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Resumo 

 

O programa Bolsa Família possui gestão descentralizada, cabendo aos municípios o seu 

controle. Nesse contexto, este estudo tem por objetivo identificar e analisar, através de 

pesquisa bibliográfica, os mecanismos e resultados da gestão do Programa Bolsa Família na 

distribuição do benefício em três municípios da Região Sul do estado do Espírito Santo. 

Concluiu-se que os municípios analisados possuem boa parte de sua população vivendo na 

pobreza, com destaque para o município de Apiacá, sendo este benefício importante para a 

sobrevivência das famílias beneficiárias. No entanto, as famílias atendidas não representam 

metade daquelas cadastradas no CadÚnico, havendo necessidade de uma abrangência maior 

do programa, a fim de atender a todos que se encaixam no perfil de necessidades. 

 

Palavras-chave: Programa Bolsa Família. Programas de Transferência de Renda. Gestão 

Municipal. 

 

1 – Introdução  
 

A pobreza é fruto das relações vigentes na sociedade, que a produz e reproduz 

enquanto tal, seja no campo econômico ou político, constituindo mecanismos que fixam os 

pobres em seu lugar na sociedade (YAZBEK, 2015). Neste sentido, a autora afirma que a 

concepção de pobreza configura-se, em geral, como uma noção ambígua e estigmatizadora, 

cujos contornos pouco nítidos muitas vezes ocultam seus aspectos resultantes da organização 

social e econômica da sociedade, colocando em evidência aqueles que, provisória ou 

permanentemente, estão privados de um mínimo de bens necessários à sua conservação e 

reprodução social. 

Para amenizar o quadro de desigualdade e vulnerabilidade da pobreza, o Estado 

passou a oferecer políticas sociais compensatórias, que são políticas que buscam compensar 

as desigualdades sociais, causadas pela concentração de renda, como forma de apaziguar a 

pressão desta população,  

Diante do agravamento da pobreza e da desigualdade social, a partir da década de 

1990, intensificou-se o debate acerca das políticas de proteção social, em especial dos 

programas de transferência de renda como principal estratégia de enfrentamento das novas 

expressões da questão social. Tais políticas, longe de oferecerem condições para que esta 

população tenha acesso às suas necessidades básicas, age de forma a lhes oferecer condições 

dignas de sobrevivência, mantendo-as, no entanto, dependentes da contribuição material, 

mesmo que parcial, recebida (SILVA, 2010). 

Dentre estes programas, surge o Programa Bolsa Família (PBF), sendo o resultado da 

união de quatro outros programas já existentes, o Bolsa-Alimentação, Bolsa-Escola, Cartão-
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Alimentação e Auxílio-Gás, tendo como objetivo o combate a miséria e a exclusão social e a 

promoção da emancipação das famílias mais pobres (BORGES; DALBÉRIO, 2007).  

De acordo com Campelo e Neri (2014), a consolidação do Programa Bolsa Família 

(PBF) e outras medidas implantadas no país após os anos 2000 provocou inúmeras mudanças 

na situação de pobreza e desigualdade social da população brasileira. Os autores ressaltam 

que a implantação de políticas de desenvolvimento, atreladas à inclusão social, levaram a 

aumento da escolaridade, redução do desemprego, aumento da cobertura previdenciária, 

política de valorização do salário mínimo, fortalecimento da agricultura familiar e 

recuperação da economia. 

Na primeira década do programa foi constatado que o acompanhamento das 

condicionalidades do programa levou as famílias beneficiárias a manterem os filhos na escola, 

o que, por si só, já demonstra um grande avanço, em um país onde muitas crianças 

abandonavam os estudos em busca de renda extra para auxiliar a família (CAMPELO; NERI, 

2007). 

Segundo aponta a ONU (2015), o Brasil foi o país com redução mais significativa da 

fome. Foram alcançados duas metas da entidade internacional, que são cortar o número de 

pessoas passando fome pela metade, e reduzir esse número para menos de 5% da população. 

O Brasil conseguiu reduzir 82,1% da fome entre os anos de 2002 a 2014. Tais reduções se 

deram por conta de várias políticas públicas adotadas, entre elas, o Programa Bolsa Família. 

Porém, a capacidade do programa ainda não atinge 100% da população carente. O Programa 

precisa ser aperfeiçoado, devido a 5% da população brasileira enfrenta problemas de 

insegurança alimentar.  

Nesse contexto, este estudo tem por objetivo identificar e analisar os mecanismos e 

resultados da gestão do Programa Bolsa Família na distribuição do benefício em três 

municípios da região sul do estado do Espírito Santo. A escolha destes municípios se deve ao 

fato de ser uma área com baixo desenvolvimento e nível econômico, havendo um percentual 

significativo de famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. 

O estudo foi realizado através de pesquisa bibliográfica, utilizando livros, artigos, 

dissertações e teses disponíveis em bancos de dados confiáveis, além de manuais técnicos e 

bancos de dados do Governo Federal, onde se buscou informações precisas e atualizadas 

sobre o número de beneficiários nos municípios estudados, bem como os números relativos 

aos descumprimentos das condicionalidades. 

 

2 – Referencial Teórico  

 
O referencial teórico buscará discorrer sobre o Programa Bolsa Família, entendendo 

que, para se chegar a uma melhor compreensão do tema, se faz necessário definir 

primeiramente o conceito de pobreza, analisar o que são e a que se propõem os programas de 

transferência de renda, além da trajetória destes ao longo dos anos no Brasil, para que, 

somente então, se possa alcançar um melhor entendimento sobre a temática principal deste 

trabalho. 

É por meio do referencial teórico que o pesquisador fundamenta e dá consistência ao 

estudo, norteando a pesquisa e embasando o estudo. De acordo com Lakatos e Marconi 

(2003), é através do referencial teórico que se pode averiguar o estado do problema a ser 

pesquisado, sob o aspecto teórico e de outros estudos e pesquisas já realizadas. 
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É o referencial teórico quem dá suporte à pesquisa, identifica as possíveis lacunas nas 

obras consultadas e os pontos que considera importante que sejam confirmados (VERGARA, 

2007). 

 

2.1 – Pobreza 

 

A pobreza constitui uma das manifestações concretas de exclusão social, não mais 

apenas como um fenômeno local, mas também de abrangência mundial. A pobreza e as 

condições a ela associadas, como o desemprego, o baixo nível de instrução, a privação e o 

desabrigo afetam uma parte considerável da população, destituindo-os de igualdades de 

condições e de sua cidadania. Neste sentido, Gomes e Pereira (2005, p. 359) afirmam que: 

 
Pobreza não pode ser definida de forma única, mas ela se evidencia quando parte da 

população não é capaz de gerar renda suficiente para ter acesso sustentável aos 

recursos básicos que garantam uma qualidade de vida digna. Estes recursos são 

água, saúde, educação, alimentação, moradia, renda e cidadania. 

 

Demo (2001) ressalta que a pobreza não se resume apenas à falta de bens, mas 

essencialmente à impossibilidade de tê-los, em consequência da falta de renda e de poder. 

Nosso olhar se volta também à pobreza cultural, relacionando o fenômeno com outros 

processos, como a exclusão e a vulnerabilidade social a que estas famílias estão sujeitas. 

No mesmo sentido, ao definir pobreza, Lavinas (2003, p. 7) vai além da questão da 

renda, analisando-a como um estado de carência, de privação, que pode colocar em risco a 

própria condição humana. “Ser pobre é ter, portanto, sua humanidade ameaçada, seja pela não 

satisfação de necessidades básicas (fisiológicas e outras), seja pela incapacidade de mobilizar 

esforços e meios em prol da satisfação de tais necessidades”. 

De acordo com Carvalho, (2000), a pobreza é uma condição marcada por: a) ausência 

ou insuficiência de renda; b) precariedade ou nulo usufruto de bens e serviços emanados das 

políticas públicas; e c) ausência de poder. 

Neste sentido, Carneiro (2005), ressalta que a pobreza como insuficiência de renda 

torna o individuo carente, dependente das políticas públicas, onde grande parte destes 

indivíduos vive em condições de vulnerabilidade social, excluídos do acesso aos direitos 

sociais e limitados em seu poder de consumo. Observa-se que a pobreza não pode ser ligada 

apenas à insuficiência de renda, pois, além das privações econômicas e materiais, esta 

população não tem as mesmas oportunidades de acesso a elementos fundamentais que lhes 

propicie uma vida digna, como saúde, alimentação, dentre tantas outras. 

Nesse contexto, a presença do Estado torna-se cada vez mais necessária, por meio de 

ações que busquem a minimização, diante da impossibilidade de erradicação, da situação de 

miséria e pobreza da população (SILVA, 2010). 

 

 

2.2 - Programas de Transferência de Renda no enfrentamento da pobreza  

 
Na tentativa de redução da pobreza, a partir da década de 1990, o Estado começou a adotar 

políticas de sociais de transferência de renda, em busca de reduzir a pobreza e a desigualdade 

significativa no país. 
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De acordo com Silva et al. (2006, p. 26), as políticas sociais brasileiras tiveram seu 

desenvolvimento marcado por “um conjunto amplo, embora disperso, desfocalizado, 

descontínuo e insuficiente de programas sociais, com marcas prevalentes de traços meramente 

compensatórios, desvinculando-se da necessária articulação com as políticas de 

desenvolvimento econômico”. 

Esse perfil foi aprofundado pela política neoliberal dos anos 1990, sob orientação dos 

organismos internacionais, que davam prioridade ao ajuste econômico, recomendando cortes 

nos gastos sociais. Os autores explicam que “este ideário preconiza que a intervenção do 

Estado no campo social, seja restrita a ações focalizadas na extrema pobreza, buscando a 

complementação da filantropia privada e das comunidades” (SILVA et al., 2006, p. 27).  

Neste momento, a intervenção do Estado no campo social, ficou restrita a ações 

focalizadas na extrema pobreza, não se levando em conta que o desenvolvimento econômico 

não ocorre se não for acompanhado de desenvolvimento social. Um grande equívoco das 

políticas neoliberais se refere à categorização da pobreza, onde, segundo Pereira (1996), 

concebe-se a pobreza absoluta, reduzida à miséria ou indigência, cultivando nesta população 

um sentimento de vergonha em buscar seus direitos.  

Desta forma, não se leva em conta que a exclusão social gera pobreza, que vai além da 

ausência de renda, mas também de políticas públicas adequadas, com falta de investimentos 

em áreas como saúde, educação e moradia, além de desigualdades culturais, relacionadas à 

cor, religião, idade, dentre outras. 

A sociedade brasileira é assentada na exploração de poucos sobre muitos e as políticas 

de corte social, ao regulamentarem as relações sociais, não apenas favoreceram a acumulação 

e ofereceram bases para a legitimação do Estado, como também reproduziram a dominação, a 

fim de estancar e minimizar tensões sociais e manter as bases de apoio do Estado, conferindo 

uma face mais humanitária ao capitalismo. (YAZBEK, 2014). 

Os Programas de Transferência de Renda ocasionaram um debate, que se aprofundou 

durante toda a década de 1990, se constituindo, no início do século XXI, a estratégia principal 

no eixo da Política de Assistência Social do Sistema Brasileiro de Proteção Social.  

No entanto, o ano de 1991 é considerado o marco inicial de um debate mais específico 

sobre os programas de transferência de renda no Brasil, através da aprovação do Projeto de 

Lei nº 80/1991, de autoria do Senador Eduardo Suplicy, do Partido dos Trabalhadores, com 

uma proposta de instituição de um Programa de Garantia de Renda Mínima (PGRM). O 

Projeto, embora aprovado no Senado Federal, nunca foi submetido à votação na Câmara dos 

Deputados. As principais críticas à proposta do Senador referiam-se à viabilidade de 

financiamento e condições para a sua implantação. (MACEDO; BRITO, 2004). Esse debate 

aprofundou-se ao longo da década de 1990, introduzindo definitivamente na agenda pública 

brasileira a possibilidade de implementação de um Programa de Transferência de Renda. 

 
O avanço desse debate se situa numa conjuntura de crescimento do desemprego, de 

insegurança nas grandes cidades, do reconhecimento da baixa qualificação de nossa 

mão-de-obra para atender as demandas do novo modelo econômico de produção e 

num quadro de índices elevados de pobreza, onde as crianças e os jovens são os 

mais atingidos (SILVA et al., 2006, p. 38-39). 

 

Podem ser apontados como experiências pioneiras de implementação dos programas 

de transferência de renda, os Programas de Renda Mínima ou Bolsa-Escola, desenvolvidos no 
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ano de 1995, nas cidades de Campinas (SP), Ribeirão Preto (SP), Santos (SP) e em Brasília 

(DF). Como explica Silva et al. (2006, p. 48) “esses programas são entendidos como 

transferência monetária a famílias ou a indivíduos, transferência esta, na maioria dos 

programas, associada a exigências de contrapartida no campo da educação, da saúde e do 

trabalho”.  

A partir de 2001, os programas de transferência de renda proliferam-se através da 

iniciativa do Governo Federal, com a implementação descentralizada em nível municipal. Foi 

criado o Programa “Bolsa-Escola” e também o “Bolsa-Alimentação”, entre outros, além da 

expansão do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) e Benefício de Prestação 

Continuada (BPC). 

 

2.3 – Mudanças qualitativas e quantitativas nos programas de transferência de renda 

 

Na década de 2000, foi introduzido no debate nacional a possibilidade de instituição 

de uma Renda de Cidadania. Assim, um novo elemento foi introduzido no debate nacional 

sobre renda mínima, quando foi apresentado o Projeto de Lei nº 266/2001, ao Congresso 

Nacional, pelo Senador Suplicy, a fim de instituir uma renda de cidadania para todos os 

brasileiros ou estrangeiros residentes no país por cinco ou mais anos. Com base nesse Projeto 

de Lei, que após sua aprovação em 08/01/2004, tornou-se a Lei de Renda Básica de 

Cidadania, que tinha por objetivo instituir gradualmente um benefício de transferência de 

renda básica incondicional para todos, independentemente de qualquer exigência. 

Os Programas de Transferência de Renda no Brasil são marcados por mudanças tanto 

quantitativas, mas, sobretudo, qualitativas, a partir do ano de 2003, com o início do governo 

do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Silva et al. (2006, p. 93-94) destacam as seguintes 

ações ocorridas no período: 

 
A criação do Programa Fome Zero; aprovação pelo Congresso Nacional de uma 

Emenda Constitucional, no final de 2003, que incluía a implementação de um 

programa de renda mínima para prover a subsistência de pessoas ou famílias que 

viviam em estado de maior necessidade; unificação dos programas nacionais de 

transferência de renda, a partir de julho de 2003, com a criação de um novo 

Programa denominado “Bolsa-Família” que incorporou o Bolsa-Escola, Bolsa-

Alimentação, Vale-Gás e Cartão-Alimentação; elevação dos recursos orçamentários 

destinados à implementação de Programas de Transferência de Renda; criação, em 

janeiro de 2004, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, com 

o objetivo de enfrentamento da fome e da pobreza no país. 

 

No que diz respeito a emergência dos Programas de Transferência de Renda, vale 

destacar que, na sua concepção, não podemos deixar de questionar o patamar alarmante que 

atingiu a concentração de renda no Brasil, “considerada por todos independente de vinculação 

a matizes teóricas, como a principal causa determinante da pobreza no Brasil” (SILVA, 2005, 

p. 6). 

Os Programas de Transferência de Renda se consolidaram como uma das principais 

estratégias de combate à pobreza no Brasil, representando uma importante inflexão nas 

políticas sociais, caracterizando uma nova face do Sistema de Proteção Social Brasileiro. 

Desse modo: 
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Os Programas de Transferência de Renda são considerados como eixo prevalente no 

atual Sistema de Proteção Social, situando-se no âmbito das transformações 

econômicas e societárias que vêm marcando a reestruturação do capitalismo 

mundial na sua fase mais recente, identificada a partir dos anos 1970, com maior 

aprofundamento nos anos 1980 e no Brasil, nos anos 1990. (SILVA, 2006, p. 03). 

 

Neste sentido, serão analisadas, a seguir, as características e o desenho operacional do 

Programa Bolsa Família (PBF), enquanto estratégia utilizada para o enfrentamento da pobreza 

e da fome no contexto brasileiro. 

 

2.4 - O Programa Bolsa Família 

 

O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta de renda com 

condicionalidades, destinado a famílias em situação de pobreza (renda per capita entre 

R$77,00 a R$154,00/mês) e extrema pobreza (renda per capita de até a R$77,00/mês), 

instituído pela Medida Provisória nº 132, de 20 de outubro de 2003, convertida na Lei nº 

10.836, de 09 de janeiro de 2004, a partir da unificação de quatro programas federais: Bolsa-

Escola, Bolsa-Alimentação, Auxílio-Gás e Cartão Alimentação (BRASIL, 2004). 

As condicionalidades do programa envolvem a saúde, educação e assistência social, 

devendo ser cumpridas pelas famílias beneficiárias. Na saúde, gestantes e nutrizes devem 

estar inscritas no pré-natal e participarem das atividades educativas oferecidas pelas equipes 

de saúde; crianças menores de 7 anos devem estar com a vacinação em dia e fazer 

acompanhamento do estado nutricional e de desenvolvimento. Na educação, crianças e 

adolescentes entre 6 e 15 anos devem estar matriculados e apresentarem frequência mínima de 

85% da carga horária anual. Na assistência social, o programa exige frequência de 85% das 

crianças e jovens nas ações socioeducativas (BRASIL, 2004). 

Uma das características centrais do programa é que ele procura associar a 

transferência do benefício financeiro ao acesso a direitos sociais básicos, como saúde, 

alimentação, educação e assistência social. Seus objetivos básicos são: combater a miséria e a 

exclusão social e promover a emancipação das famílias mais pobres. (WEISSHEIMER, 

2006). 

O Governo Federal, após a identificação de vários problemas e entraves identificados 

na operacionalização dos Programas de Transferência de Renda existentes, a partir de um 

diagnóstico elaborado durante a transição do governo Fernando Henrique Cardoso para o 

governo Luiz Inácio Lula da Silva, concluiu pela necessidade de unificação dos referidos 

programas, a fim de superar a situação identificada. (SILVA et al. 2006). 

A unificação teve por objetivo agilizar a liberação dos auxílios, diminuindo a 

burocracia e otimizando o controle dos recursos (WEISSHEIMER, 2006). 

Desta forma: 

 
Sob a justificativa de ampliação de recursos, elevação do valor monetário do 

benefício e melhor atendimento, a proposta de unificação tem como propósito mais 

amplo manter um único Programa de Transferência de Renda, articulando 

programas nacionais, estaduais e municipais em implementação, na perspectiva de 

instituição de uma Política Nacional de Transferência de Renda (SILVA et al., 

2006, p. 136). 
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No dia 28 de dezembro de 2007, foi publicada a Medida Provisória nº 411, que 

ampliou a faixa etária para atendimento do Programa Bolsa Família para adolescentes, que 

antes era de 15 anos, para jovens de até 17 anos de idade. Com a nova Medida Provisória, as 

famílias beneficiárias, que têm na sua composição adolescentes de 16 e 17 anos, passaram a 

receber adicionalmente o “Benefício Variável Jovem” (BVJ) até o limite de dois benefícios 

por família (BRASIL, 2008). 

Uma das principais inovações do Programa Bolsa Família é que o foco prioritário 

passa a ser o grupo familiar, independente de sua composição, representado, 

preferencialmente, pela mãe. Conforme o artigo 2º parágrafo 1º da Lei 10.836/2004, família 

“é um grupo ligado por laços de parentesco ou afinidade, que vivem sob o mesmo teto e que 

se mantém pela contribuição de seus membros”. Verifica-se, assim, um rompimento com a 

noção tradicional de família nuclear, abrindo-se espaço para um conceito mais ampliado e 

flexível (BRASIL, 2004).  

É importante ressaltar que o Programa Bolsa Família integra o Programa Fome Zero, 

cujo objetivo é assegurar o direito humano à alimentação apropriada, que promova a 

segurança nutricional e alimentar, contribuindo para a erradicação da pobreza e da extrema 

pobreza e para que a parcela mais vulnerável da população conquiste sua cidadania (BRASIL, 

2008) 

O Programa Bolsa Família, enquanto “porta de saída” da situação de exclusão social, 

indica a necessidade de ativar outros programas, como alfabetização, capacitação profissional, 

apoio à agricultura familiar, geração de ocupação e renda e microcrédito, cujo objetivo é 

integrar esforços para permitir a autonomia das famílias, além do acesso à educação, a 

serviços de saúde e a transferência monetária, que permite melhoria na alimentação e na 

elevação das condições de vida do grupo familiar (SILVA et al., 2006).  

O Programa Bolsa Família é gerido atualmente pelo Ministério de Desenvolvimento 

Social e Agrário (MDSA), devendo sua execução ocorrer de forma descentralizada, com a 

conjugação de esforços entre os entes federados, considerando-se a intersetorialidade, a 

participação comunitária e o controle social, segundo o art. 8º da Lei nº 10.836/2004 

(BRASIL, 2004).   

 

2.5 - A gestão municipal do Programa Bolsa Família  

 

As prefeituras são responsáveis pelo cadastramento das famílias e pela atualização da 

base de dados do Cadastro único, programa que coleta dados e informações das famílias de 

baixa renda existentes no País. Além disso, devem acompanhar o cumprimento das 

condicionalidades do benefício, bem como promover ações complementares destinadas ao 

desenvolvimento das famílias pobres do município (BRASIL, 2008). 

No âmbito estadual, o acompanhamento do PBF deve ser realizado através de uma 

coordenação intersetorial, isto é, com representantes das áreas de saúde, educação, assistência 

social e segurança alimentar. Cabe aos estados, a promoção de ações que visem a articulação 

com os gestores municipais, a partir do fornecimento de apoio técnico, institucional e 

estrutural aos municípios, de acordo com o art. 13 do Decreto nº 5.209/2004 (BRASIL, 2004). 

Ao ser incluída no Programa, a família se compromete a cumprir as condicionalidades, 

isto é, os compromissos sociais, nas áreas de saúde e educação, que são: manter as crianças e 

adolescentes em idade escolar matriculados na escola, garantindo a freqüência mínima de 
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85% das aulas a cada mês e cumprir os cuidados básicos em saúde, ou seja, o calendário de 

vacinação para as crianças entre 0 e 6 anos, e a agenda pré e pós-natal para as gestantes e 

mães em amamentação. As famílias devem cumprir essas atividades a fim de assegurar o 

direito de receber o benefício financeiro do PBF (BRASIL, 2008).  

É importante ressaltar, que como define o art. 21 do Decreto nº 6.392/2008, o 

Programa não estabelece um tempo de permanência para a família cadastrada, definindo 

apenas que o benefício tem um caráter temporário e não gera direito adquirido. Constam nos 

documentos oficiais apenas os critérios de desligamento nos seguintes casos: trabalho infantil, 

fraude ou informação incorreta, aumento da renda per capita acima da linha estipulada (per 

capita de até R$154,00/mês) e o não cumprimento das condicionalidades exigidas pelo 

programa (art. 25). 

Como afirma Silva et al. (2006, p. 138), o Bolsa Família, 

 
Atribui uma grande ênfase nas contrapartidas ou condicionalidades que devem ser 

assumidas pelas famílias beneficiárias, sob a justificativa de fazer com que o 

Programa seja capaz de romper com o viés assistencialista que tem marcado as 

Políticas Sociais Brasileiras. 

 

O MDSA seleciona as famílias que integrarão o Programa com base nas informações 

inseridas pelo município no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – 

CadÚnico. A renda per capita familiar é o principal critério e são incluídas primeiramente as 

famílias com a menor renda. Todavia, é importante registrar que há indicação de serem 

adotados outros indicadores sociais, além da renda, enquanto critérios de elegibilidade, tais 

como condições de saúde, acesso a saneamento básico e à luz elétrica (art. 18 do Decreto nº 

5.209/2004), expressando, assim, uma concepção multidimensional da pobreza (BRASIL, 

2004).  

 É importante salientar que o Cadastro Único para Programas Sociais, regulamentado 

pelo Decreto nº 6.135, de 30 de junho de 2007, é um instrumento de coleta de dados e 

informações que tem como objetivo identificar as famílias de baixa renda no país. Esse 

cadastro constitui uma base de informações que pode ser usada pelos governos municipais, 

estaduais e federal para obter o diagnóstico socioeconômico das famílias cadastradas, 

possibilitando a análise de suas principais necessidades. (BRASIL, 2008). 

A estimativa de famílias pobres a serem atendidas pelo Programa, em cada município, 

é calculada com base nos dados do Censo e da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD), ambos do IBGE.  

Apesar do número de beneficiários apresentar crescimento constante, muitas famílias 

se mantêm fora do programa. Segundo Sposati (2013, p. 656), “o PBF tem um teto de 

cobertura em razão da disponibilidade orçamentária da União, pelo qual estabelece cotas de 

acesso para os requerentes de cada município”. 

O Índice de Gestão Descentralizada (IGD) foi criado com o objetivo de instituir ações 

para apoiar financeiramente a gestão descentralizada do programa e do CadÚnico, além de 

acompanhar a gestão municipal do mesmo. De acordo com Costa (2017, p. 33): 

 
A transferência de recursos é calculada a partir de indicadores de qualidade de 

gestão que reflitam a qualidade e a integridade das informações constantes no 

CadÚnico, apuradas por meio do percentual de cadastros válidos; atualização da 

base de dados do CadÚnico; informações sobre o cumprimento das 
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condicionalidades da área de educação, apuradas conforme regulamentação vigente; 

e as informações sobre o cumprimento das condicionalidades da área de saúde para 

as famílias do PBF. Esses componentes foram priorizados para estimular que os 

municípios qualifiquem, permanentemente, a base de dados do Cadastro Único e 

realizem os esforços para monitorar o cumprimento das condicionalidades 

relacionadas às áreas de Saúde e Educação. 

 

Observa-se, portanto, que os recursos destinados aos municípios aumentam de acordo 

com a melhoria na gestão do programa e do CadÚnico, que elevam o IDG municipal (IDG-

M). De acordo com o Instituto Jones dos Santos Neves (2017), este índice é calculado através 

da multiplicação dos fatores apresentados no Quadro 1. 

 

Fator I Média aritmética simples das variáveis: 

a) Taxa de Atualização Cadastral (TAC) 

b) Resultado do acompanhamento das condicionalidades do PBF 

(média aritmética da Taxa de Acompanhamento da Frequência 

Escolar (TAFE) e Taxa de Acompanhamento da Agenda de 

Saude(TAAS). 

Fator II Adesão ou não do município ao Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS), de acordo com a Norma Operacional Básica (NOB/SUAS). 

Fator III Apresentação da comprovação de gastos dos recursos do IGD-M 

Fator IV Informação da aprovação total da comprovação de gastos dos recursos 

do IGD-M pelo Conselho Municipal de Assistência Social. 

 Quadro 1: Cálculo para a obtenção do IDG-M 
  Fonte: Instituto Jones dos Santos Neves (2017). 

 

Os cadastros são processados pela Caixa Econômica Federal, que é também o agente 

pagador e o órgão responsável por atribuir um número de identificação social (NIS) a cada 

pessoa cadastrada. Através do NIS, os operadores do Cadastro Único podem localizar a 

pessoa cadastrada, atualizar seus dados, verificar o benefício e implementar as ações de gestão 

de benefícios (BRASIL, 2006). 

O acompanhamento das condicionalidades é fundamental para garantir o acesso das 

famílias aos serviços de saúde e educação, permitindo identificar aquelas que apresentam 

dificuldades de acesso a esses serviços, para que o município atue de forma a reverter essa 

situação (BRASIL, 2006). 

Além disso, o acompanhamento das condicionalidades compõe o Índice de Gestão 

Descentralizada – IGD. O cálculo desse índice garante repasses financeiros aos municípios, 

visando a melhoria da gestão do Programa. Ademais, vale ressaltar que a Portaria nº 66, de 3 

de março de 2008, alterou a Portaria que criou o IGD, atribuindo um valor mínimo que os 

municípios deverão atingir para receberem os recursos financeiros de apoio à gestão local do 

PBF e do CadÚnico, a partir de agosto de 2008 (BRASIL, 2006). 

Assim, é fundamental que o município tenha qualidade no desempenho das ações de 

acompanhamento, pois as informações sobre as condicionalidades irão refletir no valor do 

repasse de recursos do IGD (BRASIL, 2008).  
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Percebe-se, dessa forma, uma preocupação do governo federal em intensificar o 

controle e a fiscalização do cumprimento das condicionalidades do programa, no sentido de 

garantir o acesso das famílias aos direitos sociais básicos, referentes à saúde e à educação. 

Conforme consta no Manual de Gestão de Condicionalidades do MDSA, “condicionalidades 

foram propostas como um mecanismo para elevar o grau de efetivação dos direitos sociais por 

meio da indução da oferta e da demanda por serviços de saúde e de educação na esfera 

municipal” (BRASIL, 2006, p. 7). 

Para formalizar a adesão ao PBF, por meio do Termo de Adesão (Portaria nº 246, de 

20 de maio de 2004), o município deve indicar o gestor municipal, responsável pela execução 

das ações do PBF localmente, e constituir a Instância de Controle Social, na forma de 

conselho ou comitê, para realizar o acompanhamento do Programa (BRASIL, 2008). 

A Instância de Controle Social (ICS) deverá ser intersetorial, ou seja, ter integrantes 

das áreas de Saúde, Educação, Assistência Social, Segurança Alimentar e da Criança e do 

Adolescente, quando existentes, sem prejuízo de outras áreas que o Poder Público municipal 

julgar convenientes. A ICS deverá também ser paritária, destinando a mesma quantidade de 

vagas em sua composição aos representantes do governo e da sociedade civil (BRASIL, 

2008).  

Vale ressaltar que o Controle Social do PBF pode ser exercido por outros conselhos 

setoriais (Educação, Saúde e Assistência Social), desde que haja designação formal pelo 

Poder Público municipal e adequação às exigências de composição formal estabelecidas em 

lei (intersetorialidade e paridade entre governo e sociedade) (BRASIL, 2008).  

 

3 – Metodologia  

 

A gestão eficiente de um programa exige monitoramento e avaliação, ferramentas 

utilizadas para o acompanhamento das ações e reconhecimento dos problemas que possam 

surgir. No caso específico do Bolsa Família, é necessário que a gestão municipal atue para 

que os beneficiários não deixem de cumprir as condicionalidades do programa e, em caso de 

descumprimento, tome as medidas previstas para cada caso. Diante desse contexto, este 

estudo buscou responder a seguinte questão: como é realizada a gestão do Programa Bolsa 

Família nos municípios de Apiacá, Bom Jesus do Norte e São José do Calçado, que compõem 

a região denominada ABC Capixaba. O interesse em pesquisar estes municípios se deve ao 

fato de ser uma área com baixo desenvolvimento e nível econômico, havendo um percentual 

significativo de famílias em situação de pobreza e extrema pobreza 

O estudo foi desenvolvido por meio de pesquisa exploratória, de natureza 

qualiquantitativa, com pesquisa bibliográfica, utilizando os métodos dedutivo e descritivo 

como técnica de pesquisa, através de uma análise dos dados e da literatura pertinente ao tema. 

O método indutivo consiste em “pesquisar e identificar as partes de um fenômeno e 

colecioná-las de modo a ter uma percepção ou conclusão geral” (PASOLD, 2001, p. 87).  

Para Cervo e Bervian (2002, p. 32), “na indução, a conclusão está para as premissas, 

assim como o todo está para as partes. De verdades particulares concluímos verdades gerais”.  

Quanto à pesquisa descritiva, esta aborda, segundo Lakatos e Marconi (2003), quatros 

aspectos: descrição, registro, análise e interpretação de fenômenos atuais, objetivando o seu 

funcionamento no presente.  



 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – ARTIGO CIENTÍFICO 

11 

 

Segundo Vergara (2007), a pesquisa descritiva explicita características de determinado 

fenômeno, podendo estabelecer correlação entre variáveis e definir sua natureza. 

A coleta de dados da pesquisa foi realizada em banco de dados do Governo Federal, no 

Portal da Transparência, onde se obteve os dados estatísticos da distribuição de benefícios nos 

municípios estudados, no mês de maio de 2017. Os resultados foram apresentados por meio 

de estatística descritiva. 

 

4 – Resultados e discussões 
  

4.1 - A gestão do Programa Bolsa Família nos municípios do ABC Capixaba 

 

Os municípios de Apiacá, Bom Jesus do Norte e São José do Calçado formam o ABC 

capixaba, estando localizados na macrorregião Sul do estado do Espírito Santo. 

Os referidos municípios fazem fronteira entre si e possuem, juntos, 29.167 habitantes, 

de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2016). 

São municípios que têm a agropecuária como principal atividade econômica. São José 

do Calçado e Bom Jesus do Norte são produtores de banana, café e frutas; e a produção 

agrícola de Apiacá é majoritariamente de café e banana (IBGE, 2016). 

Os três municípios apresentam níveis significativos de pobreza, com destaque para 

Apiacá, onde mais da metade da população se encontra inserida no mapa da pobreza (IBGE, 

2016), como pode ser observado na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Mapa de pobreza e desigualdade - municípios brasileiros. 

Município % 

Apiacá 50,53 

Bom Jesus do Norte 33,30 

São José do Calçado 25,81 

Fonte: IBGE (2016) 

 

Os dados fornecidos pelo CadÚnico em fevereiro de 2017 para os municípios em 

análise estão descritos na tabela 2. 

 

Tabela 2: Famílias cadastradas no CadÚnico de acordo com a renda. 

 

Município PCF* 

até R$ 

85,00 

PCF* 

entre R$ 

85,01 e 

R$ 170,00 

PCF* 

entre R$ 

170,01 e 

meio 

SM** 

PCF* 

acima 

de meio 

SM** 

Total 

de 

famílias 

Total 

de 

pessoas  

Apiacá 582 336 437 194 1.585 4.246 

Bom Jesus do Norte 245 248 480 164 1.184 3.518 

São José do Calçado 534 353 529 221 1.666 5.218 

* Per Capita Familiar. **Salário Mínimo. 

Fonte: Brasil (2017) 
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No mês de abril de 2017, o programa beneficiou 770 famílias do município de 

Apiacá, com valor médio de R$ 147,75, tendo ocorrido transferência naquele mês de R$ 

113.770,00 pelo governo federal (BRASIL, 2017). 

No mesmo período, o governo federal repassou o valor de R$ 66.711,00 para Bom 

Jesus do Norte, que atendeu 481 famílias, com valor médio do beneficio de R$ 138,69 

(BRASIL, 2017). 

O município de São José do Calçado recebeu, também no mês de abril, o valor de R$ 

110.861,00, distribuídos entre 810 famílias, com valor médio do beneficio de R$ 136,87 

(BRASIL, 2017). 

Os municípios ainda não atendem a totalidade das famílias consideradas em situação 

de pobreza, não chegando a alcançar metade do percentual cadastrado no CadÚnico. 

No que se refere ao controle das condicionalidades, ainda de acordo com os dados 

fornecidos pelo CadÚnico, Apiacá acompanhou a frequência escolar de 94,6% das crianças e 

adolescentes beneficiários, 83,8% dos jovens com idade entre 16 e 17 anos, e 93,7% das 

famílias que fazem parte do perfil de acompanhamento da saúde (famílias que possuem 

crianças de até 7 anos de idade e/ou mulheres com idade entre 14 e 44 anos) (BRASIL, 2017). 

No município de Bom Jesus do Norte, 88,2% de crianças e adolescentes entre seis e 

15 anos de idade e 67,6% dos jovens entre 16 e 17 anos tiveram sua frequência escolar 

acompanhada; enquanto 64,8% das famílias tiveram acompanhamento da saúde. Em São José 

do Calçado, 93% das crianças e 64,8% dos jovens tiveram a frequência escolar acompanhada 

e 79,4% das famílias foram acompanhadas na área da saúde (BRASIL, 2017). 

É possível observar que há um acompanhamento mais efetivo junto às crianças e 

menos eficaz junto aos jovens. Apiacá é o município que apresentou maior percentual de 

acompanhamento em todas as condicionalidades. 

Vale ressaltar que “o acompanhamento das condicionalidades é importante para 

promover e ampliar o acesso das famílias aos serviços de saúde, educação e assistência social. 

Além de ser um dever, cumprir as condicionalidades é um direito das famílias” (BRASIL, 

2012, p. 34). 

No caso de famílias que descumprem as condicionalidades exigidas pelo programa, 

algumas medidas são tomadas. O MDSA especifica essas medidas, de acordo com cada efeito 

de condicionalidades, como mostra o quadro 1. 

 

Quadro 1: Tipos de efeitos de condicionalidade e ações sobre o benefício 

 

Famílias Efeitos de condicionalidades Ação no benefício 

Advertência  A família é notificada sobre o 

descumprimento da condicionalidade. esse 

efeito fica vigente no histórico de 

descumprimento da família durante 6 meses. 

Nenhum efeito no benefício. 

Bloqueio  Se no período de seis meses da advertência 

a família tiver um novo descumprimento, o 

efeito será bloqueado. 

O beneficio é bloqueado por 

30 dias, podendo ser sacado 

junto com a parcela do mês 

seguinte. 

Suspensão  Se no período de 6 meses do efeito de 

bloqueio a família tiver um novo 

O benefício é suspenso por 

60 dias. A família não 
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descumprimento, o efeito será a suspensão. 

Ao receber o efeito de suspensão, a família 

entra na fase de suspensão e permanece 

recebendo efeito de suspensão até que fique 

6 meses sem descumprir as 

condicionalidades.  

poderá sacar as parcelas 

suspensas após o período de 

60 dias. 

 

Cancelamento Se, após 12 meses, a família acompanhada 

pela assistência social continuar 

descumprindo condicionalidade e estiver 

com o benefício na fase de suspensão. 

O benefício é cancelado. 

Fonte: Brasil (2017) 

Os efeitos de constatação de descumprimento das condicionalidades em saúde e 

educação nos municípios em estudo podem ser observados na Tabela 3. 

 

Tabela 3: Efeitos por descumprimento de condicionalidades 

 

Apiacá 

Total de Efeitos por descumprimento das condicionalidades  53 

Total de advertências  31 

Total de bloqueios  12 

Total de suspensões  4 

Total de cancelamentos 0 

 

Bom Jesus do Norte 

 

Total de Efeitos por descumprimento das condicionalidades  34 

Total de advertências  21 

Total de bloqueios  8 

Total de suspensões  1 

Total de cancelamentos 0 

 

São José do Calçado 

 

Total de Efeitos por descumprimento das condicionalidades  37 

Total de advertências  17 

Total de bloqueios  10 

Total de suspensões  4 

Total de cancelamentos 0 

Fonte: Brasil (2017) 

 

É possível observar que não ocorreram cancelamentos do benefício nos municípios 

em análise. Tal fato ocorre devido a mudanças no procedimento que, em lugar de punir as 

famílias, cancelando automaticamente o benefício, atualmente realiza um acompanhamento 

pela assistência social pelo período de 12 meses e somente ao final deste prazo ocorre o 

cancelamento, em caso de manutenção do descumprimento (BRASIL, 2014). 
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5 – Conclusão  
  

O presente estudo teve como perspectiva a emergência dos Programas de 

Transferência de Renda no contexto brasileiro, como principal estratégia de enfrentamento da 

pobreza e da fome numa conjuntura de Reforma do Estado e de destituição de direitos de 

amplo contingente da população brasileira.  

A partir da Constituição Federal de 1988, a construção de uma Política Nacional de 

Transferência de Renda emergiu como uma nova face do Sistema de Proteção Social 

Brasileiro, colocando na agenda pública a proposta de criação de uma Renda de Cidadania 

que começou a se concretizar com a unificação dos programas nacionais, a partir da criação 

do Bolsa Família. 

Um mérito incontestável do programa é a cobertura de um amplo universo de 

beneficiários, atingindo boa parte de seu público alvo. Ademais, estudos realizados ao longo 

dos anos desde a sua implantação demonstraram um importante declínio da pobreza e da 

desigualdade social no Brasil, o que deve ser considerado um importante avanço, tendo em 

vista a magnitude da pobreza no contexto brasileiro, consequência do patamar alarmante que 

atingiu a concentração de renda no país. Assim, uma transferência direta de renda, ainda que 

pequena, tem um importante significado para as famílias, diante do nível total de destituição 

em que se encontram.  

Nos municípios analisados, foi possível concluir que os três possuem boa parte de sua 

população vivendo na pobreza, com destaque para o município de Apiacá, sendo este 

benefício importante para o atendimento das famílias beneficiárias. No entanto, as famílias 

atendidas não representam metade daquelas cadastradas no CadÚnico, havendo necessidade 

de uma abrangência maior do programa, a fim de atender a todos que se encaixam no perfil de 

necessidades. 

Neste sentido, segundo Silva (2016), um dos desafios do PBF seria cobrir todas as 

famílias inscritas no CadÚnico, ressaltando que se torna injusto a existência de fila de espera, 

como se houvesse a necessidade de que alguma família seja excluída do programa para que 

outra passe a receber o benefício. 

Também foi possível observar que há um acompanhamento efetivo por parte das 

gestões municipais, especialmente junto às crianças, não tendo ocorrido nenhum 

cancelamento, apenas advertências e muito poucas suspensões temporárias. 

As políticas de transferência de renda, dentre as quais o Programa Bolsa Família, vêm 

se constituindo em um meio que as famílias beneficiárias possuem de complementar sua 

renda familiar. No entanto, além da questão da pobreza de recursos financeiros, há que se 

intervir na vulnerabilidade destes indivíduos e em sua exclusão. Desta forma, seria necessário 

que não apenas fosse oferecida ajuda financeira, mas a possibilidade de acesso aos direitos 

básicos, como saúde, educação e moradia, além de ações voltadas à inserção no mercado de 

trabalho, tornando possível a estas famílias um rendimento que lhes possibilite suprir suas 

necessidades, garantindo, assim, seus direitos de cidadãos. 
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