10,20% 100,00% 

Total 13.044 1.673 14.717 

  88,60% 11,40% 100,00% 
                                                                                                             Fonte: MDS/SENARC (2010) 
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A maior prevalência é de famílias que sejam atendidas pelo PSF – Programa 

de Saúde da Família, o que reflete a prevalência da população como um todo.  

Foi levantada também a relação entre a elegibilidade ao programa e o tipo 

de domicílio ocupado pelas famílias beneficiárias (tabela 7). 

 

Tabela 7 – Tipo de domicílio X Quantidade que atende ao critério do Programa, 

relacionada à Renda Familiar 

Tipo de domicílio 
Atende  

(renda até R$ 120,00) 
Não atende  

(renda maior que R$ 120,00) 
Total 

Casa 11.996 1.535 13.531 

  88,70% 11,30% 100,00% 

Apartamento 379 91 470 

  80,60% 19,40% 100,00% 

Cômodos 583 41 624 

  93,40% 6,60% 100,00% 

Outros 86 6 92 

  93,47% 6,53% 100,00% 

Total 13.041 1.673 14.717 

  88,60% 11,40% 100,00% 
                                                                                                                    Fonte: MDS/SENARC (2010) 

 

 

Esta tabela apresenta uma influência nítida de famílias que vivem em 

apartamentos como principais componentes do grupo que não é elegível ao 

programa ainda que o receba, embora a maioria esmagadora das famílias que 

fazem parte do programa viva em casas. Outros elementos precisariam ser 

analisados, mas uma hipótese plausível é que os gastos de famílias que vivam em 

apartamentos sejam superiores aos das famílias que vivem em casas; devido a 

concentração populacional em regiões onde há mais apartamentos que casas, o 

custo de vida tende a ser mais elevado, não somente pelas despesas adicionais 

embutidas no uso do apartamento em si (condomínio e outras taxas), como também 

pelo maior valor agregado de produtos e serviços disponibilizados nestas regiões de 

alta concentração demográfica.  

Nesse sentido, outro elemento considerado nesta análise foi a 

disponibilidade de abastecimento de água, bem como os tipos de tratamento de 

água, iluminação e escoamento sanitário que estas famílias usufruem em 

comparação com sua elegibilidade ao programa (tabela 8). 
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Tabela 8 – Tipos de abastecimento de água X Quantidade que atende ao critério do 

Programa, relacionada à Renda Familiar 

Abastecimento 
de água 

Atende  
(renda até R$ 120,00) 

Não atende  
(renda maior que R$ 120,00) 

Total 

Rede Pública 11.530 1.552 13.082 

  88,10% 11,90% 100,00% 

Poço-Nascente 1.067 96 1.163 

  91,70% 8,30% 100,00% 

Carro Pipa 81 8 89 

  91,00% 9,00% 100,00% 

Outros 366 17 383 

  95,56% 4,44% 100,00% 

Total 13.041 1.673 14.717 

  88,60% 11,40% 100,00% 
                                                                                                                    Fonte: MDS/SENARC (2010) 

 

 

Observa-se, como já seria de se esperar, que a maioria das famílias tem 

acesso ao abastecimento público de água. No entanto, não é possível identificar se 

os demais tipos de acesso referem-se a famílias que residem na região rural, em 

regiões urbanas mais afastadas do centro ou em áreas de risco (comunidades 

carentes). A proporção de famílias teoricamente não elegíveis ao programa que não 

tem abastecimento de água da rede pública é percentualmente inferior (7,23%), 

tanto se comparada ao total de pesquisados (11,09%), quanto ao montante de 

famílias que atendem ao critério (11,59%), não evidenciando prevalência de famílias 

não-elegíveis em regiões afastadas dos centros urbanos. 

Com relação ao tipo de tratamento de água, observa-se a mesma relação 

quantitativa, justificada pela maioria numérica de famílias na região urbana, com 

destaque para uma equivalência percentual entre os métodos de filtração e cloração 

para famílias que não atendem aos critérios do programa. No entanto, como essa 

proporção se mantém para as famílias que atendem aos critérios do programa, não 

é possível inferir nenhum tipo de anomalia que possa evidenciar esse fator como 

elemento de destaque para caracterização de um perfil (tabela 9).  
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Tabela 9 – Perfil do tratamento da água X Quantidade que atende ao critério do 

Programa, relacionada à Renda Familiar 

Tratamento de 
água 

Atende  
(renda até R$ 120,00) 

Não atende  
(renda maior que R$ 120,00) 

Total 

Filtração 11.708 1.546 13.254 

  88,30% 11,70% 100,00% 

Fervura 364 82 446 

  81,61% 18,39% 100,00% 

Coloração 340 45 385 

  88,30% 11,70% 100,00% 

Sem tratamento 586 46 632 

  92,70% 7,30% 100,00% 

Total 12.939 1.661 14.717 

  88,60% 11,40% 100,00% 
                                                                                                                    Fonte: MDS/SENARC (2010) 

 

Na tabela abaixo, destaca-se o montante extremamente reduzido, de 

famílias não elegíveis sem acesso à iluminação, o que aumentaria a probabilidade 

de que estas se encontrem concentradas nos grandes centros urbanos e não em 

regiões rurais, subúrbios e/ou comunidades carentes (tabela 10). 

 

Tabela 10 – Perfil da iluminação X Quantidade que atende ao critério do Programa, 

relacionada à Renda Familiar 

Iluminação 
Atende  

(renda até R$ 120,00) 
Não atende 

(renda maior que R$ 120,00) 
Total 

Relógio próprio 10.316 1.451 11.767 

  87,70% 12,30% 100,00% 

Sem relógio 111 6 117 

  94,90% 5,10% 100,00% 

Relógio 
Comunitário 

2.239 204 2.443 

  91,60% 8,40% 100,00% 

Lampião 26 2 28 

  92,90% 7,10% 100,00% 

Vela 153 2 155 

  98,70% 1,30% 100,00% 

Outros 196 11 207 

  94,68% 5,32% 100,00% 

Total 13.041 1.673 14.717 

  88,60% 11,40% 100,00% 
                                                                                                                    Fonte: MDS/SENARC (2010) 
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Quanto ao escoamento sanitário, observa-se a mesma tendência das 

tabelas anteriores. Destaca-se como tendência antagônica o uso de fossa séptica 

por famílias que não atendem ao critério (10,90%), o que poderia sugerir a 

prevalência deste grupo no meio rural, entretanto, esta suposição é rapidamente 

deixada de lado ao se observar o montante destas famílias comparadas ao total 

(0,19%) e às famílias que atendem ao critério (0,21%).  

Mesmo comparando-se com o montante, total (10,94%) ou que atendam ao 

critério (12,28%), de famílias que também utilizam fossa séptica, as proporções são 

significativamente inferiores, descartando a possibilidade de que o perfil das famílias 

que não atendem ao padrão estejam principalmente no meio rural (tabela11). 

 

Tabela 11 – Perfil do escoamento sanitário X Quantidade que atende ao critério do 

Programa, relacionada à Renda Familiar 

Escoamento 
sanitário 

Atende 
(renda até R$ 120,00) 

Não atende 
(renda maior que R$ 120,00) 

Total 

Rede pública 11.948 1.580 13.528 

  88,30% 11,70% 100,00% 

Fossa 
Rudimentar 

418 29 447 

  93,50% 6,50% 100,00% 
Fossa 

Séptica 
228 28 256 

  89,10% 10,90% 100,00% 

Vala 114 6 120 

  95,00% 5,00% 100,00% 

Céu Aberto 135 12 147 

  91,80% 8,20% 100,00% 

Outro 198 21 219 

  90,41% 9,59% 100,00% 

Total 13.041 1.673 1.4717 

  88,60% 11,40% 100,00% 
                                                                                                                    Fonte: MDS/SENARC (2010) 

 

 

Nas quatro tabelas anteriores parecem evidenciar a prevalência de famílias 

não elegíveis localizadas nos centros urbanos. 

A tabela a seguir apresenta um comparativo entre o número de pessoas na 

família e as frações que atendem e não atendem ao critério (tabela 12). 
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Tabela 12 – Quantidade de pessoas por família X Quantidade que atende ao critério 

do Programa, relacionada à Renda Familiar 

Quantidade de 
pessoas 

calculadas 

Atende  
(renda até  
R$ 120,00) 

Não atende  
(renda maior que  

R$ 120,00) 
Total 

1 101 3 104 

  97,10% 2,90% 100,00% 

2 1.489 188 1.677 

  88,80% 11,20% 100,00% 

3 2.953 489 3.442 

  85,80% 14,20% 100,00% 

4 3.982 651 4.633 

  85,90% 14,10% 100,00% 

5 2.606 237 2.843 

  91,70% 8,30% 100,00% 

6 1.154 62 1.216 

  94,90% 5,10% 100,00% 

7 444 30 474 

  93,70% 6,30% 100,00% 

8 199 10 209 

  95,20% 4,80% 100,00% 

9 73 2 75 

  97,30% 2,70% 100,00% 

10 29 0 29 

  100,00% 0,00% 100,00% 

11 4 0 4 

  100,00% 0,00% 100,00% 

12 7 1 8 

  87,50% 12,50% 100,00% 

13 1 0 1 

  100,00% 0,00% 100,00% 

14 1 0 1 

  100,00% 0,00% 100,00% 

15 1 0 1 

  100,00% 0,00% 100,00% 

Total 13.044 1.673 14.717 

  88,60% 11,40% 100,00% 
                                                                                                                Fonte: MDS/SENARC (2010) 

 

 

Uma avaliação importante no sentido de confirmar estas observações é a 

tabela que apresenta a distribuição por bairros do montante de famílias que atendem 

e que não atendem ao critério de elegibilidade. Embora não venha a ser possível, no 
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âmbito deste trabalho, fazer uma análise mais aprofundada, pode-se afirmar que, a 

partir da distribuição apresentada a seguir, é possível mapear se tratam de regiões 

onde há maior concentração de apartamentos ou casas, qual a disponibilidade de 

água, água potável, energia elétrica e tratamento sanitário.  

De posse desse detalhamento das informações, é possível compará-lo com 

o perfil já mapeado das famílias que não atendem ao critério, mas são beneficiárias 

do Programa Bolsa-família e então avaliar se este perfil acompanha a distribuição 

demográfica ou se existem desvios predominantes que caracterizem tendências 

(tabelas de 13 a 32). 
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Tabela 13 – Relação Bairro (letra A) X Quantidade que atende ao critério do 

Programa, relacionada à Renda Familiar65 

Bairros 
Atende 

(renda até R$ 120,00) 
Não atende 

(renda maior que R$ 120,00) 
Total 

ADOLFO 
VIREQUE 

28 4 32 

  87,50% 12,50% 100,00% 

AEROPORTO 16 0 16 

  100,00% 0,00% 100,00% 

ALTO DOS 
PASSOS 

4 3 7 

  57,10% 42,90% 100,00% 

ALTO DOS 
PINHEIROS 

1 0 1 

  100,00% 0,00% 100,00% 

ALTO 
ELDORADO 

14 4 18 

  77,80% 22,20% 100,00% 

ALTO GRAJAU 62 3 65 

  95,40% 4,60% 100,00% 

ALTO SANTA 
CRUZ 

7 1 8 

  87,50% 12,50% 100,00% 

ALTO SANTO 
ANTONIO 

68 6 74 

  91,90% 8,10% 100,00% 

AMAZONAS 1 0 1 

  100,00% 0,00% 100,00% 

AMAZONIA 60 5 65 

  92,30% 7,70% 100,00% 

ANGOLINHA 
MONTE VERDE 

1 0 1 

  100,00% 0,00% 100,00% 

ARACY 42 7 49 

  85,70% 14,30% 100,00% 

ARAUJO 40 3 43 

  93,00% 7,00% 100,00% 

ARCO IRIS 20 5 25 

  80,00% 20,00% 100,00% 
                                                                                                                    Fonte: MDS/SENARC (2010) 

 

 

                                                
65

As tabelas correspondentes à Relação Bairro X Quantidade que atende ao critério do Programa, 
relacionada à Renda Familiar foram divididas por letras com o intuito de facilitar a leitura e 
proporcionar um layout adequado. Entretanto, serão analisadas como uma tabela apenas (de 13 até 
32). 
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Tabela 14 – Relação Bairro (letra B) X Quantidade que atende ao critério do 

Programa, relacionada à Renda Familiar 

Bairros 
Atende 

(renda até R$ 120,00) 
Não atende 

(renda maior que R$ 120,00) 
Total 

BAIRRO 
INDUSTRIAL 

1 0 1 

  100,00% 0,00% 100,00% 

BAIRU 29 5 34 

  85,30% 14,70% 100,00% 

BANDEIRANTES 110 21 131 

  84,00% 16,00% 100,00% 

BARBOSA LAGE 93 18 111 

  83,80% 16,20% 100,00% 

BARREIRA 47 9 56 

  83,90% 16,10% 100,00% 

BARREIRA DO 
TRIUNFO 

4 0 4 

  100,00% 0,00% 100,00% 

BELA AURORA 233 22 255 

  91,40% 8,60% 100,00% 

BENFICA 236 35 271 

  87,10% 12,90% 100,00% 

BOA VISTA 4 1 5 

  80,00% 20,00% 100,00% 

BOM JARDIM 82 8 90 

  91,10% 8,90% 100,00% 

BOM PASTOR 3 0 3 

  100,00% 0,00% 100,00% 

BONFIM 84 12 96 

  87,50% 12,50% 100,00% 

BONSUCESSO 59 10 69 

  85,50% 14,50% 100,00% 

BORBOLETA 171 11 182 

  94,00% 6,00% 100,00% 

BORBOREMA 11 0 11 

  100,00% 0,00% 100,00% 

BOSQUE DOS 
PINHEIROS 

1 0 1 

  100,00% 0,00% 100,00% 

BR 040 13 0 13 

  100,00% 0,00% 100,00% 

BR 267 1 0 1 

  100,00% 0,00% 100,00% 
                                                                                                                    Fonte: MDS/SENARC (2010) 
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Tabela 15 – Relação Bairro (letra C) X Quantidade que atende ao critério do 

Programa, relacionada à Renda Familiar 

Bairros 
Atende 

(renda até R$ 120,00) 
Não atende 

(renda maior que R$ 120,00) 
Total 

CACHOEIRA 0 1 1 

  0,00% 100,00% 100,00% 

CAETE 43 3 46 

  93,50% 6,50% 100,00% 

CAICARAS SAO 
PEDRO 

1 0 1 

  100,00% 0,00% 100,00% 

CARLOS CHAGAS 30 2 32 

  93,80% 6,30% 100,00% 

CASCATINHA 1 1 2 

  50,00% 50,00% 100,00% 

CENTENARIO 40 6 46 

  87,00% 13,00% 100,00% 

CENTRO 27 3 30 

  90,00% 10,00% 100,00% 

CERAMICA 28 1 29 

  96,60% 3,40% 100,00% 

CESARIO ALVIM 11 0 11 

  100,00% 0,00% 100,00% 

CHAPEU DUVAS 15 1 16 

  93,80% 6,30% 100,00% 

CIDADE DO SOL 52 6 58 

  89,70% 10,30% 100,00% 

CIDADE NOVA 59 10 69 

  85,50% 14,50% 100,00% 

CIDADE 
UNIVERSITARIA 

1 0 1 

  100,00% 0,00% 100,00% 

CENTRO 0 1 1 

  0,00% 100,00% 100,00% 

COSTA 
CARVALHO 

14 9 23 

  60,90% 39,10% 100,00% 

CRUZEIRO DO 
SUL 

15 0 15 

  100,00% 0,00% 100,00% 
                                                                                                                    Fonte: MDS/SENARC (2010) 
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Tabela 16 – Relação Bairro (letra D e E) X Quantidade que atende ao critério do 

Programa, relacionada à Renda Familiar 

Bairros 
Atende 

(renda até R$ 120,00) 
Não atende 

(renda maior que R$ 120,00) 
Total 

DE LOURDES 2 0 2 

  100,00% 0,00% 100,00% 

DEMOCRATA 16 4 20 

  80,00% 20,00% 100,00% 

DIAS TAVARES 19 2 21 

  90,50% 9,50% 100,00% 

DISTRITO DE 
DIAS TAVARES 

1 0 1 

  100,00% 0,00% 100,00% 

DISTRITO 
INDUSTRIAL 

4 1 5 

  80,00% 20,00% 100,00% 

DOM BOSCO 158 11 169 

  93,50% 6,50% 100,00% 

DOM ORIONE 3 0 3 

  100,00% 0,00% 100,00% 

ELDORADO 85 14 99 

  85,90% 14,10% 100,00% 

ENCOSTA DO 
SOL 

7 0 7 

  100,00% 0,00% 100,00% 

ESPLANADA 64 12 76 

  84,20% 15,80% 100,00% 

ESTRADA DA 
REMONTA 

1 0 1 

  100,00% 0,00% 100,00% 

ESTRADA MONTE 
VERDE 

1 0 1 

  100,00% 0,00% 100,00% 
                                                                                                                    Fonte: MDS/SENARC (2010) 
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Tabela 17 – Relação Bairro (letra F) X Quantidade que atende ao critério do 

Programa, relacionada à Renda Familiar 

Bairros 
Atende 

(renda até R$ 
120,00) 

Não atende 
(renda maior que R$ 

120,00) 
Total 

FABRICA 10 4 14 

  71,40% 28,60% 100,00% 

FAZ ZUNGUI 1 0 1 

  100,00% 0,00% 100,00% 

FAZENDINHA DE 
SAO PEDRO 

1 1 2 

  50,00% 50,00% 100,00% 

FILGUEIRAS 198 25 223 

  88,80% 11,20% 100,00% 

FLORESTA 9 1 10 

  90,00% 10,00% 100,00% 

FONTES VILLE 0 2 2 

  0,00% 100,00% 100,00% 

FRANCISCO 
BERNARDINO 

51 7 58 

  87,90% 12,10% 100,00% 

FURTADO DE 
MENEZES 

102 11 113 

  90,30% 9,70% 100,00% 
                                                                                                             Fonte: MDS/SENARC (2010) 
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Tabela 18 – Relação Bairro (letra G e H) X Quantidade que atende ao critério do 

Programa, relacionada à Renda Familiar 

Bairros 
Atende 

(renda até R$ 
120,00) 

Não atende 
(renda maior que R$ 

120,00) 
Total 

GRAJAU 93 8 101 

  92,10% 7,90% 100,00% 

GRAMA 152 17 169 

  89,90% 10,10% 100,00% 

GRAMINHA 30 6 36 

  83,30% 16,70% 100,00% 

GRANBERY 9 2 11 

  81,80% 18,20% 100,00% 

GRANJAS 
BETHANIA 

187 14 201 

  93,00% 7,00% 100,00% 

GRANJAS 
BETHEL 

9 2 11 

  81,80% 18,20% 100,00% 

GRANJAS 
PRIMAVERA 

2 0 2 

  100,00% 0,00% 100,00% 

GRANJAS SANTO 
ANTONIO 

1 0 1 

  100,00% 0,00% 100,00% 

GRANJAS 
TRIUNFO 

7 1 8 

  87,50% 12,50% 100,00% 

GUARUA 9 2 11 

  81,80% 18,20% 100,00% 

HUMAITA 37 7 44 
                                                                                                                  Fonte: MDS/SENARC (2010) 
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Tabela 19 – Relação Bairro (letra I) X Quantidade que atende ao critério do 

Programa, relacionada à Renda Familiar 

Bairros 
Atende 

(renda até R$ 120,00) 
Não atende 

(renda maior que R$ 120,00) 
Total 

IGREJINHA 218 33 251 

  86,90% 13,10% 100,00% 

IGREJINHA VILA 
SAO JOSE 

1 0 1 

  100,00% 0,00% 100,00% 

INDUSTRIAL 62 7 69 

  89,90% 10,10% 100,00% 

IPIRANGA 381 46 427 

  89,20% 10,80% 100,00% 

IPIRANGUINHA 3 2 5 

  60,00% 40,00% 100,00% 
                                                                                                                    Fonte: MDS/SENARC (2010) 
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Tabela 20 – Relação Bairro (letra J – Parte 1) X Quantidade que atende ao critério 

do Programa, relacionada à Renda Familiar 

Bairros 
Atende 

(renda até R$ 120,00) 

Não atende 
(renda maior que R$ 

120,00) 
Total 

JARDIM 1 0 1 

  100,00% 0,00% 100,00% 

JARDIM AMERICA 3 1 4 

  75,00% 25,00% 100,00% 

JARDIM CACHOEIRA 37 4 41 

  90,20% 9,80% 100,00% 

JARDIM CACHOEIRA 
DISTRITO IGREJINHA 

1 0 1 

  100,00% 0,00% 100,00% 

JARDIM 
CACHOEIRA/IGREJINHA 

1 0 1 

  100,00% 0,00% 100,00% 

JARDIM CACHOERIRA 1 0 1 

  100,00% 0,00% 100,00% 

JARDIM CASABLANCA 64 9 73 

  87,70% 12,30% 100,00% 

JARDIM DA SERRA 4 2 6 

  66,70% 33,30% 100,00% 

JARDIM DAS FLORES 1 0 1 

  100,00% 0,00% 100,00% 

JARDIM DAS PEDRAS 
PRECIOSAS 

1 0 1 

  100,00% 0,00% 100,00% 

JARDIM DE ALA 109 8 117 

  93,20% 6,80% 100,00% 

JARDIM DOS 
ALFINEIROS 

0 2 2 

  0,00% 100,00% 100,00% 

JARDIM ESPERANCA 78 10 88 

  88,60% 11,40% 100,00% 

JARDIM GAUCHO 91 13 104 

  87,50% 12,50% 100,00% 

JARDIM GLORIA 5 0 5 

  100,00% 0,00% 100,00% 

JARDIM LERMITAGE 1 0 1 

  100,00% 0,00% 100,00% 
                                                                                                                    Fonte: MDS/SENARC (2010) 
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Tabela 21 – Relação Bairro (letra J – Parte 2) X Quantidade que atende ao critério 

do Programa, relacionada à Renda Familiar 

Bairros 
Atende 

(renda até R$ 120,00) 
Não atende 

(renda maior que R$ 120,00) 
Total 

JARDIM NATAL 207 35 242 

  85,50% 14,50% 100,00% 

JARDIM OLIMPIA 1 0 1 

  100,00% 0,00% 100,00% 

JARDIM PEDRAS 
PRECIOSAS 

1 0 1 

  100,00% 0,00% 100,00% 

JARDIM 
UMUARAMA 

1 0 1 

  100,00% 0,00% 100,00% 

JARDM GAUCHO 1 0 1 

  100,00% 0,00% 100,00% 

JK 2 0 2 

  100,00% 0,00% 100,00% 

JOQUEI CLUBE 206 25 231 

  89,20% 10,80% 100,00% 

JOQUEI CLUBE II 25 4 29 

  86,20% 13,80% 100,00% 

JOQUEI CLUBE III 52 7 59 

  88,10% 11,90% 100,00% 
                                                                                                                    Fonte: MDS/SENARC (2010) 
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Tabela 22 – Relação Bairro (letra L) X Quantidade que atende ao critério do 

Programa, relacionada à Renda Familiar 

Bairros 
Atende 

(renda até R$ 120,00) 
Não atende 

(renda maior que R$ 120,00) 
Total 

LADEIRA 18 4 22 

  81,80% 18,20% 100,00% 

LAGOA 13 2 15 

  86,70% 13,30% 100,00% 

LICINIO PEREIRA 
CORTES 

1 0 1 

  100,00% 0,00% 100,00% 

LINHARES 504 57 561 

  89,80% 10,20% 100,00% 

LOCALIDADE DE 
PAULA LIMA 

1 0 1 

  100,00% 0,00% 100,00% 

LOTEAMENTO 
VALE VERDE 

1 0 1 

  100,00% 0,00% 100,00% 

LOURDES 1 1 2 

  50,00% 50,00% 100,00% 
                                                                                                                    Fonte: MDS/SENARC (2010) 
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Tabela 23 – Relação Bairro (letra M) X Quantidade que atende ao critério do 

Programa, relacionada à Renda Familiar 

Bairros 
Atende 

(renda até R$ 120,00) 
Não atende 

(renda maior que R$ 120,00) 
Total 

MANOEL 
HONORIO 

31 6 37 

  83,80% 16,20% 100,00% 

MARIANO 
PROCOPIO 

9 3 12 

  75,00% 25,00% 100,00% 

MARILANDIA 30 3 33 

  90,90% 9,10% 100,00% 

MARUMBI 172 16 188 

  91,50% 8,50% 100,00% 

MILHO BRANCO 193 28 221 

  87,30% 12,70% 100,00% 

MILHO BRANCO II 4 1 5 

  80,00% 20,00% 100,00% 

MONTE CASTELO 126 13 139 

  90,60% 9,40% 100,00% 

MONTE VERDE 54 7 61 

  88,50% 11,50% 100,00% 

MORADA DO 
SERRO 

18 1 19 

  94,70% 5,30% 100,00% 

MORADAS DA 
SERRA 

1 0 1 

  100,00% 0,00% 100,00% 

MORRO DA 
GLORIA 

1 0 1 

  100,00% 0,00% 100,00% 

MUNDO NOVO 18 1 19 

  94,70% 5,30% 100,00% 
                                                                                                                    Fonte: MDS/SENARC (2010) 
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Tabela 24 – Relação Bairro (letra N e O) X Quantidade que atende ao critério do 

Programa, relacionada à Renda Familiar 

Bairros 
Atende 

(renda até R$ 120,00) 
Não atende 

(renda maior que R$ 120,00) 
Total 

N S LOURDES 1 0 1 

  100,00% 0,00% 100,00% 

NAUTICO 28 2 30 

  93,30% 6,70% 100,00% 

NOSSA 
SENHORA 

APARECIDA 
175 24 199 

  87,90% 12,10% 100,00% 

NOSSA 
SENHORA DAS 

GRACAS 
51 3 54 

  94,40% 5,60% 100,00% 

NOSSA 
SENHORA DE 

FATIMA 
11 4 15 

  73,30% 26,70% 100,00% 

NOSSA 
SENHORA DE 

LOURDES 
129 12 141 

  91,50% 8,50% 100,00% 

NOVA BENFICA 67 8 75 

  89,30% 10,70% 100,00% 

NOVA 
CALIFORNIA 

10 1 11 

  90,90% 9,10% 100,00% 

NOVA ERA 191 44 235 

  81,30% 18,70% 100,00% 

NOVA ERA II 3 1 4 

  75,00% 25,00% 100,00% 

NOVO 
HORIZONTE 

4 1 5 

  80,00% 20,00% 100,00% 

NOVO TRIUNFO 38 2 40 

  95,00% 5,00% 100,00% 

OLAVO COSTA 273 21 294 

  92,90% 7,10% 100,00% 
                                                                                                                    Fonte: MDS/SENARC (2010) 
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Tabela 25 – Relação Bairro (letra P) X Quantidade que atende ao critério do 

Programa, relacionada à Renda Familiar 

Bairros 
Atende 

(renda até R$ 120,00) 
Não atende 

(renda maior que R$ 120,00) 
Total 

PADRE CAFE 2 0 2 

  100,00% 0,00% 100,00% 

PAINEIRAS 12 0 12 

  100,00% 0,00% 100,00% 

PALMITAL 4 0 4 

  100,00% 0,00% 100,00% 

PARQUE BURNIER 172 22 194 

  88,70% 11,30% 100,00% 

PARQUE DAS 
TORRES 

143 9 152 

  94,10% 5,90% 100,00% 

PARQUE GUARANI 127 14 141 

  90,10% 9,90% 100,00% 

PARQUE GUARUA 0 1 1 

  0,00% 100,00% 100,00% 

PARQUE 
INDEPENDENCIA 

113 22 135 

  83,70% 16,30% 100,00% 

PARQUE SERRA 
VERDE 

9 4 13 

  69,20% 30,80% 100,00% 

PARQUES DAS 
TORRES 

1 0 1 

  100,00% 0,00% 100,00% 

PASSOS 2 1 3 

  66,70% 33,30% 100,00% 

PAULA LIMA 51 11 62 

  82,30% 17,70% 100,00% 

PEDRA BRANCA 8 0 8 

  100,00% 0,00% 100,00% 

PENIDO 9 2 11 

  81,80% 18,20% 100,00% 

POCO RICO 24 7 31 

  77,40% 22,60% 100,00% 

PONTE PRETA 100 11 111 

  90,10% 9,90% 100,00% 

PREVIDENCIARIOS 32 5 37 

  86,50% 13,50% 100,00% 

PROGRESSO 182 33 215 

  84,70% 15,30% 100,00% 
                                                                                                                    Fonte: MDS/SENARC (2010) 



 

96 

Tabela 26 – Relação Bairro (letra R) X Quantidade que atende ao critério do 

Programa, relacionada à Renda Familiar 

Bairros 
Atende 

(renda até R$ 120,00) 
Não atende 

(renda maior que R$ 120,00) 
Total 

RECANTO DOS 
BRUGGER 

2 0 2 

  100,00% 0,00% 100,00% 

RECANTO DOS 
LAGOS 

8 3 11 

  72,70% 27,30% 100,00% 

RENASCENCA 0 1 1 

  0,00% 100,00% 100,00% 

REPRESA 1 0 1 

  100,00% 0,00% 100,00% 

RESIDENCIAL 
RENASCENCA 

0 1 1 

  0,00% 100,00% 100,00% 

RETIRO 225 26 251 

  89,60% 10,40% 100,00% 

RIO PRETO 1 0 1 

  100,00% 0,00% 100,00% 

ROSARIO DE 
MINAS 

61 5 66 

  92,40% 7,60% 100,00% 

ROSARIO 
GUEDES 

1 0 1 

  100,00% 0,00% 100,00% 
                                                                                                                    Fonte: MDS/SENARC (2010) 
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Tabela 27 – Relação Bairro (letra S – Parte 1) X Quantidade que atende ao critério 

do Programa, relacionada à Renda Familiar 

Bairros 
Atende 

(renda até R$ 120,00) 
Não atende 

(renda maior que R$ 120,00) 
Total 

SAGRADO 
CORAÇÃO DE 

JESUS 
148 21 169 

  87,60% 12,40% 100,00% 

SALVATERRA 6 1 7 

  85,70% 14,30% 100,00% 

SANTA BARBARA 
DO MONTE 

VERDE 
1 0 1 

  100,00% 0,00% 100,00% 

SANTA CANDIDA 148 17 165 

  89,70% 10,30% 100,00% 

SANTA 
CATARINA 

5 1 6 

  83,30% 16,70% 100,00% 

SANTA CECILIA 98 14 112 

  87,50% 12,50% 100,00% 

SANTA CLARA 0 1 1 

  0,00% 100,00% 100,00% 

SANTA CRUZ 458 76 534 

  85,80% 14,20% 100,00% 

SANTA EFIGENIA 205 25 230 

  89,10% 10,90% 100,00% 

SANTA HELENA 2 1 3 

  66,70% 33,30% 100,00% 

SANTA LUCIA 20 3 23 

  87,00% 13,00% 100,00% 

SANTA LUZIA 343 44 387 

  88,60% 11,40% 100,00% 

SANTA MARIA 1 0 1 

  100,00% 0,00% 100,00% 

SANTA PAULA 46 6 52 

  88,50% 11,50% 100,00% 

SANTA RITA 382 25 407 

  93,90% 6,10% 100,00% 

SANTA TEREZA 4 1 5 

  80,00% 20,00% 100,00% 

SANTA 
TEREZINHA 

62 6 68 

  91,20% 8,80% 100,00% 
                                                                                                                    Fonte: MDS/SENARC (2010) 



 

98 

Tabela 28 – Relação Bairro (letra S – Parte 2) X Quantidade que atende ao critério 

do Programa, relacionada à Renda Familiar 

Bairros 
Atende 

(renda até R$ 120,00) 
Não atende 

(renda maior que R$ 120,00) 
Total 

SANTO ANTONIO 324 39 363 

  89,30% 10,70% 100,00% 

SANTOS ANJOS 14 2 16 

  87,50% 12,50% 100,00% 

SANTOS 
DUMONT 

97 15 112 

  86,60% 13,40% 100,00% 

SAO BENEDITO 192 30 222 

  86,50% 13,50% 100,00% 

SAO BERNARDO 50 6 56 

  89,30% 10,70% 100,00% 

SAO BOM JESUS 1 0 1 

  100,00% 0,00% 100,00% 

SAO CONRADO 1 0 1 

  100,00% 0,00% 100,00% 

SAO DAMIAO 8 2 10 

  80,00% 20,00% 100,00% 

SAO DAMIAO II 1 0 1 

  100,00% 0,00% 100,00% 

SAO EXPEDITO 1 0 1 

  100,00% 0,00% 100,00% 
                                                                                                                    Fonte: MDS/SENARC (2010) 
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Tabela 29 – Relação Bairro (letra S – Parte 3) X Quantidade que atende ao critério 

do Programa, relacionada à Renda Familiar 

 

Bairros 
Atende 

(renda até R$ 120,00) 
Não atende 

(renda maior que R$ 120,00) 
Total 

SAO FRANCISCO 
DE PAULA 

1 0 1 

  100,00% 0,00% 100,00% 

SAO GERALDO 61 8 69 

  88,40% 11,60% 100,00% 

SAO JUDAS 
TADEU 

223 27 250 

  89,20% 10,80% 100,00% 

SAO MATEUS 33 13 46 

  71,70% 28,30% 100,00% 

SAO PEDRO 430 59 489 

  87,90% 12,10% 100,00% 

SAO SEBASTIAO 32 5 37 

  86,50% 13,50% 100,00% 

SAO TARCISIO 4 0 4 

  100,00% 0,00% 100,00% 

SARANDIRA 19 2 21 

  90,50% 9,50% 100,00% 

SERRA VERDE 0 1 1 

  0,00% 100,00% 100,00% 

SERRO AZUL 7 2 9 

  77,80% 22,20% 100,00% 

SITIO SANTANA 1 0 1 

  100,00% 0,00% 100,00% 

SOLIDARIEDADE 47 5 52 

  90,40% 9,60% 100,00% 
                                                                                                                    Fonte: MDS/SENARC (2010) 
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Tabela 30 – Relação Bairro (letra T) X Quantidade que atende ao critério do 

Programa, relacionada à Renda Familiar 

Bairros 
Atende 

(renda até R$ 120,00) 
Não atende 

(renda maior que R$ 120,00) 
Total 

TEIXEIRAS 109 28 137 

  79,60% 20,40% 100,00% 

TIGUERA 9 2 11 

  81,80% 18,20% 100,00% 

TOLEDOS 12 1 13 

  92,30% 7,70% 100,00% 

TORREOES 70 9 79 

  88,60% 11,40% 100,00% 

TRES MOINHOS 31 4 35 

  88,60% 11,40% 100,00% 
                                                                                                                    Fonte: MDS/SENARC (2010) 
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Tabela 31 – Relação Bairro (letra V – Parte 1) X Quantidade que atende ao critério 

do Programa, relacionada à Renda Familiar 

Bairros 
Atende 

(renda até R$ 120,00) 
Não atende 

(renda maior que R$ 120,00) 
Total 

VALADARES 57 11 68 

  83,80% 16,20% 100,00% 

VALE DO IPE 1 0 1 

  100,00% 0,00% 100,00% 

VALE DOS 
BANDEIRANTES 

0 1 1 

  0,00% 100,00% 100,00% 

VALE DOS LIRIOS 3 1 4 

  75,00% 25,00% 100,00% 

VALE VERDE 95 6 101 

  94,10% 5,90% 100,00% 

VILA ALPINA 117 9 126 

  92,90% 7,10% 100,00% 

VILA DAS ROSAS 1 0 1 

  100,00% 0,00% 100,00% 

VILA DOS 
SONHOS 

1 0 1 

  100,00% 0,00% 100,00% 

VILA ESPERANCA 
I 

118 13 131 

  90,10% 9,90% 100,00% 

VILA ESPERANCA 
II 

253 21 274 

  92,30% 7,70% 100,00% 

VILA IDEAL 185 18 203 

  91,10% 8,90% 100,00% 

VILA 
MONTANHESA 

152 21 173 

  87,90% 12,10% 100,00% 
                                                                                                                    Fonte: MDS/SENARC (2010) 
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Tabela 32 – Relação Bairro (letra V – Parte 2) X Quantidade que atende ao critério 

do Programa, relacionada à Renda Familiar 

Bairros 
Atende 

(renda até R$ 120,00) 
Não atende 

(renda maior que R$ 120,00) 
Total 

VILA OLAVO 
COSTA 

26 3 29 

  89,70% 10,30% 100,00% 

VILA OZANAN 41 4 45 

  91,10% 8,90% 100,00% 

VILA PARAISO 1 0 1 

  100,00% 0,00% 100,00% 

VILA SANTA RITA 1 1 2 

  50,00% 50,00% 100,00% 

VILA SAO JOSE 1 0 1 

  100,00% 0,00% 100,00% 

VILA SAO 
SEBASTIAO 

1 0 1 

  100,00% 0,00% 100,00% 

VINA DELMAR 0 1 1 

  0,00% 100,00% 100,00% 

VISTA ALEGRE 16 1 17 

  94,10% 5,90% 100,00% 

VITORINO BRAGA 56 7 63 

  88,90% 11,10% 100,00% 

VIVENDAS DA 
SERRA 

10 7 17 

  58,80% 41,20% 100,00% 

VIVENDAS DO 
RETIRO 

1 0 1 

  100,00% 0,00% 100,00% 

Sem informação 22 3 25 

  88,00% 12,00% 100,00% 

Total 13044 1673 14717 

  88,60% 11,40% 100% 
                                                                                                                    Fonte: MDS/SENARC (2010) 

 

 

Dos bairros com maior percentual de famílias fora do limite especificado no 

programa, 29 são do subúrbio do município, 18 são da região central e três são da 

região rural. Ainda que não seja possível mensurar a densidade populacional de 

cada bairro para avaliar o perfil das famílias teoricamente não elegíveis ao 

programa, percebe-se que o subúrbio concentra a maior parte das famílias não 

elegíveis ao programa, mas que usufruem dele. Sendo assim, não se encontra, 
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pelo menos à princípio, relação entre o número de quartos, ocupação preferencial de 

apartamentos e acesso aos serviços públicos básicos e as regiões onde 

efetivamente se encontram as famílias com esse perfil. Por outro lado, fica evidente 

a predominância da área urbana sobre a rural, o que pode apontar que o perfil de 

famílias que possui as características já descritas independe do bairro onde se 

localizem. 

Com relação ao número de pessoas na família, observa-se que as famílias 

com 2 ou 3 pessoas são as que possuem o maior montante de famílias, bem como o 

maior percentual. Essa informação se alinha com o número de quartos por imóvel do 

mesmo perfil familiar (não elegíveis, mas usuárias). 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

 

Primeiramente evidencia-se um percentual significativo (11,37%) de famílias 

que não atendem ao critério do programa Bolsa-família, mas que dele são 

beneficiários.  

A maior parte das famílias beneficiadas pelo programa tem perfil de gênero 

predominantemente feminino (56,8%), moradores da área urbana (95,9%) e maioria 

branca e parda (69,8%) como beneficiários, independente de atenderem ou não aos 

critérios do programa.  

Quanto ao perfil das famílias não elegíveis ao programa, é possível 

descrevê-lo como predominantemente urbano, dados os bairros onde estão 

concentradas estas famílias. Além disso, possuem em geral dois cômodos por 

imóvel, moram predominantemente em apartamentos e têm acesso aos serviços 

públicos básicos (água, água potável, energia elétrica e esgoto).  

Esse perfil, em última instância, é compatível com o perfil de famílias que 

recebem o benefício, já que a maioria encontra-se na área urbana, onde existe 

acesso aos serviços básicos e cuja média de quartos por imóvel é de 2 cômodos. 

Destaca-se a prevalência de famílias beneficiárias que não atendem ao critério do 

programa vivendo em apartamentos. Embora a maioria viva em casas, evidenciada 

que está a maioria de bairros do subúrbio em relação aos demais para este tipo de 

famílias, parece haver uma tendência que mostra estas famílias são mais facilmente 

encontradas em apartamentos, independente do bairro em que se encontrem. 
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ANEXOS 

 

 

 

ANEXO A – Breve descrição dos programas de transferência de renda investigados 

pelo suplemento da Pnad 200466 

 

 

 

BPC: O Benefício de Prestação Continuada é uma transferência de renda sem 

condicionalidades e independente de contribuição prévia para o regime de 

seguridade social para idosos com 65 anos ou mais e para pessoas com deficiência 

não aptas ao trabalho e a uma vida independente que vivem em famílias com renda 

familiar per capita abaixo de ¼ do salário mínimo (R$ 260,00 em 2004). Previsto na 

Constituição Federal, o BPC começou a ser implementado a partir de 1996. O valor 

do benefício é igual a um salário mínimo. 

No caso de deficientes, médicos peritos avaliam sua condição física e mental para 

uma vida independente e de trabalho. Os beneficiários – tanto idosos como 

deficientes – são reavaliados a cada dez anos para examinar se sua situação de 

extrema pobreza mudou. O benefício pode ser cancelado caso a situação da família 

não seja mais de extrema pobreza. 

 

Peti: O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil foi criado em 1996. Ele 

consiste na transferência de renda para as famílias com crianças entre 7 e 15 anos, 

trabalhando ou em risco de trabalhar em atividades consideradas perigosas e 

prejudiciais à saúde das crianças, como em carvoarias, na plantação de cana-de-

açúcar e do sisal. O programa também prevê o repasse de verbas para os 

municípios participantes para que ele amplie as atividades curriculares da escola 

com a Jornada Ampliada. Este último componente visa evitar que as crianças usem 

seu “tempo livre” para trabalhar. Municípios com alta incidência de trabalho infantil 

em atividades consideradas perigosas foram selecionados para começar o 

                                                
66

 Extraído (adaptado) de: BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Brasília, 2006. 
SOARES, F. et al. Programas de transferência de renda no Brasil: impactos sobre a desigualdade. 
Brasília, 2006, p. 9-11. 
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programa. O valor do benefício era de R$ 25,00 por criança nas áreas rurais e R$ 

40,00 nas áreas urbanas. O programa é condicional e as famílias participantes se 

comprometem a não permitir que crianças menores de 16 anos trabalhem e que elas 

tenham pelo menos 75% de presença na escola. 

Bolsa-Família: Criado em outubro de 2003, este é o principal programa de 

transferência de renda do governo federal e é administrado pelo Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). Ele unificou outros programas 

de transferência de renda condicionados, como o Bolsa-Escola e o Bolsa-

Alimentação, bem como outros programas de transferência de renda sem 

condicionalidades: Auxílio- Gás e Cartão-Alimentação do Fome Zero, que ainda 

estavam funcionando em 2004. 

O Bolsa-Família é dirigido a famílias pobres com uma renda mensal per capita de R$ 

100,00 e que estão registrados no Cadastro Único. A seleção dos beneficiários é 

descentralizada e implementada no nível do município (com uma dupla checagem 

no nível federal). Apesar de todo o acervo de informação coletado no Cadastro 

Único, a única informação relevante para a elegibilidade é a renda mensal per capita 

da família. 

Cada município tem uma cota – baseada nas estimativas do número de pobres da 

Pnad 2001 – que deve ser preenchida. Os benefícios variam de acordo com a renda 

familiar per capita e com a composição do domicílio. Famílias com renda mensal per 

capita entre R$ 0,00 e R$ 50,00 recebem uma transferência de R$ 50,00 

independentemente de sua composição. Famílias com renda mensal per capita 

entre R$ 50,00 e R$ 100,00 apenas são elegíveis se elas tiverem crianças entre 0 e 

15 anos e/ou uma mulher grávida. O benefício é de R$ 15,00 por criança podendo 

ser acumulado até o máximo de R$ 45,00 (três crianças). Famílias em extrema 

pobreza (renda per capita até R$ 50,00) podem acumular o benefício por criança 

com a renda básica de R$ 50,00. 

Portanto, o máximo que um benefício que uma família pode atingir é de R$ 95,00 

(Em alguns casos, o benefício pode se superior a R$ 95,00 caso haja 

complementação por parte do município ou do estado. Além disso, se antes da 

unificação dos benefícios a família recebia mais de R$ 95,00 com a acúmulo de 

diversos benefícios, o valor previamente recebido não foi alterado). 

As condicionalidades do programa envolvem a freqüência à escola de 85% para as 
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crianças em idade escolar, a atualização do cartão de vacinação para crianças entre 

0 e 6 anos, e visitas regulares ao posto de saúde para o pré-natal e enquanto estiver 

amamentando para as mães. Além disso, há certas atividades estruturantes que 

objetivam aumentar o acesso das famílias beneficiárias aos serviços públicos, 

particularmente para a população adulta que não tem de obedecer às 

condicionalidades tradicionais do programa. Essas atividades incluem: preferência 

na seleção para cursos de capacitação profissional (incluindo cursos de 

alfabetização) e para programas de geração de emprego e renda; e aqueles 

membros da família sem registro civil terão acesso a esses registros e a outros 

documentos de identificação. 

 

Bolsa-Escola: O Bolsa-Escola federal foi criado em 2001 tendo como população alvo 

crianças entre 6 e 15 anos de idades cujas famílias tinham uma renda per capita 

abaixo de R$ 90,00. O valor do benefício era de R$15,00 por criança até um máximo 

de R$ 45,00 (três crianças). Em termos de condicionalidade, a família se 

comprometeria com a freqüência da criança a pelo menos 85% das aulas. Este 

programa foi unificado com outros programas de transferência de renda sob o 

guarda-chuva do Bolsa-Família em janeiro de 2004 e era administrado e 

implementado pelo Ministério da Educação. 

 

Bolsa-Alimentação: Este programa foi criado em setembro de 2001 por uma 

iniciativa do Ministério da Saúde. Ele tinha como objetivo combater a mortalidade 

infantil em famílias com renda per capita mensal de ½ salário mínimo (R$ 130 em 

2004). Assim como o Bolsa-Família, o valor do benefício era de R$15,00 por criança 

entre 0 e 6 anos ou mulher grávida até um máximo de R$ 45,00 (três crianças). Em 

termos de condicionalidade, a família se comprometeria a atualizar o cartão de 

vacinação para crianças entre 0 e 6 anos, e a fazer visitas regulares ao posto de 

saúde para o pré-natal e enquanto estiver amamentando para as mães. 

 

Auxílio-Gás: Este programa foi criada em dezembro de 2001 como uma medida 

compensatória para o fim do subsídio ao gás de cozinha. Assim como no Bolsa 

Escola, as famílias deveriam ter uma renda familiar per capita de no máximo R$ 

90,00 (excluindo deste cálculo a renda proveniente dos outros programas de 
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transferência de renda ou de benefícios como o seguro desemprego). Este 

programa não impunha nenhuma condicionalidade à família a não ser estar 

registrada no Cadastro Único. O valor do benefício era de R$ 7,50 por mês, pagos 

bimestralmente. O Ministério das Minas e Energia era responsável pela 

administração deste programa. 

 

Cartão-Alimentação do Fome Zero: Criado em 2003, consiste em uma transferência 

de R$ 50,00 para famílias com uma renda familiar per capita menor do que metade 

do salário mínimo por 6 meses (este período poderia ser prorrogado até o máximo 

de 18 meses). O objetivo do programa era lutar contra a insegurança alimentar 

enquanto outras medidas – ações estruturantes – seriam implementadas a fim de 

assegurar que as famílias deixariam de padecer de insegurança alimentar. 
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ANEXO B – Impactos do Programa Bolsa Família67 

 

 

 

Como seria de se esperar de uma novidade no panorama das políticas 

sociais, o Programa Bolsa Família tem sido avaliado com bastante intensidade. O 

universo de avaliações do PBF no Brasil é vasto, e existem diversas análises 

quantitativas e qualitativas. Aqui se faz apenas um resumo breve de alguns dos 

principais resultados. 

 

 

DESIGUALDADE 

 

Há ampla literatura documentando a contribuição do PBF no combate à 

desigualdade no Brasil (SOARES et al., 2006; SOARES et al., 2007; HOFFMANN, 

2007; BARROS et al., 2007; SOARES et al., 2009). Barros et al. (2007) usam 

distribuições de renda contrafatuais, mas a maior parte dos trabalhos citados mede 

esta contribuição usando a curva de concentração e um número que a caracteriza, o 

coeficiente de concentração68. Por comodidade, a discussão neste texto seguirá 

Soares et al. (2006) e Soares et al. (2008), mas as conclusões dos os outros três 

trabalhos são essencialmente as mesmas. 

A tabela 1 mostra coeficientes de concentração e pesos na renda total de 

diversos agregados de renda calculados a partir da PNAD. A tabela 2, por seu turno, 

mostra a contribuição de cada agregado de renda para a redução da desigualdade, 

de 1995 a 2004 e de 2004 a 2006. 

 

                                                
67

 Extraído (adaptado) de: BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Brasília, 2009. 
SOARES, S.; SÁTYRO, N. O Programa Bolsa Família: desenho institucional, impactos e 
possibilidades futuras. Brasília, 2009, p. 25-31. 
68

 A curva de concentração é análoga à curva de incidência, mas é construída usando-se a renda 
bruta, incluindo-se os benefícios transferidos. Para saber quais rendimentos e transferências 
contribuem para a desigualdade de renda, basta calcular o coeficiente de concentração e a 
participação média na renda total de cada um. Em termos matemáticos: 
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Tabela 1 

 

 

 

De 1995 a 2004, o coeficiente de Gini caiu quase três pontos. Considerando 

que a queda ocorreu quase que inteiramente após 2001, trata-se de um bom ritmo 

de queda. A decomposição do coeficiente de Gini neste período mostra que a renda 

do trabalho foi responsável por 73% da redução da desigualdade. No entanto, o 

PBF, apesar de ser responsável por meros 0,5% da renda das famílias, foi 

responsável por 19% da queda. Não deixa de ser relevante também a importante 

contribuição do BPC, que responde por 0,3% da renda das famílias, mas 7% da 

redução do coeficiente de Gini. 

 

 

Tabela 2 

 

 

 

 

De 2004 a 2006, o coeficiente de Gini caiu quase um ponto. Trata-se de uma 

redução razoável na desigualdade de renda, embora em um ritmo um pouco menor 

que o constatado no período 2001 a 2004, que foi de 0,7 ponto ao ano (a.a.), 

segundo Barros et al. (2007). O que podemos destacar na tabela 9 é que as 

transferências sociais focalizadas, cujo peso na renda total é de cerca de 1%, 
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contribuíram com um terço da queda na desigualdade. Só o PBF influenciou 20% 

desta redução. Por seu turno, a renda do trabalho e as aposentadorias e pensões 

públicas, responsáveis por três quartos e 18% da renda total, respectivamente, 

também contribuíram com aproximadamente um terço cada. Esta eficácia das 

transferências, tanto do BPC como do PBF, na redução da desigualdade, se deve à 

progressividade dos benefícios, que por sua vez está ligada à focalização destes. 

 

 

POBREZA 

 

O PBF tem tido pequeno impacto sobre a pobreza medida como 

porcentagem de pessoas vivendo abaixo do valor de R$ 120,00, que configura a 

linha de pobreza do próprio programa. Isto seria previsível, uma vez que os valores 

transferidos são substantivamente menores que a linha de R$ 120,00 per capita. Há, 

no entanto, um impacto maior sobre o hiato de pobreza e a severidade da pobreza, 

medidas que dão maior peso ao que ocorre na cauda inferior da distribuição69. 

 

 

Tabela 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
69

 A fórmula para as diferentes medidas de pobreza é: 
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A tabela 3 mostra que o PBF reduz a porcentagem de pessoas pobres em 

apenas 1,64 ponto percentual, de 21,7% para 20,0% da população. É pouco: 1,64 

ponto equivale a 8% de 21,7%. No entanto, o hiato de pobreza se reduz em 18% – 

de 9,4% para 7,8% –, e a severidade da pobreza cai em quase um quarto – de 5,9% 

para 4,6%. 

A ausência de impacto do PBF sobre a pobreza se deve não à falta de 

focalização e sim ao baixo valor dos benefícios. Maiores impactos, só com maiores 

benefícios. 

 

 

NUTRIÇÃO 

 

Uma das maiores preocupações do Bolsa Família é a nutrição das crianças 

beneficiárias, na medida em que a própria concepção do programa se deu dentro do 

Programa Fome Zero. Além disso, há uma vasta literatura que mostra que 

as condições nutricionais de crianças de até seis anos impactam fortemente não só 

o bem-estar imediato das mesmas, mas também determina o desenvolvimento físico 

e mental para toda a vida do indivíduo. A pesquisa de avaliação de impacto do Bolsa 

Família (AIBF) investigou, entre outros, o impacto do PBF no estado nutricional das 

crianças beneficiárias. Para isso, utilizou-se o método propensity score matching 

(PSM), comparando a condição nutricional das crianças do PBF em relação a dois 

outros grupos elegíveis: àquelas atendidas por outros programas de transferência de 

renda e àquelas elegíveis, mas não beneficiárias de nenhum programa. Os autores 

analisaram crianças de seis a 60 meses, avaliando os seguintes indicadores 

antropométricos: (i) altura por idade; (ii) peso por altura; (iii) peso por idade; e (iv) o 

índice de massa corporal por idade. Foram realizadas análises em separado para 

crianças oriundas de domicílios com renda per capita até R$200,00 e até R$100,00 

para o Brasil e para as regiões Nordeste, Norte/Centro-Oeste e Sul/Sudeste, cuja 

análise era permitida pelo esquema amostral. 

Os resultados não apontam efeito algum do programa Bolsa Família na 

condição nutricional dessas crianças, em nível nacional ou regional. Ou seja, não foi 

detectada nenhuma diferença significativa no estado nutricional de participantes do 

Bolsa e de não participantes (ANDRADE, CHEIN e RIBAS, 2007). 
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Resultado semelhante já foi encontrado nas avaliações de outros 

programas. As crianças em famílias beneficiárias do Progresa/Oportunidades 

também não apresentavam melhorias nutricionais, o que é particularmente grave, 

dado que o objetivo do programa é o aumento do capital humano da geração 

seguinte. Em função disto, a parte nutricional do programa foi redesenhada, com a 

manutenção de suplementos nutricionais para crianças e a inclusão de melhor 

assessoria às famílias sobre as maneiras de usá-los. 

Este resultado sugere que talvez seja necessário para o PBF um programa 

complementar nutricional. 

 

 

TRABALHO 

 

Uma das críticas mais ouvidas na mídia a respeito do Bolsa Família é 

relativa ao “efeito-preguiça”. Segundo esta crítica, condicionar um benefício à renda 

da família pode levar à acomodação e diminuir a oferta de trabalho de seus 

membros. Ou seja, a hipótese é que a transferência criaria um desincentivo ao 

trabalho, principalmente naquelas famílias para as quais só existe o benefício básico 

e, portanto, não há condicionalidade a ser cumprida. 

A análise microeconômica dos efeitos de uma transferência condicionada 

tanto à renda das famílias quanto à freqüência de suas crianças à escola não é fácil. 

Isto porque se trata de uma análise da oferta de trabalho dos diversos membros das 

famílias e há diversos efeitos a considerar. Uma transferência não condicionada 

pode aumentar ou diminuir a oferta de trabalho, uma vez que se trata de um efeito-

riqueza que não muda os preços relativos. Ao condicionar o benefício à renda da 

família, mudam-se os preços relativos e há um efeito, não ambíguo, no sentido de 

reduzir a oferta de trabalho. Por outro lado, a procura por trabalho tem custos, e é 

possível que o acesso a uma renda exógena permita que um ou mais membros 

busquem trabalho com maior intensidade. Finalmente, exigir que as crianças 

freqüentem a escola gera efeito, novamente não ambíguo, na direção da redução da 

sua oferta de trabalho, o que pode levar ao aumento da oferta de trabalho dos outros 

membros da família. 
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Ou seja, a análise teórica microeconômica joga pouca luz sobre se há ou 

não um “efeito-preguiça”, deixando claro que se trata de uma questão empírica. 

No Brasil o interesse pelo tema tem sido crescente, uma vez que essa é 

uma das críticas mais contundentes ao PBF. Foguel e Barros (2008), Teixeira 

(2008), e os resultados da avaliação de impacto do Programa Bolsa Família 

realizada pelo Cedeplar e publicados em 2007 analisam a oferta de trabalho de 

adultos. Tavares (2008) analisa o efeito do programa sobre a oferta de trabalho das 

mães beneficiárias. 

Finalmente, Cardoso e Souza (2004) analisam os impactos dos programas 

de transferência no Brasil sobre a oferta de trabalho das crianças. 

Foguel e Barros (2008) estudaram o efeito dos programas de transferência 

sobre a taxa de participação de mulheres e de homens adultos no mercado de 

trabalho brasileiro, utilizando um painel de municípios cobertos pela PNAD entre 

2001 e 2005. Os autores estimaram os efeitos destes programas tanto sobre a taxa 

de participação quanto sobre o número médio de horas trabalhadas. 

Os resultados referentes às estimações para as taxas de participação são 

distintas daquelas feitas para as horas trabalhadas. No caso das taxas de 

participação, os efeitos são nulos para as mulheres, mas significativos e positivos 

para os homens. Já os resultados referentes às horas trabalhadas não mostram 

efeito para homens adultos, mas apontam um efeito negativo para as mulheres, ou 

seja, estas mulheres passam a trabalhar menos horas. Em outras palavras, os 

programas de transferência condicionada de renda no Brasil não mudam o número 

médio de horas trabalhadas pelos homens, mas aumentam sua taxa de participação, 

e levam a uma queda nas horas trabalhadas pelas mulheres, sem exercer influência 

sobre sua taxa de participação. Entretanto, Foguel e Barros ressaltam que, apesar 

de estatisticamente significante, a magnitude dos efeitos é tão pequena que pode 

ser considerada nula. 

Teixeira (2008) usa um indicador da intensidade de tratamento para estimar 

se o valor recebido pela família tem impacto sobre a oferta de trabalho. Para tanto, a 

autora estima o impacto do tamanho da transferência sobre a oferta de trabalho. São 

estimados impactos sobre a oferta de horas em atividades formais e informais. 

Os resultados encontrados pela autora indicam que não há nenhum efeito – 

este é realmente nulo – sobre as horas trabalhadas por homens no setor formal. Há 
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efeitos pequenos e não significativos para homens que são trabalhadores por conta 

própria; e há efeitos maiores para mulheres, tanto no mercado formal quanto entre 

trabalhadoras por conta própria. 

Cardoso e Souza (2004) usam o censo do IBGE de 2000 e o propensity 

score matching para estimar o impacto dos programas existentes em 2000 sobre 

freqüência escolar e oferta de trabalho de crianças e adolescentes. O censo de 2000 

identifica a renda dos programas de transferência junto com BPC e seguro-

desemprego. Para identificar o efeito apenas da renda dos programas de 

transferência condicionados, os autores criam quatro grupos demográficos: as 

famílias pobres com pais empregados (para identificar a renda dos programas 

condicionados vis-à-vis seguro-desemprego); as famílias pobres; as famílias com 

pais empregados; e todas as famílias. Dentro de cada grupo, para cada família que 

recebe a renda dos programas de transferência (com as limitações acima 

enumeradas) é pareada outra família que não recebe este tipo de renda, criando um 

grupo de controle. As diferenças entre os dois grupos perfazem o impacto dos 

programas. 

Embora os resultados variem levemente de grupo para grupo, Cardoso e 

Souza encontram, tanto para meninos quanto para meninas, um aumento de três 

pontos percentuais, significativo e substantivo, da freqüência à escola. Para as 

meninas, os autores encontram diminuições significativas da ordem de um ponto 

percentual na probabilidade de trabalhar. Para meninos, encontram diminuições, que 

não são estatisticamente significativas, da ordem de meio ponto percentual. 

Finalmente, Tavares analisa o efeito do Programa Bolsa Família sobre a 

oferta de trabalho das mães beneficiárias. A intenção da autora é saber se há algum 

tipo de incentivo adverso do programa no sentido de provocar uma diminuição da 

jornada de trabalho destas mulheres. Para tanto, utiliza o método propensity score 

matching e a PNAD de 2004, a qual possibilita identificar domicílios beneficiários do 

PBF e de outros programas, como PETI e BPC. Foram consideradas todas as mães, 

o que admite a possibilidade de mais de uma mãe por domicílio. Dessa forma, a 

autora compara as mães beneficiárias com dois outros grupos: um grupo de mães 

não beneficiárias e outro grupo de mães não beneficiárias com renda familiar per 

capita igual ou inferior a R$ 260,00. 
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As conclusões de Tavares mostram que as mães beneficiárias tendem a 

diminuir, entre 5% e 10%, a jornada de trabalho, tanto em relação a todas as mães 

não beneficiárias quanto às mães não beneficiárias com renda familiar per capita de 

até R$ 260,00. Isto representa entre 1,7 e 0,8 hora semanal de trabalho a menos, o 

que não é exatamente um número substantivo. 

Em conclusão, a maior parte dos estudos encontra efeitos demasiadamente 

pequenos para serem relevantes. Há um efeito um pouco maior apenas para mães, 

que podem chegar a trabalhar quase duas horas a menos semanais por receberem 

uma Bolsa Família. Duas considerações merecem ênfase. Primeiro, é um efeito 

realmente pequeno. Segundo, há uma grande literatura sobre desenvolvimento 

infantil mostrando que os cuidados das mães com as crianças pequenas têm 

conseqüências importantes, que duram toda a vida. Isto sugere que a redução da 

oferta de trabalho das mães é um efeito do Programa Bolsa Família a ser 

comemorado, e não lamentado. 
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CIDADANIA, PAPÉIS DE GÊNERO E ISOLAMENTO SOCIAL 

 

É notadamente difícil mensurar quantitativamente o impacto do Programa 

Bolsa Família sobre as noções de cidadania ou papéis de gênero. No entanto, há 

estudos qualitativos, como o de Suarez e Libardoni (2007), que deixam claro que o 

PBF também tem impactos nesta área. O trabalho foi feito mediante a aplicação de 

questionários semiabertos e grupos focais entre beneficiárias e gestoras do PBF, em 

dez municípios da Federação. As conclusões são que o PBF teve um impacto 

positivo nas noções de cidadania das mulheres titulares do benefício, nas relações 

de gênero em decorrência da elevação do poder de barganha das mulheres perante 

seus maridos ou companheiros, e na redução do isolamento social destas mulheres. 

Depoimentos de gestoras e de beneficiárias mostram que tanto a posse de 

documentação (certidões de nascimento, identidades) como as próprias noções de 

cidadania sofreram impactos positivos do PBF. No caso da posse de documentos, a 

mudança foi muito maior, mas também houve mudanças na compreensão dos 

direitos. 

 

Nas relações de gênero, a transformação é clara. Embora provavelmente 

existam, não houve entre as famílias entrevistadas casos de aumento de violência 

familiar por causa da recepção do benefício pelas mulheres. De fato, quase todas as 

entrevistadas relatam que o benefício aumentou sua autonomia frente aos maridos. 

Agora que têm seus próprios recursos, não precisam mais pedir dinheiro e se 

sujeitar às “broncas” dos maridos para fazerem as compras da casa. 

Finalmente, uma das características marcantes das famílias mais pobres no 

Brasil é seu isolamento social. Vivem em partes isoladas das cidades e não têm 

muito contato com vizinhos ou familiares. Tanto o benefício – o qual permite que 

saiam mais de casa – como o fato de participarem de grupos de outros beneficiários 

do PBF reduziram este isolamento. 
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