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“Pensar antes de reagir é uma das ferramentas mais nobres do ser humano, nas 

relações interpessoais” 

                “Augusto Cury” 



 
 

 

RESUMO 

 

Este texto é resultado do estranhamento e problematização de experiência vivida como 

funcionária no Programa Bolsa Família de Campos dos Goytacazes (RJ).  A relação das 

famílias com as exigências – as condicionalidades - do Programa, a exposição de 

questões familiares e pessoais em público, motivaram um trabalho que pudesse 

contribuir para compreender alguns conflitos entre políticas públicas assistenciais, as 

demandas dos usuários e as práticas dos funcionários. Foi possível observar os conflitos 

em torno dos cadastros obrigatórios, as exigências do governo federal para obtenção do 

benefício e as respostas dos usuários submetidos a essas mesmas exigências, mostrando 

que há diferentes perspectivas de direitos. 
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Introdução 

 

 Esta monografia tem como objeto a administração dos conflitos ocorridos no 

Programa Bolsa Família no município de Campos dos Goytacazes, localizado na região 

noroeste do Estado do Rio de Janeiro.  

 O interesse pelo tema foi resultado da experiência obtida como atendente no 

setor de triagem e recepcionista no referido Programa, no ano de 2005. A partir do meu 

vínculo como aluna do Bacharelado em Ciências Sociais, passei a me interessar em 

pesquisar o tema e transformá-lo em minha monografia de final de curso. 

 Desde então me chamou atenção o fato de muitas pessoas receberem dinheiro do 

Estado, contando com a bolsa família como meio de sobrevivência e que através de uma 

série de documentos, incluindo a carteira de trabalho, tenham que comprovar que 

necessitam do benefício para alimentar seus filhos ou mesmo adquirir coisas materiais, 

tais como, eletrodomésticos e coisas para suas casas. 

 Naquele momento me chamou a atenção às demandas das famílias, as 

justificativas apresentadas de ambos os lados para eventuais descumprimentos das 

regras, questionamento da obtenção do benefício ou de sua negativa por parte dos 

profissionais responsáveis por fazê-lo. Como responsável pelo primeiro atendimento em 

diversos momentos também me incomodou ouvir relatos sobre a família e suas relações, 

relatos estes que me pareciam íntimos demais para que eu os compartilhasse... Não era 

incomum ouvir das mulheres que reivindicam o benefício, falar de seus filhos e de seus 

maridos, assuntos que não nos interessava saber e o que elas estavam passando dentro 

de suas casas, pois no primeiro momento o que parecia era que ela estava querendo nos 

comover e fazer com que nós ficássemos sensibilizados com suas histórias, mas não 

dependia de nós para que resolvêssemos sua situação, os procedimentos eram feitos, 

mas a resposta final era sempre do Governo. 

 A Bolsa Família, segundo informações retiradas do site do Ministério de 

Desenvolvimento Social, é o maior e mais ambicioso Programa da história do Brasil. É 

designado pelo Governo Federal, para: combater a fome e a miséria da população em 

situação de pobreza ou extrema pobreza; contribuir para uma política dirigida àqueles 

em vulnerabilidade social, de forma que pudessem ter acesso à alimentação, educação, 

saúde e também assistência social. 

 Foi criado em outubro de 2003 por uma medida provisória, convertida em lei em 

janeiro de 2004, unificando outros programas tais como: Bolsa Escola, auxílio gás, 

Programa de Erradicação do trabalho Infantil, Renda Mínima, “Programas Federais, o 

que permitiu uma redução de custos de aplicação e uma melhor definição dos alvos 

estratégicos.” (Dados do MDS
1
, Ministério de Desenvolvimento Social).A junção dos 

                                                           
1
 Disponível em: mds. gov.br/assuntos / bolsa família 2017. 
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programas ampliou o número de pessoas atendidas, dando certamente mais visibilidade 

ao Programa.  

 Cabe ressaltar que para atingir o público alvo, é preciso um processo de 

organização que verifique quais pessoas tem direito ao benefício. Para obtê-lo, segundo 

as regras do Programa, precisam ser trabalhadores assalariados e/ou informais, com 

registros em carteira ou não. Em geral são as mulheres que precisam obedecer a essas 

regras, visto que como indicam diversas pesquisas sobre o tema, a maioria dos que 

recebem e gerenciam os recursos familiares obtidos pela bolsa são mulheres. (PIRES, 

2013).As pessoas que não possuem carteira registrada têm maior possibilidade de terem 

o perfil para o programa, pois se enquadram nos critérios do Governo Federal e entram 

para lista dos mais pobres. Esse público é o que para Estado tem direito à Bolsa Família. 

 Segundo o mesmo site, o Programa estabelece três tipos de benefícios mensais: 

Básico, Variável e Variável vinculada aos adolescentes, dependendo da situação 

econômica familiar. O valor básico tem como propósito atender a um público que vive 

em extrema pobreza, cuja renda per capita não ultrapasse o limite de R$85,00. Já o 

benefício variável se destina às famílias que possuem até no máximo cinco crianças, 

podendo cada uma receber R$ 39,00.Por último, o variável jovem, se dirige às famílias 

que possuem até dois jovens (idade variando entre 16 e 17 anos), podendo cada um 

receber R$46,00. 

 É importante dizer, que atualmente, o valor pago pela Bolsa Família, é um 

benefício variável de R$ 39,00 para família que tenha até no máximo cinco crianças, 

com idade de 0 a 15 anos e que moram na mesma casa. Cada família pode acumular até 

cinco benefícios por mês, chegando a 195,00 no total. 

  As famílias são destinadas a receberem o benefício de acordo com os critérios 

do Governo, tais como: “famílias extremamente pobre, renda de 85,00 por pessoa; 

famílias pobres renda mensal de 85,01 a 170,00 por pessoa. As famílias pobres 

participam do programa desde que tenham em sua composição, gestantes e crianças e 

adolescentes entre 0 e 17 anos” (Dados MDS, Ministério do Desenvolvimento Social). 
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1.  O Programa Bolsa Família em Campos dos Goytacazes 

  

 Na minha experiência à época em que trabalhei no Programa, logo que 

chegávamos para o trabalho já tinha uma fila de pessoas com todos os tipos de situações 

relacionadas ao benefício, que iam para o setor de atendimento em busca de solucionar 

os problemas existentes, como, por exemplo, o corte de seus benefícios. A situação era 

bem exaustiva, pois muita gente passava a madrugada em frente ao prédio onde se 

realizava o atendimento para ser atendido o mais rápido possível. Logo quando abria o 

estabelecimento, as filas eram organizadas por um guarda municipal e mais um 

funcionário do apoio que tentavam acalmar o pessoal, explicando que seriam todos 

atendidos. Depois de organizada a fila, primeiro as pessoas aguardavam que um 

funcionário fizesse uma pesquisa no computador, quando analisava a situação do 

usuário. A pesquisa era para ver se estava tudo certo com o cadastro ou se a pessoa tinha 

que fazer um recadastramento, pois a maioria das pessoas não lembrava a última vez 

que recadastraram. As informações existentes no computador eram para orientar o 

pessoal sobre a situação do seu cadastro: se estava atualizado ou se precisava atualizar. 

 Depois de verificada a situação no sistema, as pessoas eram conduzidas para a 

recepção. Lá éramos cinco funcionários que tanto poderiam verificar algo errado com o 

benefício, como poderíamos fazer o cadastro das famílias que ainda não o tinham feito. 

Para isso primeiro, mediante um documento de identidade, era verificado se a pessoa já 

era cadastrada. Isto era necessário porque se identificássemos que a pessoa já estava 

cadastrada, não poderíamos fazer outro cadastro, criar duplicidade. Isto que parece algo 

simples, não era, visto que frequentemente as pessoas diziam que tinham se cadastrado 

há muito tempo e tinham esquecido. Vários iam para o setor de atendimento, muito 

mais para buscar este tipo de informação por medo de perder o benefício, porque 

também era comum que estivessem no cadastro de outra pessoa em outro endereço. Isto 

ocorria porque era na primeira vez que faziam o cadastro a família tinha uma 

composição e depois isso se modificou. O usuário passou, então, a não residir mais com 

as pessoas de antes. Neste último caso, era feito um agendamento com o novo endereço 

desta pessoa para que ela recebesse uma visita domiciliar do assistente social que faria 

um desmembramento do cadastro, atualizando as informações e iniciando um novo 

registro, ou seja, um cadastro com outra unidade familiar, excluindo pessoas que não 

moram mais na casa e incluindo os novos. Neste caso a troca de pessoas muitas vezes 

era em virtude do falecimento, nascimento, um casamento ou mudança na guarda das 

crianças da família. 

 Quando o nome da pessoa não constava no sistema, dava-se um 

encaminhamento para ela ir ao CRAS (Centro de Referência Assistente Social) para 

fazer o cadastro e apresentar todos os documentos do titular e de todos que moravam na 

mesma casa e assim futuramente passar a receber o benefício. Também tinham aqueles 

que moravam em outro município e passaram a morar em Campos. Neste caso, teria que 

ser feita uma transferência de município atualizando os dados e fazendo um novo 
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cadastro porque no próprio sistema informava em qual município a pessoa residia 

anteriormente. 

 Logo depois das eleições para prefeito nesta cidade,o Programa passou a 

funcionar na Rua Sete Capitães no bairro da Pelinca, um bairro de classe média e média 

alta, onde era realizado um mutirão para o recadastramento das famílias que já possuíam 

o benefício. Nesta mesma época acontecia um recadastramento da bolsa de estudos para 

escolas particulares que funcionava também no mesmo setor de atendimento. Digo isto 

por causa da aglomeração de pessoas no mesmo local em que os serviços se 

misturavam. Ao mesmo tempo em que fazia atendimento para os usuários da bolsa 

família, também era feito o atendimento de cadastros para bolsa de estudos. Eis o 

motivo de algumas confusões e conflitos nesta unidade de atendimento.  

 As filas eram quilométricas, mas a chefe do setor de atendimento organizava 

tudo com muita cautela, sem que houvesse tumultos. Havia muitas pessoas, mas todas 

eram atendidas. Os cadastros eram separados por ordem alfabética para que as 

atendentes o localizassem e encaminhassem o atendimento para as profissionais da área: 

as assistentes sociais responsáveis pelo preenchimento dos cadastros. 

 Na casa, como é comum nas casas mais antigas de Campos, havia duas 

varandas, uma na frente e outra nos fundos. Era na entrada, pela varanda principal que 

as pessoas passavam por uma triagem, onde eram pesquisadas as informações e 

verificado se era necessário fazer o recadastramento que deveria ser realizado de dois 

em dois anos. Também era verificado se o benefício estava liberado, bloqueado ou 

cancelado. Todas essas informações eram analisadas através de um sistema 

computacional onde poderiam ser verificados todos os dados do usuário do Programa 

Bolsa Família e sua composição familiar. As informações eram retiradas no sistema do 

próprio Governo Federal que era o CAD Único (Cadastro Único) e o SIBEC (Sistema 

de Benefício ao cidadão).Mais a frente explicarei como era usado cada um deles. 

 O lugar onde funcionava o Programa era uma casa grande de altos e baixos 

dividida em repartições, com salas separadas para cada assistente social. Era necessário 

que fosse assim para que elas tivessem uma conversa mais sigilosa com os 

beneficiários, pois tinham assuntos que não podiam ser falados em público, por causa de 

constrangimentos: relatos de família, acontecimentos que havia na família que tinham 

que ser passados de forma mais discreta. 

 As filas eram formadas por fora da casa, a partir da varanda e a espera não era 

muito demorada, porque havia bastantes funcionários para atender, em uma época em 

que foram chamadas as assistentes sociais concursadas do concurso ocorrido no ano de 

2003.  

 Como foi possível identificar, o Programa era formado por profissionais com 

vínculos diversos. Havia os assistentes sociais concursados (o último concurso 

mencionado acima) e os contratados que entravam para trabalhar por meio de algum 

conhecido político. Nestes casos, em administrações municipais, é comum demitirem ou 
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fazerem novas contratações daqueles funcionários que não tem vínculo por concurso 

público. Não foi o meu caso. Mesmo com a troca de prefeito fiquei no emprego e pude 

trabalhar por mais seis anos. 

 O Programa funcionou neste lugar durante quatro anos até o ano de 2009, 

quando houve novas eleições com a vitória (e posse logo a seguir) da então prefeita 

Rosinha Garotinho. Houve novamente a troca de lugar e o Programa passou a funcionar 

no prédio em frente ao Hospital Plantadores de Cana, localizado a Rua José Alves de 

Azevedo, em uma área central de Campos dos Goytacazes. 

 Neste lugar tudo era diferente. Os usuários ficavam dentro do mesmo salão que 

os funcionários e não tínhamos muita privacidade: quando, por exemplo, levantávamos 

da mesa para ir ao banheiro ou tomar um café, eles ficavam cochichando uns com 

outros e isso às vezes gerava discussão entre eles e os funcionários, porque não queriam 

ficar esperando. Os comentários e cochichos tinham relação com a expectativa dos 

usuários de que não seriam atendidos como desejavam. Estaríamos, na visão deles, 

gastando tempo em outra coisa que não o trabalho. Isto nos leva a pensar que há por 

parte dos usuários uma desconfiança prévia sobre o trabalho exercido pelos funcionários 

do Estado. Como Kant de Lima (2001) nos recorda, o problema está no fato de que o 

que é público sempre é associado ao Estado, em proveito do Estado e não daqueles que 

utilizam os serviços. Como as regras não são iguais para todos e nem explícitas, ou seja, 

não sabemos exatamente quais são, há sempre uma desconfiança prévia de que vamos 

ser prejudicados com o seu uso. 

 Por outro lado, com a mudança, a privacidade das pessoas atendidas também 

caiu por terra. Ainda que tivessem mais conforto porque no novo prédio poderiam 

aguardar o atendimento sentado e não mais de pé, as informações sobre as famílias, 

antes dadas por eles de forma reservada, agora poderiam ser ouvidas por todos. Isso é 

importante porque também reforça a ideia de que os serviços nem sempre levam em 

conta aqueles que atendem, fazendo às vezes mudanças pensando mais em quem 

gerencia os resultados ou mesmo nos funcionários, do que nos usuários. 

 Neste novo setor de atendimento foi uma nova experiência de trabalho, pois foi 

nesta época em 2010 com a eleição da nova prefeita, que as pessoas ficaram 

preocupadas achando que o benefício ia acabar e “partiram com tudo” para o novo 

prédio, buscando ansiosamente maiores informações sobre seus benefícios, momento 

em que era necessário fazer nova pesquisa para saber se estava tudo certo e senão 

corriam o risco de terem seus benefícios cortados. A consequência disto com a chegada 

da nova prefeita foi a inclusão de mais pessoas no programa, que resultou em mais 

acréscimos de usuários para o atendimento. 

 Neste novo prédio, houve várias modificações, mas os procedimentos eram os 

mesmos: fazer triagem, pesquisas e encaminhar os usuários para o serviço social.A 

organização do trabalho e do atendimento começaram a ficar conturbados por causa da 

mudança de gestão. Sua saída, cujo motivo nunca foi explicitado, deixou o setor de 

atendimento algum tempo sem uma autoridade para resolver os problemas que ali 
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apareciam. Por exemplo, muitas vezes faltava um funcionário e não tinha outro para 

colocar no lugar e que pudesse resolver determinadas questões. 

 Um dos problemas também observados no momento do cadastro estava 

relacionado aos vários tipos de família existentes, e mesmo a diferentes graus de 

parentesco. Tinha a família nuclear composta de pai, mãe, tio, tia e avós e aquelas com 

filhos que são criados só pelas mães. Havia as que tinham filhos de pais separados que 

possuem outras esposas e tem filhos com essas esposas. Isso dava a maior complicação 

na hora do preenchimento do cadastro do PBF, que tinha que ser preenchido com a 

máxima atenção por causa do nome dos pais no documento das crianças, cujos 

sobrenomes poderiam ser diferentes de seus irmãos. Eis o motivo de haver muito erro, 

porque na maioria das vezes era erro de digitação o que resultava em dificuldades para 

achar o beneficiário no sistema. 

 Para analisarmos este quadro familiar é possível utilizar as observações de 

Claudia Fonseca (2005), quando diz:  

“Devemos lembrar que não há receita para definir os membros 

relevantes de uma rede familiar, essa pode ou não incluir 

consanguíneos (ascendentes, descendentes, colaterais, etc.) parentes 

por casamento (sogros, cunhados, concunhados, padrastos, enteados, 

etc.) padrinhos e compadres (não devemos esquecer que existem 

padrinhos em casa, de igreja, na família de santo, etc.) e simplesmente 

amigos que, depois de ter compartilhado uma experiência 

particularmente intensa, acabam se sentindo membro da família.” (...) 

“Procurando uma definição operacional da vida familiar que dê conta 

deste vasto leque de possibilidades, preferimos falar de dinâmicas e 

relações familiares, antes de um modelo ou unidade familiar. Assim 

definimos o laço familiar como uma relação marcada pela 

identificação estreita e duradoura entre determinadas pessoas que 

reconhecem entre elas certos direitos e obrigações mútuos”. (p.5) 

 

 Estas dinâmicas e relações familiares eram lembradas a todo tempo no momento 

do cadastro e naquilo que as pessoas pensavam ser seu “direito” ao benefício. Qualquer 

erro era motivo de não localização no cadastro e no Sistema do Cadastro Único. 

Geralmente se levava tempo para localizar o cadastro e identificar o problema. Quando 

ocorria este imprevisto, nós do atendimento tínhamos que parar e verificar o que estava 

acontecendo, tínhamos que ir ao arquivo procurar o cadastro, identificar o problema 

para só depois então finalizar a pesquisa. E isso levava tempo e o atendimento muitas 

vezes ficava parado e as pessoas reclamando, aumentando a chance de possíveis 

conflitos. 

 Qualquer informação dada antes de olhar no sistema corria o risco de passar 

alguma resposta incorreta, por isso era necessário analisar a situação de cada um, 

olhando no computador a informação correta de acordo com aquelas que foram 

transmitidas na hora do preenchimento do cadastro. Através das reclamações tínhamos 

dificuldades de se chegar à “verdade dos fatos”. 
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 Com base na renda declarada e o número de pessoas morando na mesma casa, 

podia-se dizer qual o valor estipulado pelo Governo Federal para essa família receber. 

Na maioria das vezes os critérios do Governo eram mal interpretados pelos usuários que 

achavam que era só preencher o cadastro e pronto, receberiam o dinheiro. Mas, tinha 

uma série de procedimentos e deveres que a pessoa tinha que cumprir, como já 

mencionado. Neste caso tínhamos que ouvir muitas reclamações, tais como: “Eu não 

trabalho, moro só em dois cômodos, estou adoentada, meu marido foi embora e eu o 

coloquei na justiça pra pagar pensão para as crianças”. Contavam várias histórias, até 

mesmo para nos comover e nos sentir sensibilizados com a situação. Muitos 

perguntavam: “O que eu vou fazer com tão pouco dinheiro? Como vou sustentar meus 

filhos com essa mixaria?”.“Com o dinheiro que ganho, não tem como pagar aluguel, 

comprar comida, eletrodomésticos e vestir as crianças.” 

 Essas questões nos fazem refletir como os usuários entendem os limites das 

políticas estatais. O direito à bolsa implica em corresponder às exigências estabelecidas 

e estarem dispostos a cumprirem suas condicionalidades. As “reclamações” e demandas 

dos usuários apresentam um conflito entre o que deveríamos como funcionários 

identificar como “verdadeiro” e aquilo que consideravam argumentações justas para 

obtenção do benefício. Se para nós importava descobrir à “verdade dos fatos”, para eles 

importavam os argumentos que não poderiam ser registrados ou esclarecidos pelo 

“sistema” onde nós pesquisávamos. 

 A forma e os argumentos também são igualmente importantes porque tinham 

como disse antes o propósito de nos “comover”: uma certa performance era necessária, 

mas também igualmente comum em situações em que os programas assistenciais se 

confundem aos olhos dos assistidos ou daqueles que dependem das ações de “caridade”. 

 A utilização de performances frente àqueles que são responsáveis diretos por 

administrarem os conflitos em torno da recusa ou aceitação do benefício, nos remete 

também à forma como reagem a uma situação de injustiça. Como ressalta Jussara Freire 

(2007),o reconhecimento público dos sentimentos do justo e injusto pode ser bloqueado 

pelas respostas institucionais. No caso da Bolsa Família a ”atuação”, em especial das 

mulheres, parece responder às práticas já identificadas em outras ocasiões quando há 

demanda por direitos e os demandantes se antecipam, fazendo uso das performances na 

tentativa de sensibilizar os funcionários responsáveis para o atendimento de seus 

interesses. 

 Kátia Mello (2010) observou a utilização dos dados que permitiam a obtenção 

ou renovação de licenças de camelôs em Niterói (RJ). Na interação com os assistentes 

sociais encarregados de verificar as informações era possível observar as “estratégias” 

dos camelôs para obter ou manter as licenças:  

 A visita às residências de cada pessoa que tivesse pedindo a licença para vender 

suas mercadorias, tinha por objetivo conferir se ela havia dito a “verdade”. Após a 

entrevista dos funcionários ao candidato e o preenchimento do cadastro, o funcionário 

explicava a este último que os relatos seriam encaminhados ao secretário de segurança 
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para que este desse o parecer final (...). Questionados sobre quais procedimentos iriam 

adotar para descobrir se a renda declarada era verdadeira, visto que, em sendo 

trabalhadores informais muitos não teriam como comprovar sua fonte, os membros da 

equipe responderam que avaliaram as condições de moradia das pessoas. (MELLO, 

2010, p.667)  

 Este era o momento em que os camelôs escondiam eletrodomésticos ou 

expunham problemas visíveis de saúde, como feridas nas pernas, por exemplo, como 

forma de sensibilizar ou convencer os assistentes sociais. 

 No Programa Bolsa Família as informações eram passadas de formas 

conflitantes e falando de coisas que causavam muitas divergências, afinal muitos 

precisam realmente do benefício e outros não, mas não tínhamos como saber se o que a 

pessoa estava falando ia ajudar, “a desenrolar o que estava enrolado” e impedindo-a de 

receber o benefício. Em alguns casos poderiam, inclusive ter efeito contrário, 

produzindo uma desconfiança prévia da equipe ou funcionário que atendia, mas tudo 

que ela relatava era registrado e assinado por ela e digitado e enviado para a análise do 

Governo Federal de onde viria a resposta final.  

 O meu propósito não era, na ocasião, questionar quem estava certo ou quem 

estava errado, apenas mostrar por meios de informações e regras os procedimentos 

adotados de forma a ser justa com aqueles que realmente precisavam do benefício e 

tinham o direito de recebê-lo, buscando ocupar um lugar na sociedade e adquirindo seu 

sustento. Uma das regras centrais do Programa era que, segundo o Ministério de 

Desenvolvimento Social, em um site oficial, os benefícios cedidos não podem ser 

acumulados. Por exemplo: No caso, quem recebe o auxílio doença, não poderia receber 

a bolsa família, pois um se sobrepõe ao outro e prevalece sempre o de maior valor.  
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2.  Verdade ou mentira? Demandas do Estado ou dos usuários do 

Programa? 

 

 Outra orientação importante e necessária era passarmos para os usuários era uma 

informação para aqueles que mentem na hora de declarar qualquer informação, 

lembrando que estavam sujeitos a sofrer penalidades. “De acordo com o Decreto n. 

5209, de 17 de setembro de 2004, o beneficiário que declarar informações falsas pode 

restituir os valores recebido e sofrer sanções penais, isto é devolver todo dinheiro 

recebido e ainda correr o risco de ser preso”. (MDS, Ministério de Desenvolvimento 

Social) 

 Apesar de tantas reclamações e burocracias, teve uma cena que pude presenciar 

que me chamou atenção: uma beneficiária chegou à minha mesa dizendo que queria 

devolver o cartão, porque não precisava mais do benefício já que agora ela estava 

trabalhando. Queria deixar o benefício para quem estava precisando. Isso era inédito! 

Nunca tinha visto tamanha honestidade... A elogiei e fiz os trâmites necessários. Neste 

caso era só fazer uma alteração na renda, preencher um formulário, informando a renda 

atual ao qual se destacava em sua carteira de trabalho e a do esposo e automaticamente 

o benefício iria ser cortado. 

 A relação que estabelecem entre dizer ou não a verdade, as performances 

utilizadas podem ainda serem relacionadas com o analisado por Goffman (2009) no 

texto Acalmando o Otário: 

“Em casos de fraude criminosa, as vítimas descobrem que devem, 

repentinamente, adaptarem-se à perda das fontes de segurança e status 

que tomavam como asseguradas. Considerar essa adaptação à perda 

pode nos levar a compreender algumas relações em nossa sociedade, 

entre os envolvimentos e os “selfies” que estão 

contemplados”.(p.196).  “De acordo com o tipo de final, ela pode 

abandonar um de seus papéis para adquirir, na sequência, outro 

relacionado, que é considerado melhor. É o que ocorre quando um 

jovem se torna um adulto; um estudante se torna um estagiário; ou 

quando um homem em um dado nível da empresa recebe comissão”. 

(p.198). 

 

 Este também parece ser o sentido próximo atribuído às diferentes formas de lidar 

com o benefício e de dizer ou não a verdade. Embora não estivessem sujeitos ao lugar 

de vítimas em situação de fraudes, a frequência com que passam por situações limites 

com ausência total de recursos os mais básicos, parecem levar à necessidade de adotar 

outros papéis, mesmo sujeitos a crítica dos seus. 

 Havia ainda situações que surgiam repentinamente e que nos deixavam sem uma 

ação imediata. Muitas vezes não sabíamos como reagir diante de determinadas situações 

que apareciam de repente e tínhamos que pensar rápido para evitar problemas e 
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confusões. Situações essas que nos deixavam sem ação. Uma delas foi quando uma 

usuária, acompanhada por três crianças pequenas, chegou na frente de todas as pessoas, 

querendo ser atendida,reclamando que o benefício tinha sido cortado. Mas como atendê-

la na frente de todos? Ela teria que esperar! Mas o negócio que ela queria ser atendida 

rapidamente e não podia passá-la na frente de todo mundo, se não era briga na certa. 

Então, eu apanhava os documentos dela juntamente com o cartão e pedia pra ela 

aguardar, enquanto eu pesquisava e analisava a situação. A seguir a chamava no canto e 

explicava calmamente, esperando que ela não fizesse nenhum escândalo, aceitasse a 

explicação e fosse embora com seus filhos. O caso dela era que o benefício tinha sido 

cortado e ela já tinha feito todo procedimento, mas o Governo não tinha liberado. Era 

um caso simples, era só uma questão de fazer um reajuste no sistema e logo, em 

seguida, receberíamos através do sistema do SIBEC- Sistema de Benefício ao Cidadão, 

uma mensagem concedendo novamente o benefício. Mas era difícil de explicar... Isto 

porque como chama atenção Kant de Lima (2001), os direitos no Brasil são muitas 

vezes associados a privilégios e as regras e/ou regulamentos, quando são aplicados, 

nunca são para todos igualmente. Esta característica da nossa cidadania faz com que as 

pessoas sempre desconfiem que estão sendo prejudicadas, particularmente quando se 

trata do sistema público, voltado, como diz o autor, para beneficiar o Estado e não os 

cidadãos. 

 Falando sobre o recebimento indevido do benefício, isso nos faz pensar porque 

muitos brasileiros criticam a postura de alguns políticos diante das denúncias de 

corrupção no país. Isto porque, como afirma DaMatta (1981), nossa sociedade tem uma 

história marcada por um lado pela prática autoritária do uso do “Você sabe com quem 

está falando?” e por outro, do apelo ao “jeitinho brasileiro”, evitando sempre que pode, 

seguir as regras que a princípio deveriam ser para todos. Assim, criticam os outros, mas 

fazem usam cotidiano da mesma prática, ainda que denunciem o absurdo das ações dos 

outros, nesse caso, os políticos.  

 No caso de dar um jeitinho brasileiro, entraria na esfera de sair da dificuldade e 

da burocracia que existem nos serviços públicos, burlando a regra geral sem entrar em 

conflito e, em algumas situações serem acusados de crime contra o profissionalismo 

público, como diz o Artigo da Lei n 331: “Desacatar funcionário público no exercício 

da função ou em razão dela: Pena- detenção, de seis meses a dois anos, ou multa”. 

Sendo assim estarem supostamente livres da violência no que se refere ao exercício da 

função. Por outro lado, DaMatta (1981) também ressalta que: A violência não está 

necessariamente incluída ao que fazermos uso do jeitinho: “Muito ao contrário, é claro 

que a violência no mundo brasileiro é mais um instrumento utilizado quando os outros 

meios de hierarquizar uma dada situação falham irremediavelmente. Deste modo, pode-

se perfeitamente equacionar o “Você sabe com quem está falando”? com a violência. 

Em ambos os casos, o objetivo é a separação radical de papéis sociais, rompendo assim 

– no momento mesmo do ato violento – com o individualismo que caracteriza a situação 

inicial. (p.165) 
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 Mas, naquele momento em que meu trabalho era resolver os problemas, o que 

fazer diante de tantas questões e tanta diversidade? O que poderia fazer diante de tantas 

coisas mal resolvidas? Tentar da melhor maneira possível buscar uma solução para o 

que está sendo reivindicado e que seja solucionado de maneira que ninguém fosse 

prejudicado.  

 A bolsa família é preferivelmente para as pessoas que não tem nenhum tipo de 

renda e muitas vezes para pessoas que tem filhos pequenos ou já são maiores e estão 

desempregados. O que vai dar direito ao recebimento a esse tipo de família é o valor de 

sua renda declarada na hora do preenchimento do cadastro e a quantidade de pessoas 

que moram na casa. Quando deparamos com pessoas dizendo que o seu vizinho ou 

outra pessoa estava recebendo o benefício indevidamente, a orientação que se dá é que 

pode ser feito uma denúncia sem precisar se identificar. E as assistentes sociais 

deveriam tomar as providências cabíveis, pegando o endereço da pessoa e fazer uma 

visita domiciliar. Isso acontecia por causa de informações falsas na hora de preencher o 

cadastro. Este tipo de situação ocorria no setor de atendimento e na maioria das vezes, o 

beneficiário não fazia a denúncia formal por medo de se comprometer. Queria falar do 

vizinho, mas não denunciá-lo e ai não tínhamos o que fazer. Minha hipótese era de que 

o objetivo era somente nos “colocar contra a parede” Fazendo com que ficássemos 

perplexos com tal revelação.  

 É interessante observar que fazer uso dos vizinhos como forma de obter 

informações que comprometam ou não o recebimento de benefícios sociais também é 

uma estratégia usada por funcionários para avaliar se o usuário deve ou não receber o 

benefício. Kátia Mello (2010), em artigo já mencionado, afirma:  

“Outro procedimento adotado para a verificação das informações a 

respeito de quem requeria a licença baseava-se em conversas 

realizadas com vizinhos. Desta maneira a informação poderia surgir 

em forma de denúncia.” (p.668). 

 Por outro lado, a mesma situação aponta para a diferença moral indicada por 

Michel Misse (2008) entre denúncia e delação: 

 A generalização do atributo de “delação” para relações que não são nem mesmo 

pessoais, nem clandestinas, nem particularistas sugere também uma ampliação da 

“cumplicidade” para esferas de relações inter-individuais que não dependem de vínculos 

primários ou afetivos. Por outro lado, o caráter negativo do atributo “delação” tem um 

significado neutralizador das retaliações do acusador, legitimando-as contra a ordem 

legal. Para Misse “essa disjunção entre denúncia ou testemunho público e delação, além 

disso, beneficiou-se principalmente, no Rio de Janeiro. Este receio está particularmente 

associado à história de desconfiança popular sobre a polícia”. (p. 8) 

 Assim, ainda que desejassem expor o vizinho, a atitude de não denunciar 

oficialmente parecia demonstrar que não gostariam também de passar por delator, um 

"dedo duro" da vizinhança, cujas consequências no seu meio eram difíceis de prever. 
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Diante de tudo que via, minha inexperiência naquele trabalho me fez assumir 

uma atitude reservada e atenta, aplicando as regras, mas tentando resolver os conflitos. 

Sempre muito calada e muito concentrada no que estava fazendo para não haver 

nenhum erro e observando o ofício, esse meu modo de ser às vezes incomodava 

algumas pessoas. Analisando cada detalhe para não me confundir, apesar de tantas 

informações e contrariedades no sistema, precisava manter a concentração apesar da 

fala das pessoas, quando era necessário silêncio. Eu evitava alguns tipos de conversas 

desnecessárias para evitar mais “falação” e “fofocas”, pois já havia muitas inquietações 

no setor de atendimento. Cada um tinha sua demanda, tanto usuários quanto os 

funcionários e o ambiente era meio desgastante por estarmos preocupados com os 

“buchichos” de ficarmos desempregados de uma hora para outra. Nós, os contratados, 

por questões políticas, estávamos em uma situação muito frágil, tudo poderia acontecer. 

Outro motivo para ficar em silêncio era para não perder minha concentração, pois o 

serviço nos exigia o máximo de atenção. 

 Uma das minhas maiores preocupações era dominar o sistema. Através do 

SIBEC (Sistema de Benefício ao Cidadão) Pois esta página só funcionava quando a 

internet funcionava, sem internet, este sistema ficava parado, assim sendo o atendimento 

também parava e o pessoal ficava aguardando voltar este sistema para serem atendidos, 

da mesma forma acontecia com o CAD único. Quando isso acontecia, este problema 

gerava mais conflitos e reclamações, transformando o setor de atendimento em um 

campo de guerra, onde o responsável teria que pensar rápido para tentar de uma nova 

estratégia para resolver o problema, onde a solução era trocar as senhas do pessoal para 

outro dia.  

 Inicialmente o meu limite de trabalho era ficar na localização dos cadastros, que 

eram separados em ordem alfabética. Depois localizados os cadastros, as pessoas eram 

encaminhadas para a sala das assistentes sociais, uma a uma, para fazer o 

recadastramento, que já havia iniciado.  Através de visita domiciliar, as pessoas 

compareciam no setor de atendimento, com uma convocação para dar continuidade ao 

procedimento do trabalho. Aqueles que não receberam uma convocação e não possuíam 

cadastros e não tinham recebido nenhuma visita, teriam, como já mencionei, que passar 

por uma pesquisa no computador para saber se não tinha algum dos dados no sistema do 

cadastro único ou encaminhada para o CRAS (Centro de Referência a Assistentes 

Sociais), para inclusão no programa, levando uma série de documentos do titular e de 

todas as pessoas que moravam na mesma casa. Nesta época cada bairro já tinha um 

CRAS, onde atendiam os moradores locais. 

 Como já ressaltei aqui, neste contexto éramos cinco atendentes que 

trabalhávamos no computador analisávamos as situações e fazíamos as pesquisas. 

através dos dois sistemas, o CAD e o SIBEC da Caixa Econômica Federal. “Este 

sistema é uma página, onde se pode acessar todos os benefícios com os quais a 

população brasileira pode contar, fornecidos pelo Governo Federal, como uma forma de 

amenizar um pouco a grande desigualdade no país, segundo site oficial do Ministério do 

Desenvolvimento Social (MDS). Quando liberado, informava que a pessoa foi 



22 
 

contemplada com o benefício pelo Governo; se bloqueado, era necessário averiguar a 

Renda per capta ou algum descumprimento das condicionalidades. Por último, 

cancelado, quando o benefício era suspenso por alguma irregularidade. 

 Para solucionar esses problemas do benefício bloqueado ou cancelado, o usuário 

teria que passar novamente pelo serviço social portando todos os documentos do titular 

e de todos que moravam na casa para fazer uma nova atualização de dados para serem 

enviados ao Ministério de Desenvolvimento Social para ver se conseguia uma nova 

liberação, Através desta nova verificação, a assistente social ia identificar se houve 

alguma irregularidade, se a família correspondia aos critérios do Governo Federal para 

permanecer no Programa ou se teria perfil para continuar recebendo. 

 Muitas vezes ouvíamos reclamações de mães que diziam: “Mas meus filhos 

estão estudando, porque cortaram meu benefício?” Infelizmente o benefício era cortado 

por causa da renda que ultrapassava o limite e ela não iria mais receber por causa de sua 

renda que aumentou. Isto porque assim que a pessoa assina a carteira, o governo fica 

sabendo por causa de cruzamento de dados com o INSS (Instituto Nacional do Serviço 

Social),que constava no sistema e ela não teria mais direito de receber. Poderia 

acontecer também o contrário, quando a renda era compatível com o critério que 

Governo estabelece, mas ocorreu uma baixa frequência escolar, neste caso o benefício 

não é cortado, mas, suspenso ou bloqueado para a verificação do descumprimento das 

condicionalidades. Sendo assim, o responsável da família teria que passar pela 

assistente social do recurso, para verificar a situação, exigindo que ela levasse uma 

declaração escolar informando o percentual de frequência da criança ou do adolescente. 

Quando fazia este procedimento com sucesso, isto é analisando qual é a realidade desta 

criança que teve falta, logo informava se no próprio sistema a causa do bloqueio ou 

suspensão e a responsável tinha um prazo para voltar a receber, mas teria que esperar 

uma nova liberação que duraria mais ou menos de 30 a 60 dias, dependendo de cada 

situação. 

 Estas questões embora possam ocorrer em outros municípios, também apontam 

para contrastes possíveis, quando o sistema público e as “ofertas” dos programas 

assistenciais são organizadas de forma diferente da que pude vivenciar.  

 Em contraste com Campos, a cidade de Campinas oferece mais oportunidades 

das pessoas terem outros benefícios e estarem escritos em outros programas sociais. 

André Pires (2012) relata que:  

Na visão dos entrevistados, a cidade de Campinas é percebida 

como um local que oferece uma série de benefícios, onde “tem 

muito lugar que ajuda”. E, segundo o mesmo autor, essa ajuda 

pode vir tantos dos serviços públicos, como programas 

direcionados aos mais pobres, como, por exemplo, os de 

transferência de renda (no qual se inclui a Bolsa Família), 

quanto de ONGs, conforme mencionado. É significativo 

contatar que muitos entrevistados já tinham uma vivência em 

programas de transferência de renda antes de ingressar na Bolsa 

Família. (p.137). 



23 
 

“Apesar das dificuldades, sacrifícios e frustrações pessoais que 

envolvem as elaborações e realizações desses projetos, o ponto a ser 

destacado é que estar num lugar repleto de oportunidades (faculdades, 

Programa Universidades para Todos – Prouni- cursos no Serviço 

Nacional de Aprendizagem Social - SENAI – etc.), mesmo que 

concretamente inacessíveis no momento, já é suficiente para mudar a 

percepção da cidade. Convém acrescentar que muitos entrevistados 

valorizam a residência em Campinas exatamente porque esta oferece 

oportunidades de educação para os filhos, ressaltando que, às vezes , o 

projeto de ascensão social não vale para a geração do entrevistado, 

mas para a do seus filhos. (p. 143). 

 O autor, assim como observei em meu campo de pesquisa, refere-se ao termo 

AJUDA como central nos discursos dos usuários. 

“Em primeiro lugar, o termo “ajuda” é utilizado em certas situações 

para indicar a especificidade de participar de um programa de 

transferência de renda no contexto de uma região como Campinas. As 

oportunidades de entrar e sair do mercado de trabalho (formal e 

informal) e de participar de Programas Sociais (públicos e privados) 

são vistas pelos entrevistados como mais abundantes nessa cidade do 

que em outros municípios (convém lembrar que a maioria dos 

participantes do PBF não nasceu em Campinas). De fato, foram 

encontradas muitas situações em que o dinheiro do PBF é conjugado 

com outras fontes de renda, provenientes do trabalho ou não, o que 

parece configurar o sentido de “ajuda” como um complemento . Além 

disso, a possibilidade de acumular um capital simbólico vivendo num 

local como Campinas, que em princípio oferece uma série de 

oportunidades cobiçadas, tal como a educação superior (Tanto para 

titulá-lo como para os filhos), mesmo que inatingíveis no momento, 

plasma um conjunto de experiências que interfere na forma pela qual 

o PBF é percebido pelas pessoas”.(p.159) 

 A perspectiva do programa em Campos também poderia utilizar “ajuda” para 

pensarmos como os usuários viam o que recebiam, mas principalmente para mostrar a 

diferença entre o que eles pareciam entender do Programa e o que nós funcionários 

interpretávamos.  Para nós tratava-se de um complemento de benefício (provisório). Em 

contraste, os usuários em Campos entendiam de outra forma a Bolsa. Para eles antes de 

ser um benefício era um direito e, portanto, dada a dificuldade que os mais pobres tem 

para obter seus direitos no Brasil, brigavam por ele, justificando de diferentes maneiras 

as exigências que não conseguiam cumprir. 

 A perspectiva dos usuários sobre a Bolsa como direito (e de caráter permanente) 

parece fazer sentido se levarmos em conta os diferentes níveis de cidadania atribuída no 

Brasil. Como ressalta Wanderley Guilherme dos Santos (1979), a cidadania regulada 

pelo Estado não era universal e sim associada a certos grupos e profissões, excluindo os 

mais pobres de seus direitos sociais fundamentais, como foi o caso das empregadas 

domésticas e trabalhadores rurais que só tiveram seus direitos reconhecidos na década 

de 1970 (Santos, 1979.) Deste modo, uma vez “reconhecidos”, não poderiam ser 

retirados sem conflitos. 
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 Fazendo-se uma comparação com os tipos de benefícios existentes, podemos 

citar o trabalho de Almeida e Monteiro (2011) que destaca que:  

Ora, se é correto afirmar que a unificação dos Programas de 

Transferência de renda, em nível federal, com a Bolsa Família, bem 

como a adoção da perspectiva da Universalização ampliou 

significativamente o universo de famílias atendidas, sobretudo se 

comparado ao universo atendido pelo antigo Programa Bolsa Escola 

nos dois Governos de FHC, a manutenção dos critérios de renda , 

mecanismos perversos de exclusão e de manutenção da lógica da 

focalização, vem impedindo que uma grande parcela de trabalhadores 

empobrecidos e excluídos dos direitos da previdência social tenha 

acesso aos programas e benefícios e programas assistenciais, como a 

Bolsa Família ou BPC (Benefício de Prestação Continuada), para citar 

os dois mais importantes mecanismos de transferência de Renda no 

Brasil.(p.9-10). 

 A citação da autora é relevante porque os usuários de fato reclamam do critério 

da renda, tentando em alguns casos burlar a regra, escondendo, sempre que possível a 

renda efetiva da família. 

 Nestes relatos sobre o Programa Bolsa Família, trago em minha memória os 

acontecimentos destes anos em que trabalhei e que me permitiram conhecer e qual o seu 

significado, pois por sua dimensão, percebe-se que o Programa Bolsa Família, serve 

como uma “ajuda”, isto é, para “ajudar” pessoas com problemas de miséria, segundo a 

leitura do texto do autor André Pires (2012) que entrevistou alguns beneficiários da 

bolsa e em seus relatos diz que é uma complementação de renda para pessoas 

necessitadas. Uma ajuda para compras de alimentos, eletrodomésticos e até mesmo 

fazer com que a mulher venha fazer uma poupança para seu filho usar o dinheiro 

futuramente. Observa-se também que essa “ajuda” é sempre bem vinda, como: Quem 

não gostaria de receber um dinheirinho a mais para pagar as contas e manter a 

alimentação dos seus filhos? Com base nisso as pessoas que recebem o benefício ficam 

a mercê da “ajuda” do Governo, porque quando o dinheiro não vem por algum motivo 

às pessoas ficam transtornadas, pois algumas pessoas só têm esse dinheiro para 

sobreviver, em sentido inverso ao apresentado por Pires.  

 Pretendo aqui relatar em meio a estes contextos alguns conhecimentos 

adquiridos na minha trajetória de trabalho que com boa vontade para atender as pessoas 

necessitadas dependendo dos órgãos públicos pode-se avançar naquilo que fazemos com 

precaução, desde que colocamos em prática aquilo que aprendemos. Apesar dos 

processos de como é feita toda preparação e andamento dos cadastros, seja a bolsa 

família ou outros programas sociais, segundo o autor André Pires, “Cada um desses 

programas opera com critérios próprios, o que implica formas de seleção e benefícios 

variados aos participantes”.(p.3-4). 

  O autor também destaca em seu texto que, “Cada integrante do casal tem o seu 

“carguinho” na hierarquia da família, isto é, um conjunto de obrigações específicas que 

deve ser exercido pelo marido e pela mulher. É bem verdade que em muitas situações 
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essa divisão de papéis (ou de “carguinhos”) traz certos conflitos. Em relação às 

mulheres, vimos que seus projetos individuais, tais como fazer um curso superior, 

podem ser por vezes barrados por obrigações, como cuidar dos filhos e da casa. Para os 

homens, essa divisão de papéis muitas vezes acarreta a grande responsabilidade de ser o 

principal provedor do "dinheiro” (p.148). 

 Em Campos a grande maioria era composta por mulheres e os homens quase 

pareciam ausentes frente à utilização do Programa. Não pudemos observar o mesmo que 

Pires, mas é importante notar que isso pode ter o efeito de inverter e não reforçar, o que 

apontou Zaluar (2000) ao nos lembrar de o que seria um bom marido em contextos de 

famílias pobres, dando às mulheres algum recurso que não sejam aqueles de seus 

maridos e companheiros, quando houver:  

 Assim, não obstante os problemas e dramas pessoais envolvidos nesse processo, 

o reconhecimento social do homem passa pelo seu bom desempenho como marido 

provedor: “bom marido é aquele, portanto, que gosta de trabalhar, isto é, que prolonga 

suas horas de trabalho de modo a poder arcar sozinho com essa despesa” (Zaluar 2000. 

p. 101). Quando o homem não consegue suportar o “fardo” de sustentar sozinho a 

família, parte importante do seu prestígio se vai. Ser ajudado por alguém é um motivo 

de vergonha para os homens. (p.148). 

 Nos relatos do autor André Pires em conjunto com outros autores percebe-se 

como a sociedade está subdividida em estabelecer qual a ordem de gênero, a mulher 

exercendo a autoridade da casa, o marido se sentindo envergonhado por não exercer seu 

papel de autoridade e acaba acarretando vários conflitos até mesmo na criação dos 

filhos que ficam sem saber qual real identidade dentro da casa. Não pude verificar se 

isto ocorria em Campos, mas talvez pudesse explicar porque as famílias mudavam suas 

composições tantas vezes tornando necessário rever cadastros ocorrendo novos 

conflitos. 

 Na sociedade modernizada em que vivemos é comum vermos mulheres tomando 

a frente de sua família para ir atrás do sustento da casa. Neste trecho que fala sobre 

família pode – se observar que: 

 Cabe às mulheres administrar as despesas da casa e socializar os filhos, segundo 

o texto de Pires (2013), a autora Tereza Caldeira (1984), em sua política dos outros, já 

tinha mencionado que as tarefas de cuidar dos filhos competem quase que 

exclusivamente às mulheres. Caldeira também observou que a presença de filhos nas 

famílias pobres, longe de ser algo que somente traz prejuízo às mulheres, pode ser visto 

em outro plano como fonte de reconhecimento. O domínio da casa, apesar de implicar 

muitas limitações e frustrações, é um espaço legitimado pelos papéis de gênero no qual 

a mulher detém grande autonomia e autoridade: “mulher é a chefe da casa (SARTI, 

2007 apud PIRES, 2013). 

 Como podemos notar estas mesmas características se apresentam no Programa. 
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Sobre as condicionalidades do Programa destaca-se no texto do autor André Pires, 

(2013), que: 

“na visão do sociólogo francês Bourdieu, a escola é um dos 

instrumentos mais eficazes para a conservação da desigualdade social, 

uma vez que legitima, pela atuação do estado na elaboração dos 

currículos escolares, como por exemplo: formas de reprodução social 

que sancionam herança cultural como um dos fatores relevantes para o 

sucesso dos indivíduos”. (p. 518) 

 Bourdieu informa que a escola é um meio do indivíduo sair da esfera da 

desigualdade social, desde que o aluno aprenda a ser uma pessoa que adquiri 

conhecimento mais rápido, ela pode futuramente se destacar no mercado de trabalho, 

dependendo do seu aprendizado e conhecimento adquirido dentro da escola, porém 

através dos gostos e preferências já existentes no indivíduo, isso traz alguns transtornos. 

Porque ao invés da escola tratar de maneira igual aos desiguais, ela dá mais atenção a 

quem já tem um aprendizado e acaba excluindo aqueles que não têm. “Além disso, 

grande parte das informações necessárias para aquisição do capital cultural é obtida fora 

da escola”. (p.519). 
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Conclusão 

 

 Analisando o contexto exposto, observa-se que dentro das condicionalidades do 

Programa Bolsa Família, uma considerada fundamental: a frequência escolar. 

Entretanto, pude observar que muitos benefícios eram cortados por conta da frequência 

na escola. Quais seriam as razões? Podemos indicar algumas hipóteses.  Seria a falta dos 

alunos se adaptarem às escolas ou estarem sofrendo discriminação de seus colegas que 

recebem a bolsa?  Essas questões nos fazem compreender que a exigência da 

condicionalidade do programa leva as famílias a cumprirem o papel de colocar seus 

filhos na escola e assim obterem uma frequência escolar desejável a ponto de manter o 

benefício em dia, mas ainda assim nem sempre são sucedidos.  A importância da 

frequência á escola, não é somente para receberem o benefício, mas também para um 

futuro diverso dos seus pais que futuramente venham ter um emprego e não venha mais 

precisar do benefício para sobreviver. Deste modo, causariam um impacto na sociedade 

tendo autonomia, estimulando os governantes implantarem políticas de 

desenvolvimento, indústrias e comércio para a cidade. Promovendo também impacto na 

sociedade como um todo. Mas, como ressalta Pires, a questão é que: 

“Os PTRC- Programa de Transferência de Renda condicionada partem 

da premissa, questionada pelos autores de que os pobres irão aprender 

maisse ingressarem e permanecerem na escola independente da 

qualificação do ensino oferecido”. (PIRES, 2013, p.522). 

 Observando a leitura deste autor através das entrevistas que ele fez, a maioria 

dos usuários mal terminou o ensino fundamental, seria interessante pensar que os que 

dependem deste benefício não concluíram ao menos o ensino médio, uma das causas 

para que essas pessoas venham reivindicar seus direitos e declararem que não tiveram 

oportunidades de estudar para terem um emprego e sair da dependência do governo. 

Acredito que este processo que relaciona políticas públicas diversas, renda trabalho e 

escola, possa assegurar melhor os benefícios de nossas políticas públicas. 

 Acredito que este programa veio para suprir as necessidades dos pobres e ajudá-

los a terem uma vida mais digna, sem passar por tantos transtornos e indiferenças, desde 

que as pessoas se prontifiquem em relatar suas vidas e expor seus problemas e 

apresentar documentos, tornando públicas suas dificuldades a fim de buscar condições 

melhores de subsistência. Ao menos quem está à frente deste trabalho teria que ter um 

pouco de sensibilidade para entender as reais demandas dos usuários, daqueles que se 

esforçam para obter seus direitos, como dizem por ai, “quem tem fome tem pressa”. 
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